
 

 

 

 

 

Departament 

Seminari  

Etapa: 

Matèria Optativa: 

Professora:  

Manual 

De Llengües Estrangeres 

Llengua i cultura Francesa 

Secundària, 1r  ESO 

Francès 

Mar Martín  

 Livre de l ́élève: POURQUOI PAS 1 . Editorial MAISON DE LANGUES, EDEBÉ. 

Dossier d éxercicis. 

 

CRITERIS D ÁVALUACIÓ I RECUPERACIÓ: 

 

Avaluació Inicial 

(Què saps en relació als objectius plantejats): 

Abans de cada mòdul o unitat, es faran preguntes per veure quin és el grau de motivació dels alumnes i del 

coneixement de la cultura i de la llengua francesa en general, ja que es tracten temes o aspectes gramaticals nous 

per a l'alumnat. 

 

Avaluacions Parcials (Trimestres) 

Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. 

L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, 

activitats, treballs, proves i lectures realitzades. 

 

Avaluació final ordinària de juny 

Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de 

l’avaluació final de juny es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació,  



considerant les apreciacions individualitzades i la progressió de l’alumne durant el curs. Per tant, l’avaluació final 

té en compte les anteriors, així com la tendència de l’alumne a pujar o baixar el seu rendiment. 

 

Avaluació final extraordinària de juny 

La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests 

tres elements: 

l’evolució de l’alumne durant el curs 

les activitats de recuperació durant el mes de juny (1 punt) 

el resultat de la prova extraordinària de juny 

 

Recuperació de matèria suspesa 

Cada avaluació parcial suspesa es recupera aprovant la següent, o bé, aprovant l’avaluació final ordinària o 

extraordinària. 

Els alumnes que tinguin la matèria pendent de cursos anteriors podran recuperar-la si aproven la segona avaluació 

parcial, o bé qualsevol de les següents. La superació de la matèria a final del curs vigent suposa aprovar el curs 

anterior automàticament. 

 

PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 

La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma 

dels següents percentatges: 

Consisteix en la interpretació dels resultats d'aprenentatge de cada alumne al final del trimestre, tenint en compte 

les quatre competències lingüístiques (comprensió oral i escrita, i expressióoral i escrita). 

 Continguts : 40 % exàmens i controls. 

 Procediments: 40 % treballs i deures. 

Actitud, valors i normes: 20 % interès i participació. 

Criteris de correcció: 

0 05 per falta en expressió escrita fins a 2 punts. 
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Departament 

Seminari  

Etapa: 

Matèria Optativa: 

Professora:  

Manual 

De Llengües Estrangeres 

Llengua i cultura Francesa 

Secundària, 2n ESO 

Francès 

Mar Martín  

 Livre de l ́élève: POURQUOI PAS 1. Editorial MAISON DE LANGUES, EDEBÉ. 

Dossier d éxercicis. 

 

CRITERIS D ÁVALUACIÓ I RECUPERACIÓ: 

 

Avaluació Inicial 

(Què saps en relació als objectius plantejats): 

Abans de cada mòdul o unitat, es faran preguntes per veure quin és el grau de motivació dels alumnes i del 

coneixement de la cultura i de la llengua francesa en general, ja que es tracten temes o aspectes gramaticals nous 

per a l'alumnat. 

 

Avaluacions Parcials (Trimestres) 

Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. 

L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, 

activitats, treballs, proves i lectures realitzades. 

 

Avaluació final ordinària de juny 

Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de 

l’avaluació final de juny es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació,  



considerant les apreciacions individualitzades i la progressió de l’alumne durant el 

curs. Per tant, l’avaluació final té en compte les anteriors, així com la tendència de 

l’alumne a pujar o baixar el seu rendiment. 

 

Avaluació final extraordinària de juny 

La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests 

tres elements: 

l’evolució de l’alumne durant el curs 

les activitats de recuperació durant el mes de juny (1 punt) 

el resultat de la prova extraordinària de juny 

 

Recuperació de matèria suspesa 

Cada avaluació parcial suspesa es recupera aprovant la següent, o bé, aprovant 

l’avaluació final ordinària o extraordinària. 

Els alumnes que tinguin la matèria pendent de cursos anteriors podran recuperar-la si 

aproven la segona avaluació parcial, o bé qualsevol de les següents. La superació de 

la matèria a final del curs vigent suposa aprovar el curs anterior automàticament. 

 

PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 

La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma 

dels següents percentatges: 

Consisteix en la interpretació dels resultats d'aprenentatge de cada alumne al final del trimestre, tenint en compte 

les quatre competències lingüístiques (comprensió oral i escrita, i expressióoral i escrita). 

