Institut Can Mas de Ripollet

Programació pràctica del curs 2017-2018

Departament:

Matèria:

Curs:

Nivell (en cas de grup anivellat o adaptat):

Llengües Estrangeres

Francès

1r batxillerat

Anivellat

trimestre

Continguts
Gramàtica:
El pronom ça /L’imperatiu/L’imperfecte-passé
composé/El lloc dels adjectius/Els relatius
La comparació i el superlatiu/Els adverbis en-ment i
de freqüència/Els indefinits/Els semi-auxiliares/
Revisió del partitiu
Els pronoms y- en /El condicional/la causa/ la
concessió/la conseqüència/el gerundi/el subjuntiu
Lèxic:
La música/La descripció física/La tecnologia
Les receptes de cuina/El medi ambient
El cinema/els esports/la televisió/ l’ordinador

1r
X

X

X

X

Producció escrita:
Temes en relació amb el lèxic de les unitats i temes
de proves Delf b1 i selectivitat.

X

Qualificació

3r

X

Producció oral:
La descripció personal
L’exposició d’un tema conegut i desconegut
Exercici d’interacció espontània

Comprensió oral:
Els exercicis proposats pel llibre, més les proves de
Delf b1 i selectivitat i les pel·lícules que veiem
durant el curs

2n

Metodologia i Recursos

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Llibre de text Promenade 3 (lliçons de 3 a7) i
Promenade 4(lliçons de 1 a 3) i llibre de
lectura de la sèrie Alex Leroc Journaliste que
intercanvien per llegir dos llibres durant el
curs, al primer i al segontrimestre. El llibre de
text és el de l'any anterior i un cop l'han
acabat, els alumnes del curs superior els
passen els seus.
També passen proves de delf b1 i de
selectivitat per preparar-los als exàmens de
final d'etapa.
Altres suports són el moodle de l'institut, el
google classroom i links a pàgines
d'aprenentatge del francès:
TV5 Monde
Cadena Arte Karambolage
Tutorials de youtube
Lepointdufle.net

20% Producció oral
20% Producció escrita
20 % Comprensió oral
20 % Comprensió escrita
10 % Gramàtica i Vocabulari
10% Lectura obligatòria

Recuperació

La qualificació de 1r de
Batxillerat serà la mitjana
aritmètica de les
qualificacions del primer,
segon i tercer trimestre.
En cas de no aprovar
l’assignatura, es tindrà una
altra oportunitat mitjançant
un examen al final del curs
on s’avaluaran les
competències de nivell B1
del Marc Comú de
Referència Europeu.

Comprensió escrita:
Textos periodístics i literaris proposats pel llibre més X
els textos de Delf B1 i selectivitat i les pel·lícules que
veiem durant el curs a més dels dos llibres de lectura
Civilització:
X
La música a França/ els personatges de còmic/
Receptes franceses/ animals en perill d’extinció/
Les adaptacions literàries al cine/els esports extrems i
de carrer/la televisió

X

X

X
X
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Departament:

Matèria:

Curs:

Nivell (en cas de grup anivellat o adaptat):

Llengües Estrangeres

Francès

2on batxillerat

Anivellat

trimestre

Continguts
1r
Gramàtica:
Promenade 4
Els pronoms demonstratius/els adjectius
interrogatius/ la concordança dels participis passats/la X
interrogació directa i indirecta.
L’expressió del temps/ els pronoms possessius/
aprofundiment dels relatius/el subjuntiu/el
plusquamperfecte/el discurs indirecte
Edito b2:
Els adjectius i pronoms indefinits / Les conjuncions i
el discurs indirecte en el passat / La passiva
Lèxic:
X
Les arts/la fotografia/l’expressió de la por/
Els estudis i les professions

2n

X

X

Producció escrita:
Temes en relació amb el lèxic de les unitats i temes
de proves de selectivitat.
La carta formal
El resum
Redacció d’un article de premsa

X

X

X

Qualificació

3r

X

Verbs i expressions declaratius / Connectors
diversos/la premsa
Producció oral:
La descripció personal
L’exposició d’un tema conegut i desconegut
Exercici d’interacció espontània

Metodologia i Recursos

X
X

X
X

X

X

X
X
X

Llibre de text Promenade 4 (lliçons de 6 a8),
Edito B2 i llibre de lectura de la sèrie Alex
Leroc Journaliste que intercanvien per llegir
dos llibres durant el curs, al primer i al
segontrimestre. El llibre de text és el de l'any
anterior i un cop l'han acabat, fem servir el
llibre Edito b2
També passen proves de delf b2 i de
selectivitat per preparar-los als exàmens de
final d'etapa.
Altres suports són el moodle de l'institut, el
google classroom i links a pàgines
d'aprenentatge del francès:
TV5 Monde
Cadena Arte Karambolage
Tutorials de youtube
Lepointdufle.net

20% Producció oral
20% Producció escrita
20 % Comprensió oral
20 % Comprensió escrita
10 % Gramàtica i Vocabulari
10% Lectura obligatòria

Recuperació

La qualificació de 2on de
Batxillerat serà la mitjana
aritmètica de les
qualificacions del primer,
segon i tercer trimestre.
En cas de no aprovar
l’assignatura, es tindrà una
altra oportunitat mitjançant
un examen extraordinari al
final del curs on
s’avaluaran les
competències de
comprensió oral i escrita de
nivell B2 i de producció

Comprensió oral:
Els exercicis proposats pel llibre, més les proves de
Delf b2 i selectivitat i les pel·lícules que veiem
durant el curs

X

Comprensió escrita:
Textos periodístics i literaris proposats pel llibre més
els textos de Delf B2 i selectivitat i les pel·lícules que X
veiem durant el curs a més dels dos llibres de lectura
Civilització:
Promenade 4
La Torre Eiffel en l’art/el CDI
Professionals famosos i el mangaka
Edito B2:
La premsa francòfona i personatges famosos de la
francofonia

X

X

X

X

X
X
X

escrita de nivell B1 del
Marc Comú de Referència
Europeu.

