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I. INTRODUCCIÓ 

L’educació és la clau per superar les desigualtats i per descobrir i aprofitar tots els talents de 

la societat. En aquest sentit, la Llei Orgànica d’Educació aposta per l’ús d’un currículum 

obert per permetre als centres educatius, i també als professors, posar en pràctica un procés 

d’ensenyament-aprenentatge diversificat segons les diferents necessitats dels aprenents. 

1.1. Justificació 

Hem desenvolupat una programació didàctica oberta, flexible i diversificada per als alumnes 

de la matèria de Francès: segona llengua estrangera des de 1r d’ESO fins a 1r de 

Batxillerat seguint les instruccions publicades en la Resolució de 28 de juliol de 2020 per a 

l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021.  

Aquesta programació didàctica segueix les disposicions establertes a la Llei Orgànica 2/2006 

d’Educació i la seua posterior modificació a la Llei Orgànica 8/2013 per a la Millora de la 

Qualitat Educativa (LOMQE). De fet, es basa en la legislació següent: 

DIRECTIVES EUROPEES 

▪ Marc Europeu Comú de Referència per les Llengües, publicat pel Consell d’Europa i 
escrit per la Divisió de Polítiques Lingüístiques d’Estrasburg al 2001. 
 

LEGISLACIÓ NACIONAL 

▪ Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa. 
▪ Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació. 
▪ Reial Decret 1105/2014, del 26 de desembre, que estableix el currículum bàsic per a 

l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. 
▪ Ordre ECD/65/2015, del 21 de gener, que descriu les relacions entre les 

competències, els continguts i els criteris d’avaluació. 
 

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA 

▪ Decret 87/2015, del 5 de juny, publicat per la Conselleria d’Educació, que estableix el 
currículum per a l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, i 
modificat posteriorment pel Decret 136/2015 i el Decret 51/2018. 

▪ Ordre del 27 de maig de 2008, publicat per la Conselleria d’Educació, que regula les 
matèries optatives a l’Educació Secundària Obligatòria. 

▪ Ordre 38/2017, del 4 d’octubre, publicada per la Conselleria d’Educació, que estableix 
l’avaluació a l’Educació Secundària Obligatòria. 

▪ Decret 104/2018, publicat per la Conselleria d’Educació, que desenvolupa els principis 
d’equitat i d’integració al sistema educatiu valencià. 

▪ Resolució del 20 d’agost de 2018, publicada per la Conselleria d’Educació, que regula 
l’elaboració de les intervencions del Pla d’Actuació per a la Millora (PAM).  
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▪ Resolució del 9 de maig de 2020, publicada per la Conselleria d’Educació, que 
estableix el calendari escolar per al curs acadèmic 2020-2021. 

▪ Resolució del 28 de juliol de 2020, publicada per la Conselleria d’Educació, que 
estableix les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius 
durant el curs 2020-2021. 
 

 

1.2. Contextualització 

El centre està ubicat a Ibi, que es troba al nord de la província d’Alacant i forma part de la 

Foia de Castalla. Segons la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística, hi 

ha prop de 23.500 habitants registrats, el 7,9% dels quals són estrangers. Pel que fa a 

l’economia, aquesta està basada en la indústria del metall i del plàstic.  

L’institut compta amb 54 professors i més de 500 alumnes que estudien l’E.S.O., el Batxillerat 

i la Formació Professional Bàsica. Quant a les instal·lacions, hi ha una biblioteca, una 

cantina, un gimnàs i diversos laboratoris, tallers i sales d’informàtica. A causa de la crisi 

sanitària provocada per la COVID-19, durant el curs 2020-2021, els alumnes ja no es 

desplaçaran a les aules com era habitual, sinó que disposaran d’una aula de classe i es 

limitaran els desplaçaments el màxim possible. En general, les classes estan equipades amb 

un projector, un ordinador per al professor i una pissarra. 

Durant aquest curs, l’optativa de Francés: segona llengua estrangera s’imparteix als grups 

següents: 

CURS 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

1ESO 13 

2ESO 11 

3ESO 10 

4ESO 9 

1BAT 8 

 

Des de 1r d’ESO fins a 3r d’ESO, tenim classe dos vegades per setmana; en canvi, a 4t 

d’ESO i 1r de Batxillerat tenim 3 sessions setmanals. Des d’un punt de vista lingüístic, a part 

de les llengües pròpies del municipi (castellà i valencià), els alumnes ja coneixen almenys 

una llengua estrangera. Els coneixements de la llengua francesa es construiran a partir del 

bagatge lingüístic previ. 
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Davant la situació d’incertesa provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, aquesta 

programació ha sigut elaborada contemplant tres escenaris didàctics possibles: 

a) Presencialitat total de l’alumnat al centre 

Al setembre, els alumnes començaran el curs de manera totalment presencial però aquesta 

situació podria canviar segons el desenvolupament de la pandèmia i la incidència de casos 

al nostre centre o a la nostra regió. És per això que ja s’han començat a elaborar materials 

digitals per tal d’utilitzar la metodologia Flipped Classroom durant aquest curs.   

b) Ensenyament semipresencial 

Aquesta modalitat educativa consisteix a fer que la meitat del grup-classe assistisca 

presencialment al centre el dilluns, dimecres i divendres de la “setmana A”; i el dimarts i 

dijous de la “setmana B”. En cas d’afectar a l’horari de la nostra matèria, això implicaria la 

programació de tasques per a realitzar a casa els dies que no acudisquen al centre, així 

com una reducció del currículum. Per a més especificacions, consultar l’annex 1. 

c) Ensenyament totalment a distància 

Davant la possibilitat d’un confinament total similar al del curs anterior, l’ensenyament 

passaria a ser totalment telemàtic. Si ens trobàrem en aquesta situació, utilitzaríem la 

plataforma AULES i faríem videoconferències amb CISCO Webex. Les tasques digitals 

ja estarien elaborades perquè serien les mateixes que utilitzem a les classes presencials i 

posaríem l’èmfasi en la millora de la retroalimentació amb els alumnes i les famílies 

mitjançant la pròpia plataforma AULES, el correu electrònic, la plataforma ÍTACA i les tutories 

individualitzades per videoconferència. Per a més especificacions, consultar l’annex 2. 

II. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM 

2.1. Objectius de l’etapa 

2.1.1. Educació Secundària Obligatòria 

Segons el Reial Decret 1105/2014, l’educació secundària obligatòria contribuirà al 

desenvolupament de les habilitats i competències que s’indiquen a continuació. D’una 

banda, hem marcat amb una (T) aquells objectius que considerem transversals i que es 
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poden treballar en totes les assignatures del currículum. I, de l’altra, hem marcat en negreta 

els objectius específics que es treballen a les matèries de llengües estrangeres. 

 
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en 

el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre 
les persones i grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la 
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns 
d'una societat plural i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en 
equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de 
l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats 
entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els 
estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol 
manifestació de violència contra la dona. 

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les 
relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de 
qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els 
conflictes. 

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per 
adquirir nous coneixements amb sentit crític. Adquirir una preparació bàsica en 
el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en 
diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els 
problemes en els diversos camps del coneixement i de l'experiència. 

g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, 
el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, 
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats. 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua 
castellana i, si n'hi ha, en la llengua cooficial de la comunitat autònoma, textos 
i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la 
literatura. 

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera 
apropiada. 

j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història 
pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural. 

k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 
diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l'educació 
física i la pràctica de l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social. 
Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. 
Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la 
cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir a la seua conservació i 
millora. 

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents 
manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d'expressió i 
representació. 

 

 
(T) 

 
 
 
 

(T) 
 

 
(T) 

 
 
 
 

(T) 
 
 
 

(T) 
 
 
 
 

 
(T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(T) 
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A més a més, el Decret 87/2015 concreta també les finalitats següents : 

FINALITATS CONCRETES EN LA LEGISLACIÓ AUTONÒMICA 

 
a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes 

humanístic, artístic, científic i tecnològic. 
b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i 

alumna, de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un 
desenrotllament personal i integral de tot l’alumnat, respectant els principis 
d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat propis de l’etapa. 

c) Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el 
progrés acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada 
alumne o alumna. 

d) Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua 
inserció laboral. 

e) Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 
pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

f) Desenrotllar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura 
de l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per 
part de l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la 
prevenció de la violència de gènere. 

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball. 
h) Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a 

ciutadans. 
i) Desenrotllar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge 

cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i 
la comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula. 

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 
educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent. 

k) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en 
l’adquisició de competències. 

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 
d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint 
l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià. 

 

 
2.1.2. Batxillerat 

Segons el Reial Decret 1105/2014, el batxillerat contribuirà al desenvolupament de les 

habilitats i competències que s’indiquen a continuació. D’una banda, hem marcat amb una 

(T) aquells objectius que considerem transversals i que es poden treballar en totes les 

assignatures del currículum. I, de l’altra, hem marcat en negreta els objectius específics que 

es treballen a les matèries de llengües estrangeres. 
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a) Exercir la ciutadania democràtica, des d'una perspectiva global, i adquirir 

una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució 
espanyola així com pels drets humans, que fomente la coresponsabilitat en 
la construcció d'una societat justa i equitativa. 

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma 
responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i 
resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. 

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, 
analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en 
particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no 
discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància 
personal o social, amb atenció especial a les persones amb discapacitat. 

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions 
necessàries per a l'eficaç aprofitament de l'aprenentatge, i com a mitjà de 
desenvolupament personal. 

e) Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, la llengua castellana i, 
si s'escau, la llengua cooficial de la seua comunitat autònoma. 

f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües 
estrangeres. 

g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus 
antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar 
de manera solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social. 