 Continguts : 50 % exàmens i controls. 

 Procediments: 30 % treballs i deures. 

Actitud, valors i normes: 20 % interès i participació. 

Criteris de correcció: 

0 05 per falta en expressió escrita fins a 2 punts. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Seminari 

Etapa: 

Matèria Optativa: 

Professora: 

Material:  

Departament de Llengües Estrangeres. Seminari de Francès. 

3r ESO 

Segona llengua Francesa  

Mar Martín Rodríguez 
 Livre de l ́élève: POURQUOI PAS 2 

 Editorial. EDEBÉ-MAISON DE LANGUES.  

 

 

CRITERIS D ́AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ: 

Avaluació Inicial 

(Què saps en relació als objectius plantejats): 

Abans de cada mòdul o unitat, es faran preguntes per veure quin és el grau de motivació dels alumnes i 

del coneixement de la cultura i de la llengua francesa en general, ja que es tracten temes o aspectes 

gramaticals nous per a l'alumnat. 

 

Avaluacions Parcials (Trimestres) 

Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. 

L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, activitats, treballs, proves i 

lectures realitzades. 

 

Avaluació final ordinària de juny 

Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de 

l’avaluació final de juny es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació, 



considerant les apreciacions individualitzades i la progressió de l’alumne durant el curs. Per tant, 

l’avaluació final té en compte les anteriors, així com la tendència de l’alumne a pujar o baixar el seu 

rendiment. 

 

Avaluació final extraordinària de juny 

La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests 

tres elements: 

 

vitats de recuperació durant el mes de juny (1 punt) 

prova extraordinària de juny 

 

Recuperació de matèria suspesa 

Cada avaluació parcial suspesa es recupera aprovant la següent, o bé, aprovant 

l’avaluació final ordinària o extraordinària. 

Els alumnes que tinguin la matèria pendent de cursos anteriors podran recuperar-la si 

aproven la segona avaluació parcial, o bé qualsevol de les següents. La superació de 

la matèria a final del curs vigent suposa aprovar el curs anterior automàticament. 

 

PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 

La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma 

dels següents percentatges: 

Consisteix en la interpretació dels resultats d'aprenentatge de cada 

alumne al final del trimestre, tenint en compte les quatre 

competències lingüístiques (comprensió oral i escrita, i expressió 

oral i escrita). 

 Continguts : 60 % exàmens i controls. 



 Procediments: 20 % treballs i deures. 

 

Criteris de correcció: 

0 05 per falta en expressió escrita fins a 2 punts. 
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+ Dossier d´exercicis 

 

 

CRITERIS D ́AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ: 

Avaluació Inicial 

(Què saps en relació als objectius plantejats): 

Abans de cada mòdul o unitat, es faran preguntes per veure quin és el grau de motivació dels 

alumnes i del coneixement de la cultura i de la llengua francesa en general, ja que es tracten 

temes o aspectes gramaticals nous per a l'alumnat. 

Avaluacions Parcials (Trimestres) 

Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. 

L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, activitats, treballs, 

proves i lectures realitzades. 

Avaluació final ordinària de juny 

Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de 

l’avaluació final de juny es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació, considerant les 

apreciacions individualitzades i la progressió de l’alumne durant el curs. Per tant, l’avaluació 

final té en compte les anteriors, així com la tendència de l’alumne a pujar o baixar el seu 

rendiment. 



Avaluació final extraordinària de juny 

La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests 

tres elements: 

-l’evolució de l’alumne durant el curs  

-les activitats de recuperació durant el mes de juny (1 punt)  

-el resultat de la prova extraordinària de juny   

Recuperació de matèria suspesa 

Cada avaluació parcial suspesa es recupera aprovant la següent, o bé, aprovant l’avaluació final 

ordinària o extraordinària. 

Els alumnes que tinguin la matèria pendent de cursos anteriors podran recuperar-la si aproven la 

segona avaluació parcial, o bé qualsevol de les següents. La superació de la matèria a final del 

curs vigent suposa aprovar el curs anterior automàticament. 

PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 

La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) consisteix en la interpretació dels 

resultats d'aprenentatge de cada alumne al final del trimestre, tenint en compte les quatre 

competències lingüístiques (comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita), més la gramàtica 

i el vocabulari. 

Continguts : 60 % exàmens i controls.  

Procediments: 30% exercicis i deures.  

Conducta: 10 % interès i participació.  

Criteris de correcció: 

0 ́0 5 per falta en expressió escrita fins a 2 punt 


