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Nom matèria, curs i seminari 

1r d’ESO – Optativa: Francès 2a llengua 

Criteris d’avaluació trimestral 
Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre. 

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

D’acord amb la normativa del centre, les faltes ortogràfiques en català o castellà descomptaran 0,1 fins a un 

màxim d’un punt per examen.  

Els deures són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Les faltes de deures 

baixaran la nota final del trimestre. L’acumulació de tres o més faltes de deures per trimestre serà 

sancionada. 

Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca. Per evitar 

malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne 

absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

La llibreta amb els apunts i les fitxes de classe es recollirà el dia de l’últim examen de matèria del trimestre. 

En total es demanarà un cop per trimestre. Aquesta haurà d’estar completa (amb els apunts i fitxes, neta i 

polida).  

L’actitud, l’interès i la participació a classe són fonamentals per aprendre en un clima amable i distès.  

Els percentatges orientatius per la nota final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 30% treballs i 

deures, i 10%actitud i llibreta. 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. 

Els trimestres no es recuperen. Es farà un examen de recuperació de l’assignatura al juny. Si es suspèn 

l’assignatura, l’alumne/a no serà pres en compte per continuar l’estudi del Francès a 2n d’ESO.  

Criteris d’avaluació final 
La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

Observacions 
Cal recordar que dels dos grups de francès que hi ha a 1r d’ESO, només passaran a 2n d’ESO 30 alumnes. 

Aquests alumnes podran escollir fer Francès com a 1a llengua o continuar estudiant-lo com a 2a llengua 

(optativa).  

Per formar els grups de 2n d’ESO cal que els alumnes ho sol·licitin a la matrícula. La selecció es fa a partir de 

la mitjana ponderada de les notes finals de 1r d’ESO (donant més pes al Francès i a les llengües, 

respectivament), sense tenir en compte la nota del Treball de Síntesi. 