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les 
habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada. 

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i 
dels mètodes científics. Conèixer i valorar de forma crítica la contribució de 
la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com 
refermar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient. 

k) Refermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, 
iniciativa, treball en equip, confiança en un mateix i sentit crític. 

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com 
a fonts de formació i enriquiment cultural. 

m) Utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal 
i social. 

n) Consolidar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat viària. 
 

 
(T) 

 
 

 
(T) 

 
 
(T) 

 
 
 
 

(T) 
 
 
 
 
 

 
(T) 

 
(T) 

 
 
 

 
 
(T) 

 
 

(T) 
 
(T) 

 
 
 

(T) 

 

A més a més, el Decret 87/2015 concreta també les finalitats següents : 

FINALITATS CONCRETES EN LA LEGISLACIÓ AUTONÒMICA 

 
a) Aprofundir en l’acció educativa, per a proporcionar a l’alumnat formació, maduresa 

intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeten desenrotllar 
funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. 

b) Capacitar l’alumnat per a accedir a l’educació superior. 
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c) Dotar l’alumnat d’una formació i uns coneixements generals en relació amb les 
competències de caràcter més transversal; junt amb una preparació especialitzada, 
en el marc de la modalitat, i si és el cas via, de Batxillerat triada. 

d) Consolidar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 
pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

e) Consolidar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de 
l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part 
de l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció 
de la violència de gènere. 

f) Potenciar la participació activa i democràtica de l’alumnat en l’aula i en el centre, 
així com en l’exercici de drets i obligacions. 

g) Desenrotllar metodologies didàctiques actives i innovadores que incloguen l’ús de 
mètodes i tècniques d’investigació per part de l’alumnat per a aprendre per si 
mateix, el treball autònom i en equip, l’aplicació dels aprenentatges en contextos 
reals, i l’ús sistemàtic de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

h) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 
educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent. 

i) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en 
l’adquisició de competències. 

j) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 
d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes. 
 

 

 

2.2. Competències clau 

Tenint en compte el Reial Decret 1105/2014, les competències clau són les capacitats per 

aplicar de forma integrada els continguts de cada etapa docent i educativa, amb l’objectiu 

d’aconseguir realitzar activitats d’una manera eficaç i resoldre problemes complexos d’una 

manera eficient. Així, després d’haver llegit les descripcions de les competències clau 

explicades a l’Ordre ECD / 65/2015, es pot deduir que la matèria de  Francès: segona llengua 

estrangera contribueix en certa mesura a l’adquisició de totes les competències. 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 

D’una banda, els estudiants de la nostra matèria adquireixen els coneixements necessaris 
per utilitzar diferents tipus de discurs segons la situació comunicativa; i de l’altra, 
desenvolupen les diverses habilitats lingüístiques, milloren l’aprenentatge del sistema de 
llengües estrangeres i el de la llengua pròpia. 
 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUE EN CIÈNCIA I 
TECNOLOGIA 

Els nostres estudiants tenen accés a una àmplia gamma de fonts d'informació científica, 
donat que una llengua estrangera promou intercanvis més directes entre comunitats 
científiques. A més, en curs, es poden treballar documents sobre temes científics, així com 
interpretar taules i representacions gràfiques. 
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COMPETÈNCIA DIGITAL 

Els estudiants de llengües estrangeres utilitzen motors de cerca per recopilar informació, 
així com llocs de missatgeria instantània, fòrums de discussió en línia i correu electrònic 
per comunicar-se en francès. 
 

APRENDRE A APRENDRE 

L’ús de la llengua durant les classes afavoreix l’autoavaluació de l’evolució dels 
coneixements i habilitats pròpies. Això permet a l'estudiant conèixer els seus punts forts i 
febles i establir objectius i estratègies. A més, els estudiants reflexionen sobre el seu propi 
aprenentatge amb autoavaluacions i activitats dissenyades per fer-los més conscients de 
les estratègies que han d’utilitzar segons els objectius perseguits. 
 

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES 

La nostra matèria facilita el coneixement de diverses cultures i tradicions francòfones i, en 
conseqüència, promou els valors de tolerància i respecte cap als altres. 
 

SENTIT D’INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR 

La metodologia de la perspectiva d’acció, on l’alumne és el centre del seu propi 
aprenentatge, afavoreix la iniciativa de l’alumne perquè ha d’assumir riscos i posar en 
pràctica les seues pròpies habilitats per gestionar diverses situacions comunicatives. A 
més, el coneixement de llengües estrangeres obre un ampli ventall d’oportunitats 
professionals, cosa que contribueix al desenvolupament d’activitats d’emprenedoria. 
 

CONCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS 

Els estudiants són capaços de reconèixer diversos esdeveniments artístics francòfons, 
respectar-los i apreciar-los. 
 

 

2.3. Continguts de la matèria 

2.3.1. 1r d’ESO 

Segons el Decret 87/2015, en la matèria de Francés: llengua estrangera, els alumnes de 1r 

d’ESO han de treballar els continguts següents: 

BLOCS 1 – 2 – 3 – 4 (CONTINGUTS COMUNS) 

 
▪ Aspectes socioculturals i sociolingüístics. 

o Fórmules pròpies dels contactes quotidians, com ara salutacions i agraïments.  
o Patrons de comportament: expressions facials i gestos. 
o Relacions interpersonals i interculturals coma ara les normes de cortesia i les 

mostres de respecte.  
o Convencions socials: esdeveniments socials, festes, etc. 
o Manifestacions culturals i artístiques com ara cançons, textos literaris, monuments, 

personatges, etc. 
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▪ Funcions comunicatives. 
o Iniciació i manteniment de relacions personals i socials: saludar, acomiadar-se, 

presentar-se o presentar algú, donar les gràcies. 
o Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs: demanar 

que es lletrege alguna cosa. Demanar que algú parle més lentament.  
o Descripció de persones, objectes, i llocs.  
o Narració d’accions i situacions habituals del moment present i del passat. 
o Petició i oferiment d’informació, sobre dades personals, llocs, horaris, dates, preus 

i quantitats. 
o Expressió de la voluntat, l’ordre i la prohibició. Invitacions i instruccions.  
o Expressió de sensacions físiques i estats d’ànim. Expressió de sentiments com 

l’amabilitat o l’afecte. 
▪ Formació de paraules freqüents. 
▪ Vocabulari usual per als temes següents : identificació personal, vivenda, llar i entorn, 

activitats de la vida diària, família i amics, treball i ocupacions, temps lliure, oci i esport, 
viatges i vacances, salut i cures físiques, educació i estudi, compres i activitats 
comercials, alimentació i restauració, transport, llengua i comunicació, metallenguatge, 
medi ambient, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i de la comunicació, 
llenguatge d’aula, llenguatge literari. 

▪ Estructures morfosintàctiques i discursives (taula 2). 
 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de comprensió oral. 

o Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 
o Identificació del tipus de text, suport i estructura: conversació, anuncis, cançons, 

historietes, etc. 
o Distinció de tipus de comprensió. Sentit general i punts principals. 
o Formulació d’hipòtesis raonables sobre contingut i context. 
o Formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 
o Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements: paraules 

clau, soroll ambiental, etc. 
▪ Tècniques d’escolta activa: escoltar sense interrompre, mostrar atenció i interès.  
▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu 

propi aprenentatge. 
▪ Comprensió de la funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció oral. 

o Planificació. 

• Disseny del missatge amb claredat, distingint la seua idea o idees principals i 
la seua funció. 

• Adequació del text monològic o dialògic al destinatari  i context. 

• Planificació de la comunicació autogestionada i plurigestionada. 
o Execució. 



Programació didàctica 2020-2021                               Departament de llengua francesa 

10 
 

• Expressió del missatge amb claredat i coherència, ajustant-se, si és el cas, als 
models i fórmules de cada tipus de text.  

• Confiança en si mateix i assertivitat.  

• Revisió de la tasca o el missatge després de valorar les dificultats i els recursos  
disponibles. 

▪ Coavaluació de la producció oral.  
▪ Ajuda en els coneixements previs d’altres llengües. 
▪ Facilitació, compensació i correcció de les carències lingüístiques per mitjà de 

procediments lingüístics, paralingüístics o paratextuals.  
o Lingüístics: definir o parafrasejar un terme o expressió. 
o Paralingüístics i paratextuals: demanar ajuda, assenyalar objectes, usar díctics o 

realitzar accions que aclarisquen el significat, usar llenguatge corporal, interacció 
oral (fórmules o gestos simples per a prendre o cedir el torn de paraula), usar sons 
extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

▪ Ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi 
aprenentatge. 

▪ Funció poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció). 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de comprensió escrita. 

o Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.  
o Identificació del tipus de text, suport i format: diàlegs, anuncis, cançons, 

historietes, etc. 
o Distinció del tipus de comprensió. Sentit general i punts principals. 
o Formulació d’hipòtesis raonables sobre contingut i context. 
o Formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics.  
o Inferir del context i del cotext els significats de paraules i expressions 

desconegudes. 
o Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements: paraules 

clau. 
▪ Utilització de llistes de vocabulari i diccionaris tant en format imprès om digital.  
▪ Lectura expressiva en veu alta per a millorar la pronunciació, l’entonació i el ritme 

necessaris per a la comprensió lectora. 
▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el 

seu propi aprenentatge.  
▪ Comprensió de la funció poètica del llenguatge.  
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció escrita. 

o Planificació. 
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• Ús de mecanismes per a traure el màxim partit als coneixements previs: 
realitzar esquemes, pluja d’idees, etc. 

