
FEINA ESTIU ESO CURS 2019/2020 Francès. 

Des del departament d’idiomes us volem animar a continuar millorant el vostre nivell 

de francès durant aquests mesos d’estiu. Per això, us fem les següents propostes: 

1.- Llegiu llibres en Francès. Podeu seleccionar una o vàries lectures que trobareu a: 

http://www.litteratureaudio.com/ Aquí teniu un ventall de títols molt ampli on escollir. De 

menys a més dificultat. 

Entreu a https://madmagz.com/, inscriviu-vos i un cop inscrits2.-creeu el vostre 

CARNET DE BORD.És molt senzill i gratuït.  

Inscriviu-vos i,  

un cop inscrits escolliu la pestanya français.  

Desprès ja podreu accedir a el primer enllaç que és completament gratuït. 

 

Un cop inscrits ja podreu crear el vostre CARNET DE BORD (és com una revista en 

la que podeu carregar texts i imatges).Seria “recomanable”que setmanalment 

poseudues o 3  entrades en les que breu i detalladament  i si voleu, amb 

suportsfotogràfic agendeu les vostres activitats relatives a la descoberta oa la millora 

del vostre nivell  de la llengua i cultura en francès. 

 



 Entre altres activitats alternatives i que podreu adjuntar a la revista, també podeu: 

- Mirar sèries i pel·lícules en francès. (fer una breu ressenya) 

- Mirar vídeos de youtubers de parla francesa. 

- Escoltar i cantar cançons en 

francès.https://www.lepointdufle.net/penseigner/chansons-fiches-

pedagogiques.htm#ordre 

- Al classroom trobareu un dossier d’activitats segons el nivell per tal que seguiu 

practicant com fins ara. Aquí teniu l’enllaç sobretot per aquells que encara no el tenen 

o l’hagin perdut. 

1r ESO abc tswipft 

1r ESO def wjtfbeg 

2n ESO lu5dehz 

3r ESO 5oq3jdx 

4t ESO rwvunkj 

 

Feu un recull de totes les activitats que feu per entregar-les al setembre. Quan 

comenceu elcurs, el vostre professor/a us dirà com i quan entregar-ho. Per exemple, si 

mireuuna pel·lícula o llegiu un llibre, feu-ne una sinopsi; si canteu alguna cançó, 

enregistreu-vos. Si feu viatges activitats o viatges en família publiqueu-les en la 

revista (MADMAZ) que és completament personal i privada (tot i que m’haureu de 

convidar per a que jo pugui anar fent un seguiment de la mateixa i corregir-la al 

setembre.) 

Aquestes activitats, us podem pujar fins a 2 punt segons la qualitat delque entregueu. 

Si teniu alguna altra idea, ens ho podeu fer arribar. Recordeu que aquestespropostes 

són TOTALMENT voluntàries. 

NOVETAT D’AQUEST ANYAQUELLS 3 CARNETS DE BORD més ben elaborats 

entraran en el sorteig  d’una entrada per tota la família per anar a veure una pel·lícula 

o una obra de teatre en Francès V.O a l’institut francès de Barcelona, quan bien 

entendu,  (torni la nova normalitat). 

BON ÉTÉ à tous AMUSEZ-VOUS BIEN 



Departament de Llengües Estrangeres  


