
 

 

 

OPTATIVA DE FRANCÈS 
L’alumnat de l’Institut Rafael Casanova pot estudiar francès com a segona llengua 

estrangera. Aquesta matèria optativa s’ofereix des de 1r d’ESO i té una continuïtat de cinc 

cursos. 

L’alumnat que s’hi matriculi es compromet a seguir cursant-la almenys durant els tres 

primers cursos de l’ESO. A 1r de Batxillerat el francès esdevé una matèria de modalitat 

dels itineraris tecnològic, social i humanístic. 

 
MARC HORARI DE LA MATÈRIA I NIVELL DE LLENGUA 

Les hores de francès que s’imparteixen per curs i el nivell de llengua que s’assolirà 

segons el Marc Europeu Comú de Referència són les següents: 

- 2 hores a 1r d’ESO (Nivell A1.1) 

- 2 hores a 2n d’ESO (Nivell A1.2) 

- 2 hores a 3r d’ESO (Nivell A2.1) 

- 3 hores a 4t d’ESO (Nivell A2.2) 

- 4 hores a 1r de Batxillerat (Nivell B1) 

 
METODOLOGIA I ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

La metodologia que es fa servir per impartir la matèria és competencial, un enfocament  

que fomenta la motivació de l’alumnat i l’objectiu de la qual és, sobretot, l’assoliment de la 

competència comunicativa. 

Així doncs, dintre de la competència lingüística es treballen totes les dimensions: la 

dimensió de la comunicació oral, la comprensió oral, la comprensió lectora, l’expressió 

escrita i la dimensió literària. Les classes són dinàmiques i participatives i moltes activitats 

són realitzades en parelles, en grups o amb tota la classe. També es treballa la  

competència personal i social i la competència digital. 

 
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 

Treballem amb un bloc de francès i es manté un contacte epistolar i on line amb alumnes 

francòfons. L’objectiu d’aquest projecte és posar en pràctica la llengua francesa en  

situacions reals parlant de temes propers i d’interès per als alumnes. 

 
A cada nivell es proposen viatges a França i/o sortides al teatre o al cinema. La durada 

dels viatges i la seva destinació es decideixen en funció del nivell. Amb aquestes sortides es 

pretén no només posar en pràctica la llengua sinó també conèixer de primera mà la cultura 

del país. Moltes vegades es compta amb la col·laboració del professorat d’altres matèries 

per tal d’organitzar una sortida interdepartamental. 

 
Apart d’aquestes activitats i de totes aquelles que es realitzen diàriament a l’aula, n’hi ha 

d’altres com ara llegir llibres en francès, veure pel·lícules en llengua francesa 

subtitulades, participar en el concurs de St. Jordi, rebre estudiants francòfons al centre i 

fer una preparació i degustació de creps. 

OBTENCIÓ DE DIPLOMES OFICIALS 

A 4t d’ESO i 1r de Batxillerat es prepara l’alumnat per poder presentar-se a l’examen del 

Diplôme d’Études de Langue française (DELF) (nivells A2 o B1 del Marc Europeu Comú de 

Referència). 

http://blocs.xtec.cat/vickysantolaria