• Localització i ús adequat de recursos lingüístics o temàtics. Busca d’informació 
en fonts preseleccionades.  

o Execució. 

• Expressió del missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules de cada 
tipus de text: qüestionari, sms, correspondència personal molt bàsica, etc. 

• Fonamentada en els coneixements previs de lèxic i expressions familiars.  

• Utilització d’oracions simples que transmeten el significat desitjat. 
o Revisió.  

• Reajustament de la tasca per a millorar el contingut i la claredat de l’expressió 
escrita després de valorar les dificultats i els recursos disponibles.  

▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu 
propi aprenentatge. 

▪ Comprensió de la funció poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció). 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 

 

BLOC 5. ELEMENTS TRANSVERSALS 

 
▪ Busca, selecció i organització de la informació en mitjans digitals. 

o Ferramentes digitals de busca i visualització: busca en blogs, wikis, fòrums, bancs 
de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies, bases de dades 
especialitzades. 

o Estratègies de filtratge en la busca de la informació.  
o Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis en 

xarxa. 
o Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació. 
o Organització de la informació seguint diferents criteris. 

▪ Comunicació. 
o Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se 

amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees 
constructives pròpies i comprendre les idees alienes, etc. 

o Compartir informació i recursos i construir un producte o meta col·lectiu.  
o Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 
o Servicis de la web social: blogs, wikis, fòrums. 
o Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció d’un mateix i d’altres de les 

males pràctiques com el ciberassetjament. 
o Anàlisi del destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’ell. 
o Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb 

el grup. 
▪ Creació de continguts digitals. 

o Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de 
presentacions multimèdia. 

o Escalat, rotació i retall d’imatges. 
o Drets d’autor i llicències de publicació. 

▪ Habilitats personals d’autoregulació. 
o Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.  
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o Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 
d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat. 

o Habilitats de comunicació.  
o Presa de decisions vocacional. 
o Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea. 
o Autoconeixement de fortaleses i debilitats. 

▪ Iniciativa i innovació. 
o Pensament alternatiu. 
o Sentit crític. 
o Planificació i avaluació de projectes. 
o Pensament, mitjans i fi. 
o Estratègies de planificació, organització i gestió. 
o Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 
o Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 
o Avaluació de processos i resultats. 
o Valoració de l’error com a oportunitat. 

▪ Treball cooperatiu. 
o Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.  
o Assumpció de distints rols en equips de treball. 
o Pensament de perspectiva. 
o Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
o Tècniques d’escolta activa.  
o Diàleg igualitari. 
o Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

▪ Ús del vocabulari específic de l’assignatura. 
o Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el 

seu propi aprenentatge. 
o Llengua i comunicació. Metallenguatge. 
o Llenguatge d’aula. 
o Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 

 

Taula 1 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació, i la seua relació amb les 
intencions comunicatives. 

 
▪ Identificació i articulació de sons vocàlics bàsics (p. ex. /y/ de une, lune; /o/ de stylo, 

jaune, beau; /u/ de où, jour; /oe/ de fleur; /ø/ de deux, feu; /ε/ de faire, mère, vert); 
vocals nasals (p. ex. /õ/ de bon; /ã/ de dans); semivocals (p. ex. /wa/ de moi, noir); 
consonants sonores (p. ex. /ʒ/ de jour, manger; /z/ de zoo, musique; /∫/ de chat, chien); 
consonants sordes (p. ex. /s/ de sac, français, passer, ici); discriminació (p. ex. /v/ de 
veau; /b/ de beau); pronunciació de consonants finals. 

▪ Reconeixement i articulació de patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació de 
paraules i frases per a les funcions comunicatives del nivell. 

▪ Fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat: enllaços obligatoris (entre pron. 
Subj. + V.; det. + V.; être en 3a pers. + complement); elisió de la vocal e en els 
monosíl·labs (p. ex. qu'elle, j'ai, d'yeux). 
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Taula 2 

Estructures morfosintàctiques i discursives. 

 
▪ Expressió de l’entitat: articles determinats, indeterminats i contractes; substantius; 

pronoms personals subjecte, pronoms tònics; introducció del pronom on; els 
presentatius (p. ex. c’est, voilà, ce sont); la possessió (adjectius possessius d’un sol 
posseïdor). 

▪ Expressió de l’existència: il y a, il n’y a pas de. 
▪ Expressió de la qualitat: être + Adj. (p. ex. Elle est sympathique); els adjectius regulars. 
▪ Expressió de la quantitat: plurals regulars i irregulars; nombres cardinals fins a 2 xifres; 

introducció als nombres ordinals; introducció als articles partitius; adverbis de quantitat 
i mesures (p. ex. un peu, trop, assez, beaucoup, un pot, un tube). 

▪ Expressió del mode: adverbis de mode en -ment. 
▪ L’afirmació: oracions afirmatives; signes afirmatius (oui). 
▪ La negació: oracions negatives amb ne...pas y pas de. 
▪ La interrogació: oracions interrogatives amb qui, que, comment, pourquoi, où, qu'est-

ce que, qui est-ce, est-ce que?; quel + substantif? (p. ex. Quel âge tu as?); quel + 
verbe? (p. ex. Quel est ton prénom?); respostes (si, pron. tonique + oui/non, pron. 
tonique + aussi/non plus). 

▪ L’exclamació: expressions (p. ex. Oh là là!, On y va!); interjeccions (p. ex. Oui!, Non!, 
Zut!). 

▪ Expressió del temps: present dels verbs usuals (l'état, la description); present dels 
verbs impersonals (p. ex. il neige, il fait froid); introducció al passat (passé récent); 
introducció al futur (futur proche). 

▪ Expressió de l’aspecte: puntual (oracions simples); habitual (oracions simples en 
present); terminatiu (venir de + Inf.). 

▪ Expressió de la modalitat: factualitat (oracions declaratives); capacitat (savoir/pouvoir 
+ Inf.); possibilitat/probabilitat (peut-être); necessitat (il faut + Inf.); obligació/prohibició 
(il faut, verbe devoir, imperatiu positiu i negatiu); permís (pouvoir, demander); 
intenció/desig (vouloir); cortesia (tu/vous). 

▪ Expressió de les relacions temporals: puntual (p. ex. l’heure, les moments du jour (le 
matin, le soir), en (année)); duració (p. ex. de...à, maintenant); anterioritat (p. ex. avant, 
il y a); seqüenciació (p. ex. à partir de); freqüència (p. ex. d’habitude); unitats temporals 
(p. ex. le jour, la semaine, le mois, l'année). 

▪ Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de lloc amb països i 
ciutats (en/au + pays, à + ville); posició (p. ex. ici); distància; moviment; direcció; 
procedència (p. ex. venir de); destinació (p. ex. aller à + ville). 

▪ Expressió de les relacions lògiques: conjunció (et); disjunció (ou); oposició (mais); 
causa (parce que); finalitat (pour); comparació (plus, moins); conseqüència (alors); 
explicativa (parce que). 

 

 

2.3.2. 2n d’ESO 

Segons el Decret 87/2015, en la matèria de Francés: llengua estrangera, els alumnes de 2n 

d’ESO han de treballar els continguts següents: 
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BLOCS 1 – 2 – 3 – 4 (CONTINGUTS COMUNS) 

 
▪ Aspectes socioculturals i sociolingüístics. 

o Fórmules pròpies dels contactes socials quotidians com ara disculpes, agraïments, 
o acomiadaments.  

o Patrons de comportament: expressions facials i gestos. 
o Relacions interpersonals i interculturals com ara les normes de cortesia i les 

mostres de respecte entre persones de diferents cultures i orígens. 
o Registre: diferenciar una situació formal d’una informal. 
o Convencions socials: esdeveniments socials, festes, etc. 
o Manifestacions culturals i artístiques com ara cançons, esport, textos literaris, 

monuments, personatges, etc. 
▪ Funcions comunicatives. 

o Iniciació i manteniment de relacions personals i socials: saludar, acomiadar-se, 
presentar-se o presentar a algú, demanar disculpes, agrair, felicitar. 

o Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs: assenyalar 
que s'entén o preguntar si s'ha entés. Demanar que es lletrege alguna cosa. 
Demanar que algú parle més lentament. 

o Descripció de persones, objectes, i llocs.  
o Narració d’accions i situacions habituals del moment present i del passat. 
o Plans i projectes. 
o Petició i oferiment d'informació, sobre dades personals, llocs, horaris, dates, preus, 

quantitats; de permís o d’ajuda per a fer alguna cosa. 
o Expressió del coneixement, la seguretat, el dubte, l'acord, la satisfacció i els seus 

contraris. 
o Expressió de la voluntat, l’ordre i la prohibició. Invitacions i instruccions.  
o Expressió de sensacions físiques i estats d’ànim. Expressió de sentiments com el 

plaer o l’afecte. 
▪ Formació de paraules freqüents. 
▪ Vocabulari usual per als temes següents : identificació personal, vivenda, llar i entorn, 

activitats de la vida diària, família i amics, treball i ocupacions, temps lliure, oci i esport, 
viatges i vacances, salut i cures físiques, educació i estudi, compres i activitats 
comercials, alimentació i restauració, transport, llengua i comunicació, metallenguatge, 
medi ambient, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i de la comunicació, 
llenguatge d’aula, llenguatge literari. 

