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Denominació de la 
matèria 

OPTATIVA FRANCÈS 4t ESO 

Durada i distribució 
setmanal: 

3 hores setmanals. (Franja 3) 
Professora: Djamila Mercadié 
 

Presentació 

La finalitat de la matèria d’Idioma francès és que els nois i noies siguin 
capaços de desenvolupar-se i de comunicar-se en llengua francesa, i així 
puguin afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural 
del segle XXI. Això significa educar els nois i les noies perquè 
desenvolupin aquelles competències comunicatives i lingüístiques que 
facin possible que tant personalment com socialment siguin capaços 
d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de la 
ciutadania, del coneixement del que és la condició humana, de la 
comprensió d’altri. 

Per aconseguir-ho, treballarem i avaluarem les habilitats pròpies de la 
matèria:  

Comprensió oral i escrita i producció oral i escrita.  

Aquestes destreses necessiten un bon domini del sistema lingüístic 
(gramatical i lexical) que treballarem també de forma específica. 
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Avaluació 

Per a l’avaluació de l’alumnat, es tindran en compte els següents criteris 
d’avaluació: 
 

- Assistència puntual a les classes, portant el material indicat pel 
professor/a, que pot incloure el llibre de text de l’alumne (livre de 
l’élève), el llibre d’exercicis (cahier d’exercices) i l’ordinador de 
l’alumne/a quan ho indiqui la professora. 
 

- Participació activa durant les classes, que es valorarà molt 
positivament si es fa en francès. 
 

- Realització de les proves orals i escrites que demani el 
professor/a. 
 

- Realització i entrega de les tasques encomanades  i/o treball de 
competència digital 
 

- Realització dels deures dins el termini acordat amb el professor/a 
 

- Realització i entrega del dossier o carpeta d’aprenentatge 
trimestral 

 
Qualificació trimestral:  
70% Competència lingüística*  
10% Competència digital 
10% Competència d’autonomia i iniciativa personal 
10% Competència d’aprendre a aprendre  
 

 
Altres consideracions:  
 

- Dins la competència lingüística s’hi inclouen: 50% nota dels 
exàmens (continguts + comprensió oral)+ 25% expressió escrita 
+ 25% expressió oral 

 
- La lectura personal no obligatòria d’algun llibre en francès 

(biblioteca de l’institut o altre) degudament comprovada pel 
professor pot suposar fins a un punt (un 10%) més de la nota 
del trimestre.  
 

- La Competència d’Aprendre a Aprendre serà avaluada a través 
d’un dossier o carpeta d’aprenentatge, nota que pot ser 
complimentada amb altres activitats a discreció de cada 
professor/a 
 

- Les tasques d’expressió oral i escrita s’hauran de fer o 
presentar obligatòriament en la data acordada amb el 
professor/a. En cas que un/a alumne/a tingui una falta 
justificada el dia d’execució o presentació de l’activitat oral o 
escrita, haurà de fer-la o entregar-la en el moment de 
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reincorporar-se a la mateixa classe. En cas de falta injustificada 
o no presentació en el següent dia de classe, l’activitat constarà 
com a no assolida.  

 
- Per tal de preparar les proves externes de DELF scolaire, farem 

proves de nivell (A2 o B1 depenent de l’alumnat) que 
ponderaran com una prova d’unitat didàctica més.  
 

- El fet de presentar-se o participar a les tasques proposades per 
presentar-se al DELF scolaire també suposarà una bonificació 
del 10% en la qualificació, ja que es considera com una 
dedicació extra a la matèria.  

 
 

Per aprovar la matèria caldrà haver aprovat com a mínim dos dels tres 
trimestres, un dels quals haurà de ser el tercer. No es recuperaran el 1r 
i 2n trimestres durant el curs.  
 
Recuperació de l’àrea:  
 
Si al tercer trimestre un alumne té suspesos tres trimestres, o bé un dels 
dos primers trimestres més el tercer, s’ha de presentar a l’examen de 
recuperació de juny de TOTS el trimestres. 
 
La recuperació constarà de dues parts: el dossier del(s) trimestres (20%) 
i la prova (escrita amb Comprensió oral): 80%. 
 

Avaluació 

Justificants:  

La impossibilitat de poder realitzar classe d’Idioma francès no eximeix 
l’alumne de mantenir-se al dia de la matèria donada a classe, ni de donar-
se per assabentat de dates d’entrega de treballs, dossiers, dates 
d’exàmens,o realització de deures. 
Si un alumne no assisteix a una prova escrita i no justifica degudament 
la seva absència, NO se li repetirà l’examen. Si l’alumne pot justificar 
l’absència , se li repetirà la prova en la data i hora que indiqui el professor. 

Material de referència 

 

Llibre de text Tous ensemble! 4 (Ed. Vicens Vives). 
Llibre d’exercicis  Tous ensemble! 4 (Ed. Vicens Vives). 
 
Llibres de lectura: el professor/a indicarà quins en són els títols. L’alumne 
els haurà d’adquirir o llogar per medis propis. 
Material donat pel professorat. 
Classroom de l’assignatura. 
Ordinador i pissarra digital de l’aula. 
Quan ho indiqui el professor/a, Ordinador de l’alumne. 

 

 
 