▪ Estructures morfosintàctiques i discursives (taula 2). 
 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de comprensió oral. 

o Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. Identificar situacions 
semblants. 

o Identificació del tipus de text, suport i estructura: conversació formal i informal, 
anuncis, informes, notícies, cançons, historietes, podcasts, videoconferències, etc. 

o Distinció de tipus de comprensió. Sentit general, informació essencial i punts 
principals. 

o Formulació d’hipòtesis raonables sobre contingut i context. 
o Inferència i formulació d'hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió 

d'elements significatius, lingüístics: idees explícites i paralingüístics: modulació de 
la veu. 
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o Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements: paraules 
clau, soroll ambiental, etc. 

▪ Tècniques d’escolta activa: escoltar sense interrompre, mostrar atenció i interès, 
mostrar empatia. 

▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu 
propi aprenentatge. 

▪ Comprensió de la funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Iniciació d'algunes col·locacions bàsiques. 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció oral. 

o Planificació. 

• Composició del missatge amb claredat, distingint la idea o idees principals i la 
seua estructura bàsica. 

• Adequació al text monològic o dialògic al destinatari, context i canal, aplicant 
el registre i l’estructura de discurs adequats a cada cas. 

• Planificació de la comunicació autogestionada i plurigestionada. 
o Execució. 

• Expressió del missatge amb claredat i coherència, estructurant-lo 
adequadament i ajustant-se, si és el cas, als models i fórmules de cada tipus 
de text. 

• Confiança en si mateix i assertivitat.  

• Revisió de la tasca o del missatge per a simplificar, millorar i aclarir el contingut 
després de valorar les dificultats i els recursos disponibles. 

▪ Coavaluació de la producció oral.  
▪ Amb juda en els coneixements previs d’altres llengües. 
▪ Facilitació, compensació i correcció de les carències lingüístiques per mitjà de 

procediments lingüístics, paralingüístics o paratextuals.  
o Lingüístics: modificació de paraules de significat paregut, definició o reformulació 

d’un terme o expressió. 
o Paralingüístics i paratextuals: sol·licitud d’ajuda, tècniques d’expressió oral 

(assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions que aclarisquen el significat), 
ús del llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions facials, 
postures, contacte visual o corporal, proxèmica), interacció oral (fórmules o gestos 
simples per a prendre o cedir el tonr de paraula), ús de sons extralingüístics i 
qualitats prosòdiques convencionals. 

▪ Ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi 
aprenentatge. 

▪ Funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció). 
▪ Formació de paraules molt freqüents. 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
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BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de comprensió escrita. 

o Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. Identificar tipus de 
text. 

o Identificació del tipus de text, la seua estructura i el seu format: anuncis, informes, 
cartes i correus electrònics, cançons, receptes, historietes. 

o Identificació del registre formal, informal i neutre.  
o Distinció del tipus de comprensió. Sentit general, informació essencial i punts 

principals. 
o Formulació d’hipòtesis raonables sobre contingut, context i estructura del text. 

Predir el tema. 
o Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió 

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics.  
o Inferir del context i del cotext els significats de paraules i expressions d’ús menys 

freqüent o més específic. 
o Predicció del significat de paraules desconegudes utilitzant els coneixements de 

la llengua. 
o Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 
o Comprovació d'hipòtesis inicials amb elements del text. 

▪ Utilització de diccionaris, monolingües i bilingües tant en format imprès com digital. 
▪ Lectura expressiva en veu alta per a millorar la pronunciació, l’entonació i el ritme 

necessaris per a la comprensió lectora. 
▪ Lectura i comprensió automatitzada de paraules d'alta freqüència en distints 

contextos de lectura. 
▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el 

seu propi aprenentatge.  
▪ Comprensió de la funció estètica del llenguatge.  
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Iniciació d’algunes col·locacions bàsiques. 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció escrita. 

o Planificació. 

• Mobilització i coordinació de les pròpies competències generals i 
comunicatives a fi de realitzar eficaçment la tasca. Ús d’organitzadors gràfics 
per a generar idees.  

• Localització i ús adequat de recursos lingüístics o temàtics. Busca d’informació 
en fonts preseleccionades.  

o Execució. 

• Expressió del missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules de cada 
tipus de text: qüestionaris, textos informatius, descriptius i narratius, 
correspondència personal, correspondència formal bàsica.  

• Fonamentada en els coneixements previs de lèxic i expressions familiars.  

• Utilització d’oracions simples i organització del text escrit amb la suficient 
cohesió interna i coherència per a transmetre el significat desitjat. 
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o Revisió.  

• Reajustament de la tasca per a millorar el contingut i la claredat de l’expressió 
escrita i simplificar el missatge inicial després de valorar les dificultats i els 
recursos disponibles.   

▪ Ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi 
aprenentatge. 

▪ Funció poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció). 
▪ Iniciació d’algunes col·locacions bàsiques. 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 

 

BLOC 5. ELEMENTS TRANSVERSALS 

 
▪ Busca, selecció i organització de la informació en mitjans digitals. 

o Ferramentes digitals de busca i visualització: busca en blogs, wikis, fòrums, bancs 
de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies, bases de dades 
especialitzades. 

o Estratègies de filtratge en la busca de la informació.  
o Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis en 

xarxa. 
o Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació. 
o Organització de la informació seguint diferents criteris. 

▪ Comunicació. 
o Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se 

amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees 
constructives pròpies i comprendre les idees alienes, etc. 

o Compartir informació i recursos i construir un producte o meta col·lectiu.  
o Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 
o Servicis de la web social: blogs, wikis, fòrums. 
o Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció d’un mateix i d’altres de les 

males pràctiques com el ciberassetjament. 
o Anàlisi del destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’ell. 
o Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb 

el grup. 
▪ Creació de continguts digitals. 

o Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de 
presentacions multimèdia. 

o Escalat, rotació i retall d’imatges. 
o Drets d’autor i llicències de publicació. 

▪ Habilitats personals d’autoregulació. 
o Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.  
o Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 

d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat. 

o Habilitats de comunicació.  
o Presa de decisions vocacional. 
o Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea. 
o Autoconeixement de fortaleses i debilitats. 
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▪ Iniciativa i innovació. 
o Pensament alternatiu. 
o Sentit crític. 
o Planificació i avaluació de projectes. 
o Pensament, mitjans i fi. 
o Estratègies de planificació, organització i gestió. 
o Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 
o Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 
o Avaluació de processos i resultats. 
o Valoració de l’error com a oportunitat. 

▪ Treball cooperatiu. 
o Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.  
o Assumpció de distints rols en equips de treball. 
o Pensament de perspectiva. 
o Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
o Tècniques d’escolta activa.  
o Diàleg igualitari. 
o Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

▪ Ús del vocabulari específic de l’assignatura. 
o Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el 

seu propi aprenentatge. 
o Llengua i comunicació. Metallenguatge. 
o Llenguatge d’aula. 
o Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 

 

Taula 1 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació, i la seua relació amb les 
intencions comunicatives. 

 
▪ Identificació i articulació de sons vocàlics bàsics (p. ex. /y/ de une, lune; /o/ de stylo, 

jaune, beau; /u/ de où, jour; /oe/ de fleur; /ø/ de deux, feu; /ε/ de faire, mère, vert); 
vocals nasals (p. ex. /õ/ de bon; /ã/ de dans); semivocals (p. ex. /wa/ de moi, noir); 
consonants sonores (p. ex. /ʒ/ de jour, manger; /z/ de zoo, musique; /∫/ de chat, chien); 
consonants sordes (p. ex. /s/ de sac, français, passer, ici); discriminació (p. ex. /v/ de 
veau; /b/ de beau); pronunciació de consonants finals. 

▪ Reconeixement i articulació de patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació de 
paraules i frases per a les funcions comunicatives del nivell. 

▪ Fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat: enllaços obligatoris (entre pron. 
Subj. + V.; det. + V.; être en 3a pers. + complement); elisió de la vocal e en els 
monosíl·labs (p. ex. qu'elle, j'ai, d'yeux). 
 

Taula 2 

Estructures morfosintàctiques i discursives. 

 
▪ Expressió de l’entitat: revisió dels articles contractes; substantius compostos; pronoms 

reflexius i pronoms tònics; adjectius demostratius; els presentatius (p. ex. voici); 
proposicions adjectives (qui/que); la possessió (adjectius possessius d’un i de diversos 
posseïdors). 

▪ Expressió de l’existència: il y a, il n’y a pas de. 
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▪ Expressió de la qualitat: formació regular i irregular dels adjectius i el seu gènere; 
adjectius anteposats més usuals (p. ex. petit, grand, nouveau). 

▪ Expressió de la quantitat: revisió dels plurals irregulars; revisió dels nombres cardinals 
fins a 4 xifres; nombres ordinals fins a dos xifres; articles partitius; adverbis de quantitat 
i mesures (p. ex. un (tout petit) peu, trop, (beaucoup trop), pas assez, absolument + 
Adj., une boîte, un paquet, un kilo, un litre); el grau (p. ex. plus...que, moins...que, 
aussi...que). 

▪ Expressió del mode: adverbis de mode en -ment. 
▪ L’afirmació: oracions afirmatives; signes afirmatius (oui, si). 
▪ La negació: revisió d’estructures senzilles amb temps simples; introducció de la 

negació en els temps compostos; negació de l’infinitiu; oracions negatives amb 
ne...plus y ne...jamais; modificació de l’article indefinit i partitiu en la frase negativa 
amb pas de.  

▪ La interrogació: revisió de les oracions interrogatives amb est-ce que, qu'est-ce que, 
qui, que, comment, pourquoi, où, combien, quel, quelle; inversió (V + Subj.); respostes 
(si + pron. tonique, pron. tonique + oui/non). 

▪ L’exclamació: expressions (p. ex. Quel + nom!, Désolé!); interjeccions (p. ex. Si!, 
Bravo!). 

▪ Expressió del temps: present dels verbs usuals (l’état, la description); present 
progressiu (être en train de); passat recent (venir de); passat (événements en passé 
composé; participes passés sans développer les accords); futur pròxim (événement 
proche dans le temps; futur plus ou moins lointain); futur simple (la prévision); 
introducció al condicional (je voudrais, j'aimerais). 

▪ Expressió de l’aspecte: puntual (oracions simples); habitual (oracions simples + Adv., 
p. ex. d’habitude); incoatiu (p. ex. aller + Inf.); terminatiu (p. ex. venir de). 

▪ Expressió de la modalitat: factualitat (oracions declaratives); capacitat (p. ex. savoir); 
necessitat (p. ex. il (+ pron. pers.) + faut; avoir besoin de + Inf.; devoir + Inf.); 
possibilitat/probabilitat (p. ex. probablement); obligació/prohibició (p. ex. il faut, il ne 
faut pas, verbe devoir, imperatiu positiu i negatiu); permís (p. ex. pouvoir, demander); 
intenció/desig (p. ex. Je voudrais); la cortesia. 

▪ Expressió de les relacions temporals: puntual (p. ex. l’heure, demain matin, jeudi soir, 
en (année)); duració (p. ex. de...à, de...jusqu’à); anterioritat (p. ex. avant, il y a...que, 
ça fait...que); posterioritat (p. ex. après); seqüenciació (p. ex. à partir de, finalement); 
simultaneïtat (p. ex. au moment où, en même temps); freqüència (p. ex. une/deux fois 
par); unitats temporals (p. ex. le jour, la semaine, le mois, l'année). 

▪ Expressió de les relacions espacials: revisió de les preposicions i adverbis de lloc (p. 
ex. sur, sous, devant, derrière); posició; distància; moviment; direcció; procedència (p. 
ex. venir + de); destinació (p. ex. aller + contraction à). 

▪ Expressió de les relacions lògiques: conjunció (et); disjunció (ou); oposició (mais); 
causa (comme); finalitat (pour); comparació (plus...de, plus... que, moins...que, 
aussi...que); conseqüència (alors); explicativa (parce que). 
 

 

2.3.3. 3r d’ESO 

Segons el Decret 87/2015, en la matèria de Francés: llengua estrangera, els alumnes de 3r 

d’ESO han de treballar els continguts següents: 
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BLOCS 1 – 2 – 3 – 4 (CONTINGUTS COMUNS) 

 
▪ Aspectes socioculturals i sociolingüístics. 

o Fórmules pròpies dels contactes quotidians, com ara demanar permís o interessar-
se per persones.  

o Patrons de comportament: to de la veu, donar la mà o besar al saludar-se, etc. 
o Relacions interpersonals i interculturals coma ara les actituds tolerants i de 

respecte.  
o Registre : relacionar el registre amb la situació comunicativa.  
o Convencions socials com a vestimenta i tradicions. 
o Manifestacions culturals i artístiques com a música, esport, literatura i festes. 

▪ Funcions comunicatives. 
o Iniciació i manteniment de relacions personals i socials: respondre a salutacions o 

agraïments; interessar-se per persones i reaccionar davant d’una informació amb 
expressions d’interés, sorpresa, alegria o pena.  

o Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs: repeticions 
o aclariments, preguntar per una paraula o expressió que no es coneix o s’ha 
oblidat. Demanar el torn de paraula.  

o Descripció de qualitats físiques de persones, objectes, i llocs.  
o Narració d’esdeveniments passats, descripció d’estats i situacions presents i 

expressió de successos futurs. 
o Petició i oferiment d’informació, sobre persones, objectes i activitats; sobre 

indicacions a llocs.  
o Expressió i justificació de les opinions. Valoració d’un fet com a fàcil, possible i els 

seus contraris.  
o Expressió de la necessitat, l’obligació, la possibilitat o impossibilitat. 
o Expressió de sentiments com a sorpresa, alegria, pena i temor. Expressar estats 

de salut. 
▪ Formació de paraules freqüents. 
▪ Ampliació i repàs de col·locacions bàsiques. 
▪ Cognats i falsos cognats. 
▪ Expressions idiomàtiques bàsiques més habituals. 
▪ Ampliació de vocabulari usual per als temes següents : identificació personal, vivenda, 

llar i entorn, activitats de la vida diària, família i amis, treball i ocupacions, temps lliure, 
oci i esport, viatges i vacances, salut i cures físiques, educació i estudi, compres i 
activitats comercials, alimentació i restauració, transport, llengua i comunicació, 
metallenguatge, medi ambient, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i de 
la comunicació, llenguatge d’aula, llenguatge literari. 

▪ Estructures morfosintàctiques i discursives (taula 2). 
 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de comprensió oral. 

o Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. Identificar el propòsit 
i el context del text.  

o Identificació del tipus de text, suport i estructura: conversació formal i informal, 
entrevistes, telefonades, anuncis, biografies, informes, notícies, cançons, faules, 
poemes, històries, podcasts, videoconferències, etc. 

o Distinció de tipus de comprensió. Sentit general, informació essencial, punts 
principals, i detalls rellevants.  
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o Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context i intenció comunicativa.  
o Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió 

d’elements significatius, lingüístics (idees explícites i implícites en el text) i 
paralingüístics (modulació i to de la veu). 

o Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements: paraules i 
expressions clau, to de veu, etc. 

▪ Tècniques d’escolta activa: escoltar sense interrompre, mostrar atenció i interès, 
mostrar empatia, emetre reforços.  

▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu 
propi aprenentatge. 

▪ Comprensió de la funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció oral. 

o Planificació. 

• Producció del missatge amb claredat, distingint la idea o idees principals i la 
seua estructura bàsica.  

• Adequació del text monològic o dialògic al destinatari, context i canal, aplicant 
el registre i l’estructura de discurs adequats a cada cas. 

• Planificació de la comunicació autogestionada i plurigestionada. 
o Execució. 

• Expressió del missatge amb claredat i coherència, estructurant-lo 
adequadament i ajustant-se, si és el cas, als models i fórmules de cada tipus 
de text.  

• Confiança en si mateix i assertivitat.  

• Revisió de la tasca o el missatge per a simplificar, millorar i aclarir el contingut 
arran valorar les dificultats i els recursos  disponibles. 

▪ Coavaluació de la producció oral.  
▪ Facilitació, compensació i correcció de les carències lingüístiques per mitjà de 

procediments lingüístics, paralingüístics o paratextuals.  
o Lingüístics: modificació de paraules de significat paregut, definició o reformulació 

d’un terme o expressió. 
o Paralingüístics i paratextuals: petició d’ajuda, ús de tècniques d’expressió oral 

(assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions que aclarisquen el significat), 
ús de llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions facials, 
postures, contacte visual o corporal, proxèmica), interacció oral (fórmules o gestos 
simples per a prendre o cedir el torn de paraula), ús de sons extralingüístics i 
qualitats prosòdiques convencionals. 

▪ Ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi 
aprenentatge. 

▪ Funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció). 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
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BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de comprensió.  

o Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. Identificar el propòsit 
i el context del text. 

o Identificació del tipus de text, la seua estructura i format: informes, cartes i correus 
electrònics, instruccions, faules, poemes, i relats adaptats. 

o Identificació del registre formal, informal o neutre. 
o Lectura expressiva en veu alta per a millorar la pronunciació, l’entonació i el ritme 

necessaris per a la comprensió del text. 
o Comprensió automatitzada de paraules d’alta freqüència, paraules més comunes 

i d’interés personal, en distints contextos. 
o Distinció de tipus de comprensió. Sentit general, informació essencial, punts 

principals i detalls rellevants. Resum d’idees importants i cita de detalls d’interés.  
▪ Formulació d’hipòtesis sobre contingut in context, estructura del text i intenció 

comunicativa.  
o Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió 

d’elements significatius, lingüístics i paralingüístics. Inferir del context i del cotext 
els significats de paraules i expressions d’ús menys freqüent o més específic. Ús 
d’informació explícita i implícita i de les idees del text per a realitzar hipòtesis 
raonables. 

o Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements.  
o Enumeració d’elements del text per a realitzar hipòtesi. 

▪ Utilització de diccionaris, monolingües i bilingües tant en format imprès com digital. 
▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu 

propi aprenentatge. 
▪ Comprensió de la funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció escrita. 

o Planificació. 

• Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi 
de realitzar eficaçment la tasca. Generació d’idees sobre el tema utilitzant 
distintes estratègies i recursos. 

• Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics. Selecció 
d’informació bàsica de distintes fonts per a recolzar les idees de la producció 
escrita.  

o Execució. 

• Expressió del missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules de cada 
tipus de text: qüestionaris, textos informatius, descriptius i narratius; 
correspondència personal; correspondència formal bàsica. 

• Ancoratge en els coneixements previs de textos i estructures semblants. 

• Utilització d’oracions simples i compostes i organitzar el text amb la suficient 
cohesió interna i coherència. 
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o Revisió.  

• Reajustament de la tasca o el missatge després de valorar les dificultats i els 
recursos disponibles. Revisió de l’ortografia i del significat del lèxic triat.  

▪ Ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi 
aprenentatge. 

▪ Funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modisme d’ús freqüent (producció). 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 

 

BLOC 5. ELEMENTS TRANSVERSALS 

 
▪ Busca, selecció i organització de la informació en mitjans digitals. 

o Ferramentes digitals de busca i visualització: busca en blogs, wikis, fòrums, bancs 
de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies, bases de dades 
especialitzades. 

o Estratègies de filtratge en la busca de la informació.  
o Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis en 

xarxa. 
o Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació. 
o Organització de la informació seguint diferents criteris. 

▪ Comunicació. 
o Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se 

amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees 
constructives pròpies i comprendre les idees alienes, etc. 

o Compartir informació i recursos i construir un producte o meta col·lectiu.  
o Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 
o Servicis de la web social: blogs, wikis, fòrums. 
o Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció d’un mateix i d’altres de les 

males pràctiques com el ciberassetjament. 
o Anàlisi del destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’ell. 
o Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb 

el grup. 
▪ Creació de continguts digitals. 

o Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de 
presentacions multimèdia. 

o Escalat, rotació i retall d’imatges. 
o Drets d’autor i llicències de publicació. 

▪ Habilitats personals d’autoregulació. 
o Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.  
o Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 

d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat. 

o Habilitats de comunicació.  
o Presa de decisions vocacional. 
o Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea. 
o Autoconeixement de fortaleses i debilitats. 

▪ Iniciativa i innovació. 
o Pensament alternatiu. 
o Sentit crític. 
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o Planificació i avaluació de projectes. 
o Pensament, mitjans i fi. 
o Estratègies de planificació, organització i gestió. 
o Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 
o Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 
o Avaluació de processos i resultats. 
o Valoració de l’error com a oportunitat. 

▪ Treball cooperatiu. 
o Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.  
o Assumpció de distints rols en equips de treball. 
o Pensament de perspectiva. 
o Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
o Tècniques d’escolta activa.  
o Diàleg igualitari. 
o Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

▪ Ús del vocabulari específic de l’assignatura. 
o Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el 

seu propi aprenentatge. 
o Llengua i comunicació. Metallenguatge. 
o Llenguatge d’aula. 
o Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 

 

Taula 1 

Patrons sonores, accentuals, rítmics i d’entonació, i la seua relació amb les 
intencions comunicatives. 

 
▪ Identificació i articulació de sons vocàlics, semivocàlics i semiconsonàntics ; revisió de 

l’oposició entre els sons consonàntics sords i sonors ; distinció entre masculí i femení 
dels adjectius ; pronunciació de eur, ère, er, ez, et ; nasalització i desnasalització (ex.: 
bon/bonne, il comprend/ils comprennent, important/immeuble) ; terminacions no 
pronunciades (ex.: e, es verbal i plural, ent verbal) ; la disjunció davant de la h aspirada 
(ex.: la Hollande) ; les semivocals (ex.: le yaourt) ; els nombres un i onze (ex.: le un, le 
onze). 

▪ Reconeixement i articulació progressius de patrons de ritme, entonació i accentuació 
de paraules i frases per a les funcions comunicatives del nivell. 

▪ Fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat : enllaços obligatoris  (entre pron. 
Suj. + V. ; det. + V. ; être a la 3e pers.+ complement) ; elisió de la vocal e en el 
monosíl·labs (ex.: qu’elle, j’ai, d’yeux). 
 

Taula 2 

Estructures morfosintàctiques i discursives. 

 
▪ Expressió de l’entitat : adjectius i pronoms demostratius ; pronom on i la seua 

concordança amb el verb ; proposicions adjectives (qui, que, où) ; la possessió 
(adjectius i pronoms possessius d’un i diversos posseïdors). 

▪ Expressió de l’existència : il y a, il n’y a pas de.  
▪ Expressió de la qualitat : revisió de la posició, del gènere i de l’ús dels adjectius ; 

facile/difficile à ; particularitats de beau, nouveau, vieux. 
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▪ Expressió de la quantitat : plurals irregulars ; revisió dels nombres cardinals en xifres 
altes ; revisió de nombres ordinals fins a dos xifres ; revisió dels articles partitius ; 
adverbis de quantitat i mesures (ex.: un (tout petit) peu, peu, trop, (beaucoup) trop,  
pas assez, absolument  + Adj., un pot, une boîte, un paquet, un tube, un kilo, un litre) ; 
revisió del grau.  

▪ Expressió del mode : revisió dels adverbis de mode en –ment. 
▪ L’afirmació : oracions afirmatives ; signes afirmatius (oui, si). 
▪ La negació : oracions negatives amb ne…aucun, ne…jamais, ne…personne, ne…que, 

ne…pas encore, moi non, toi non plus ; adverbis negatius amb funció subjecte (ne rien 
+ verbe, personne ne + verbe ; ex.: personne ne viendra demain). 

▪ La interrogació : revisió d’oracions interrogatives amb qui, que, comment, pourquoi, 
où ; inversió (V. + Suj.) ; interrogació amb doble subjecte (ex.: Marie a-t-elle été à 
Paris ?) ; revisió de la paraula interrogativa al final de la frase (ex.: Tu pars où ?) ; 
interrogatius amb preposició (à qui, avec qui, à quoi, par où) ; pronoms interrogatius 
(ex.: lequel, laquelle). 

▪ L’exclamació : expressions (ex.: Oh là là !) ; locucions adverbials (ex.: Tout à fait !, Bien 
sûr !) 

▪ Expressió del temps : revisió del present amb verbs irregulars (l’habitude, l’état) ; 
revisió del present progressiu (être en train de) ; revisió del passat recent (venir de) ; 
passat (passé composé pour les événements dans le passé ; imparfait pour la 
description de routines, d’espaces ou de situations dans le passé ; participes passés 
avec les accords) ; revisió del futur pròxim (événement proche dans le temps ; futur 
plus ou moins lointain) ; futur simple (la prévision) ; condicional (conditionnel de 
politesse). 

▪ Expressió de l’aspecte : puntual (oracions simples) ; habitual (oracions simples + Adv.) 
(ex.: toujours, jamais, d’habitude, souvent) ; incoatiu (ex.: commencer à + Inf.) ; 
terminatiu (ex.: terminer de + Inf., finir de + Inf., venir de + Inf.). 

▪ Expressió de la modalitat : factualitat (oracions declaratives) ; capacitat (être capable 
de) ; possibilitat / probabilitat (ex.: il est probable, probablement) ; necessitat (il + pron. 
pers. + faut, avoir besoin de + Inf., devoir + Inf.) ; obligació / prohibició (il faut, verbe 
devoir, imperatiu amb un pronom directe o indirecte i amb verbs pronominals), c’est à 
qui de ?, c’est à + pron. tonique/nom + de + Inf.) ; permís (pouvoir, demander, donner 
la permission à quelqu’un de faire quelque chose) ; intenció / desig (ex.: 
penser/espérer + Inf.). 

▪ Expressió de les relacions temporals : puntual (ex.: l’heure, demain matin, jeudi soir, 
en (année), au (siècle)) ; duració (ex.: de…à, de…jusqu’à) ; anterioritat (ex.: avant, il y 
a… que, ça fait…que) ; posterioritat (ex.: plus tard) ; sequüenciació (ex.: à partir de, 
finalement) ; simultaneïtat (ex.: au moment où, en même temps, en ce moment) ; 
freqüència (ex.: d’habitude, une/deux fois par) ; unitats temporals (ex.: le jour, la 
semaine, le mois, l’année). 

▪ Expressió de les relacions espacials : revisió de les preposicions i adverbis de lloc (ex.: 
dessus, dessous) ; posició ; distància ; moviment ; direcció ; procedència ; destinació. 

▪ Expressió de relacions lògiques : conjunció (ni…ni) ; disjunció (ou bien) ; oposició (or, 
par contre) ; causa (puisque, car) ; finalitat (afin de, dans le but de + Inf.) ; comparacio 
(le plus/le moins que, ainsi que) ; conseqüència (donc) ; explicativa (ainsi, car). 
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2.3.4. 4t d’ESO 

Segons el Decret 87/2015, en la matèria de Francés: llengua estrangera, els alumnes de 4t 

d’ESO han de treballar els continguts següents: 

BLOCS 1 – 2 – 3 – 4 (CONTINGUTS COMUNS) 

 
▪ Aspectes socioculturals i sociolingüístics. 

o Fórmules pròpies dels contactes quotidians, com ara salutacions i agraïments.  
o Patrons de comportament: expressions facials i gestos. 
o Relacions interpersonals i interculturals coma ara les normes de cortesia i les 

mostres de respecte.  
o Convencions socials: esdeveniments socials, festes, etc. 
o Manifestacions culturals i artístiques com ara cançons, textos literaris, monuments, 

personatges, etc. 
▪ Funcions comunicatives. 

o Iniciació i manteniment de relacions personals i socials: saludar, acomiadar-se, 
presentar-se o presentar algú, donar les gràcies. 

o Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs: demanar 
que es lletrege alguna cosa. Demanar que algú parle més lentament.  

o Descripció de persones, objectes, i llocs.  
o Narració d’accions i situacions habituals del moment present i del passat. 
o Petició i oferiment d’informació, sobre dades personals, llocs, horaris, dates, preus 

i quantitats. 
o Expressió de la voluntat, l’ordre i la prohibició. Invitacions i instruccions.  
o Expressió de sensacions físiques i estats d’ànim. Expressió de sentiments com 

l’amabilitat o l’afecte. 
▪ Formació de paraules freqüents. 
▪ Vocabulari usual per als temes següents : identificació personal, vivenda, llar i entorn, 

activitats de la vida diària, família i amics, treball i ocupacions, temps lliure, oci i esport, 
viatges i vacances, salut i cures físiques, educació i estudi, compres i activitats 
comercials, alimentació i restauració, transport, llengua i comunicació, metallenguatge, 
medi ambient, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i de la comunicació, 
llenguatge d’aula, llenguatge literari. 

▪ Estructures morfosintàctiques i discursives (taula 2). 
 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de comprensió oral. 

o Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 
o Identificació del tipus de text, suport i estructura: conversació, anuncis, cançons, 

historietes, etc. 
o Distinció de tipus de comprensió. Sentit general i punts principals. 
o Formulació d’hipòtesis raonables sobre contingut i context. 
o Formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 
o Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements: paraules 

clau, soroll ambiental, etc. 
▪ Tècniques d’escolta activa: escoltar sense interrompre, mostrar atenció i interès.  
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▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu 
propi aprenentatge. 

▪ Comprensió de la funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció oral. 

o Planificació. 

• Disseny del missatge amb claredat, distingint la seua idea o idees principals i 
la seua funció. 

• Adequació del text monològic o dialògic al destinatari  i context. 

• Planificació de la comunicació autogestionada i plurigestionada. 
o Execució. 

• Expressió del missatge amb claredat i coherència, ajustant-se, si és el cas, als 
models i fórmules de cada tipus de text.  

• Confiança en si mateix i assertivitat.  

• Revisió de la tasca o el missatge després de valorar les dificultats i els recursos  
disponibles. 

▪ Coavaluació de la producció oral.  
▪ Ajuda en els coneixements previs d’altres llengües. 
▪ Facilitació, compensació i correcció de les carències lingüístiques per mitjà de 

procediments lingüístics, paralingüístics o paratextuals.  
o Lingüístics: definir o parafrasejar un terme o expressió. 
o Paralingüístics i paratextuals: demanar ajuda, assenyalar objectes, usar díctics o 

realitzar accions que aclarisquen el significat, usar llenguatge corporal, interacció 
oral (fórmules o gestos simples per a prendre o cedir el torn de paraula), usar sons 
extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

▪ Ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi 
aprenentatge. 

▪ Funció poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció). 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de comprensió escrita. 

o Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.  
o Identificació del tipus de text, suport i format: diàlegs, anuncis, cançons, 

historietes, etc. 
o Distinció del tipus de comprensió. Sentit general i punts principals. 
o Formulació d’hipòtesis raonables sobre contingut i context. 
o Formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics.  
o Inferir del context i del cotext els significats de paraules i expressions 

desconegudes. 
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o Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements: paraules 
clau. 

▪ Utilització de llistes de vocabulari i diccionaris tant en format imprès om digital.  
▪ Lectura expressiva en veu alta per a millorar la pronunciació, l’entonació i el ritme 

necessaris per a la comprensió lectora. 
▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el 

seu propi aprenentatge.  
▪ Comprensió de la funció poètica del llenguatge.  
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció escrita. 

o Planificació. 

• Ús de mecanismes per a traure el màxim partit als coneixements previs: 
realitzar esquemes, pluja d’idees, etc. 

• Localització i ús adequat de recursos lingüístics o temàtics. Busca d’informació 
en fonts preseleccionades.  

o Execució. 

• Expressió del missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules de cada 
tipus de text: qüestionari, sms, correspondència personal molt bàsica, etc. 

• Fonamentada en els coneixements previs de lèxic i expressions familiars.  

• Utilització d’oracions simples que transmeten el significat desitjat. 
o Revisió.  

• Reajustament de la tasca per a millorar el contingut i la claredat de l’expressió 
escrita després de valorar les dificultats i els recursos disponibles.  

▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu 
propi aprenentatge. 

▪ Comprensió de la funció poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció). 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 

 

BLOC 5. ELEMENTS TRANSVERSALS 

 
▪ Busca, selecció i organització de la informació en mitjans digitals. 

o Ferramentes digitals de busca i visualització: busca en blogs, wikis, fòrums, bancs 
de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies, bases de dades 
especialitzades. 

o Estratègies de filtratge en la busca de la informació.  
o Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis en 

xarxa. 
o Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació. 
o Organització de la informació seguint diferents criteris. 

▪ Comunicació. 
o Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se 

amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees 
constructives pròpies i comprendre les idees alienes, etc. 
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o Compartir informació i recursos i construir un producte o meta col·lectiu.  
o Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 
o Servicis de la web social: blogs, wikis, fòrums. 
o Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció d’un mateix i d’altres de les 

males pràctiques com el ciberassetjament. 
o Anàlisi del destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’ell. 
o Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb 

el grup. 
▪ Creació de continguts digitals. 

o Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de 
presentacions multimèdia. 

o Escalat, rotació i retall d’imatges. 
o Drets d’autor i llicències de publicació. 

▪ Habilitats personals d’autoregulació. 
o Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.  
o Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 

d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat. 

o Habilitats de comunicació.  
o Presa de decisions vocacional. 
o Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea. 
o Autoconeixement de fortaleses i debilitats. 

▪ Iniciativa i innovació. 
o Pensament alternatiu. 
o Sentit crític. 
o Planificació i avaluació de projectes. 
o Pensament, mitjans i fi. 
o Estratègies de planificació, organització i gestió. 
o Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 
o Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 
o Avaluació de processos i resultats. 
o Valoració de l’error com a oportunitat. 

▪ Treball cooperatiu. 
o Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.  
o Assumpció de distints rols en equips de treball. 
o Pensament de perspectiva. 
o Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
o Tècniques d’escolta activa.  
o Diàleg igualitari. 
o Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

▪ Ús del vocabulari específic de l’assignatura. 
o Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el 

seu propi aprenentatge. 
o Llengua i comunicació. Metallenguatge. 
o Llenguatge d’aula. 
o Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 
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Taula 1 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació, i la seua relació amb les 
intencions comunicatives. 

 
▪ Identificació i articulació de sons representats per grafies diferents (/s/de cerise, sang, 

pharmacie; /ʒ/de jeune, généreux); la divisió sil·làbica. 
▪ Reconeixement i articulació de patrons més complexos de ritme, entonació i 

accentuació de paraules i frases per a les funcions comunicatives del nivell. 
▪ Fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat: enllaços, assimilació, fusió i elisió 

(l'apostrophe, la liaison); enllaços obligatoris entre el subjecte i el verb; entre el 
determinant i el substantiu (p. ex. c’est/ il est/ ce sont/ ils sont); entre les paraules que 
constituïxen una expressió (p. ex. tout à l’heure; tout à coup; de temps en temps; un 
sous-entendu); elisió de la vocal -e en els monosil·làbics (p. ex. qu’il, j’ai, l’amie, 
d’hiver); el grup fònic; encadenament vocàlic i consonàntic de les paraules del grup 
fònic (p. ex. Je veux aller avec toi). 
 

Taula 2 

Estructures morfosintàctiques i discursives. 

 
▪ Expressió de l’entitat: significats del pronom on i la seua concordança amb el verb; 

revisió del gènere i casos particulars (p. ex. prince, princesse, compagnon, 
compagne); pronoms personals reflexius tònics (p. ex. moi-même, lui-même); pronoms 
demostratius amb partícules de reforç -ci y -là (p. ex. celui-ci, celui-là); pronoms 
personals OD i OI; pronom en; revisió adjectius i pronoms possessius; pronoms 
relatius invariables qui, que, où, dont; pronoms relatius variables; la possessió; 
concordança dels pronoms i dels indefinits (chaque, chacun, aucun, plusieurs).  

▪ Expressió de l’existència: presentatius (parler de son environnement scolaire, familial, 
du caractère); la mise en relief. 

▪ Expressió de la qualitat: revisió i ampliació del gènere i posició dels adjectius regulars 
i irregulars; nominalització dels adjectius (p. ex. le petit, le grand). 

▪ Expressió de la quantitat: plurals irregulars; revisió dels adverbis de quantitat i mesures 
(p. ex. beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur, 
plusieurs); revisió del nombre en casos plurals irregulars (p. ex. souris, jeux, travail); 
revisió dels comparatius de superioritat irregulars; el grau superlatiu (le mieux, le 
meilleur). 

▪ Expressió del mode: adverbis de mode i casos particulars en -emment, -amment; 
locucions adverbials de mode amb preposició (p. ex. de préférence, en général, par 
coeur, face à face). 

▪ L’afirmació: oracions afirmatives; signes afirmatius (oui, si); formes el·líptiques (p. ex. 
moi aussi, moi si). 

▪ La negació: oracions negatives amb ne...jamais, ne...rien, ne...personne, ne...plus, 
jamais, pas encore, pas du tout, pas...de, moi non, toi non plus; revisió dels adverbi 
negatius amb funció subjecte (personne, rien (p. ex. personne est là)); la negació de 
l’infinitiu (ne pas + Inf.); 

▪ La interrogació: revisió de la interrogació positiva i negativa; interrogació parcial amb 
pronoms interrogatius (lequel, laquelle?, qui est-ce que/qui?, qui est-ce qui?, qu’est-ce 
que/qui?); amb preposicions (à quoi?, avec qui?, par où?); revisió de la inversió del 
subjecte i amb doble subjecte. 
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▪ L’exclamació: locucions adverbials (p. ex. Tout à fait!, Bien sûr!); l’oració exclamativa 
com a expressió d’admiració o de temor (p. ex. Quelle horreur!, Comme il est grand!). 

▪ Expressió del temps: revisió dels verbs regulars i irregulars, transitius i intransitius; 
revisió del present (présent) de verbs irregulars; passat (passé composé, imparfait, 
plus-que-parfait); futur (futur simple); condicional simple (conditionnel présent) i 
fórmules de cortesia amb est-ce que vous pourriez + Inf.?, pourriez-vous +Inf.?; 
subjuntiu (subjonctif présent). 

▪ Expressió de l’aspecte: puntual (passé composé); prefixos re-, r- + Inf.; duratiu (en + 
date); habitual (souvent, parfois); incoatiu [se mettre à, commencer à, futur proche (p. 
ex. Je vais partir en cinq minutes)]; terminatiu (revisió del passat recent venir de +Inf. 
(p. ex. je viens de finir l’exercice)). 

▪ Expressió de la modalitat: factualitat (oracions declaratives); capacitat (être capable 
de, réussir à); possibilitat/probabilitat/dubte (il est probable que, probablement, c’est 
certain, c’est possible); necessitat (il (+ pron. pers.) + faut, avoir besoin de + Inf., devoir 
+ Inf.); obligació/prohibició (il faut, verbe devoir, imperatiu afirmatiu i negatiu amb 
pronom directe o indirecte, amb verbs pronominals i amb els pronoms en i i, c’est à qui 
de?, c’est à + pron. tonique/nom + de + Inf.); permís (pouvoir, demander, donner la 
permission à quelqu’un de faire qualque chose); intenció/desig/voluntat 
(penser/espérer/vouloir + Inf.); la veu passiva i les preposicions par i de. 

▪ Expressió de les relacions temporals: puntual (p. ex. demain matin, maintenant, tout à 
l’heure, tout de suite, à ce moment-là, au bout de, au moment où, au siècle); duració 
(p. ex. depuis que, il y a, ça fait, dans, pendant que); anterioritat (p. ex. avant, déjà, 
avant de + Inf.); posterioritat (ensuite, puis, plus tard, après + Inf.); seqüenciació (à 
partir de, finalement, en fin); simultaneïtat (p. ex. Au moment où, en même temps, 
pendant, alors que); freqüència (d'habitude, une/deux fois par, toujours, généralement, 
souvent, d’habitude quelquefois, rarement, jamais); unitats temporals (p. ex. le mois, 
l'année, une journée, un après-midi, une soirée). 

▪ Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de posició (dedans, 
dehors, dessous, dessus, au-dessous, audessus, ailleurs, partout.); distància; 
moviment; direcció; procedència; destinació; pronom y. 

▪ Expressió de relacions lògiques: disjunció/conjunció (ni...ni, non seulement…mais 
aussi); oposició/concessió (au contraire, alors que, le mieux, le pire; si + Adj./Adv. + 
que (p. ex. il n’est pas si grand que toi)); causa (parce que, comme, puisque, locucions 
preposicionals (à cause de, grâce à)); finalitat (pour, de manière à, de façon à + Inf.); 
comparativa (comme, aussi que, autant que, moins que); conseqüència (donc, par 
conséquent, ainsi); relatives amb pronom (qui, que, quoi, dont, où); relatives amb 
preposició + pronom relatiu invariable (de qui, par où); condició (si + présent + 
présent/futur/Impératif; si + imparfait + Cond.); estil directe i indirecte (discurs rapporté, 
dire de + Inf., dire de ne pas + Inf.). 
 

 

2.3.5. 1r de Batxillerat 

Segons el Decret 87/2015, en la matèria de Francés: llengua estrangera, els alumnes de 1r 

de batxillerat han de treballar els continguts següents: 
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BLOCS 1 – 2 – 3 – 4 (CONTINGUTS COMUNS) 

 
▪ Aspectes socioculturals i sociolingüístics. 

o Fórmules socials i de tractament pròpies dels contactes socials informals o formals 
amb una situació de jerarquia. 

o Patrons de comportament: moviments d'atenció i silencis. 
o Relacions interpersonals i interculturals com reconéixer els tabús propis de les 

diferents cultures. 
o Registre: les expressions col·loquials. 
o Convencions socials: rituals, costums i tradicions més específics de les diferents 

cultures. 
o Manifestacions culturals i artístiques com els mitjans de comunicació, 

esdeveniments històrics i contrastos interculturals. 
▪ Funcions comunicatives. 

o Iniciació i manteniment de relacions personals i socials: presentar algú i reaccionar 
al ser presentat de manera formal i informal. Excusar-se i demanar disculpes. 

o Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs: rectificar 
el que s'ha dit o parafrasejar per a solucionar un problema de comunicació. 

o Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 
o Narració d'esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d'estats i 

situacions presents, i expressió de successos futurs. Relació d'accions en el 
temps. 

o Petició i oferiment d'informació, indicacions, opinions, punts de vista. 
o Advertències i avisos. 
o Expressió del grau de certesa. Confirmació o correcció d'una informació. 
o Expressió de desitjos, promeses, probabilitat o improbabilitat. Formulació 

d'hipòtesis. 
o Expressió de sentiments com ara la indiferència, l'admiració, la simpatia o 

l'aversió. Plantejar queixes, tranquil·litzar i donar ànims. Expressar símptomes i 
sensacions físiques. 

▪ Formació de paraules. 
▪ Ampliació del vocabulari i sinònims de la llengua estrangera. 
▪ Desenrotllament i expansió del vocabulari següent : identificació personal, vivenda, llar 

i entorn, activitats de la vida diària, família i amics, treball i ocupacions, temps lliure, 
oci i esport, viatges i vacances, salut i cures físiques, educació i estudi, compres i 
activitats comercials, alimentació i restauració, transport, llengua i comunicació, 
metallenguatge, medi ambient, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i de 
la comunicació, llenguatge d’aula, llenguatge literari. 

▪ Estructures morfosintàctiques i discursives (taula 2). 
 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de comprensió oral. 

o Mobilització d'informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. Intercanvi d'idees 
sobre el tema. 

o Identificació del tipus de text, suport i estructura: conversació formal i informal, 
entrevistes, anuncis, biografies, informes, notícies, cançons, faules,poemes, 
històries, articles d'opinió, crítiques, podcast, videoconferències, etc. 

o Distinció de tipus de comprensió. Sentit general, informació essencial, punts 
principals, detalls rellevants en una varietat major de textos més complexos. 
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o Formulació d'hipòtesis sobre contingut i context recolzant-les amb informació i 
idees explícites i implícites del text. 

o Inferència i formulació d'hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió 
d'elements significatius, lingüístics (distinció entre el sentit literal, inferencial, crític 
i estètic) i paralingüístics (modulació i to de la veu). 

o Reformulació d'hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements lingüístics i 
paralingüístics. 

▪ Tècniques d'escolta activa: fer preguntes per a connectar amb les idees d'altres, 
mostrar empatia, no jutjar, parafrasejar, emetre reforços, resumir per a aclarir.  

▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu 
propi aprenentatge. 

▪ Comprensió de la funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Col·loquialismes freqüents. 
▪ Ampliació de col·locacions més complexes. 
▪ Cognats i falsos cognats. 
▪ Expressions idiomàtiques més específiques. 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció oral. 

o Planificació. 

• Producció del missatge amb claredat, distingint la idea o idees principals i la 

• seua estructura bàsica. 

• Adequació del text monològic o dialògic al destinatari, context i canal, 

• aplicant el registre i l’estructura de discurs adequats a cada cas. 

• Planificació de la comunicació autogestionada i plurigestionada. 
o Execució. 

• Expressió del missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo 

• adequadament i ajustant-se, si és el cas, als models i fórmules de cada tipus 

• de text. 

• Confiança en si mateix i assertivitat en la presentació d'idees i opinions en 

• debats i discussions. 

• Revisió de la tasca o del missatge per a simplificar, millorar i aclarir el 

• contingut arran de valorar les dificultats i els recursos disponibles. 
▪ Coavaluació de la producció oral.  
▪ Ajuda en els coneixements previs d’altres llengües. 
▪ Facilitació, compensació i correcció de les carències lingüístiques per mitjà de 

procediments lingüístics, paralingüístics o paratextuals.  
o Lingüístics: modificació de paraules de significat paregut, definició o reformulació 

d’un terme o expressió.  
o Paralingüístics i paratextuals: petició d’ajuda, tècniques d’expressió oral 

(assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions que aclarixen el significat), ús 
del llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions facials, 
postures, contacte visual o corporal, proxèmica), interacció oral (fórmules o gestos 
simples per a prendre o cedir el torn de paraula), ús de sons extralingüístics i 
qualitat prosòdiques convencionals.  
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▪ Ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi 
aprenentatge. 

▪ Funció estètica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció). 
▪ Desenrotllament i expansió del vocabulari enumerat. 
▪ Col·loquialismes freqüents. 
▪ Ampliació de col·locacions més complexes. 
▪ Cognats i falsos cognats. 
▪ Expressions idiomàtiques més específiques. 
▪ Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació i la seua relació amb les intencions 

comunicatives (taula 1). 
 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de comprensió. 

o Mobilització d'informació prèvia sobre tipus de tasca i tema.  
o Intercanvi d'idees sobre el tema i formulació d'una interpretació raonable. 

Identificació del tipus de text, la seua estructura i format: informes, cartes i correus 
electrònics, instruccions, articles i notícies d'opinió, faules, poemes, i relats 
adaptats. Identificació del registre formal, informal o neutre. 

▪ Lectura expressiva en veu alta per a millorar la pronunciació, l’entonació i el ritme 
necessaris per a la comprensió lectora. 

▪ Comprensió automatitzada de paraules comunes en distints contextos. 
▪ Distinció de tipus de comprensió. Sentit general, informació essencial, punts principals, 

detalls rellevants en una varietat major de textos més complexos. Comprensió del text 
per mitjà de la connexió, comparació i contrast d'idees amb el coneixement i 
experiències pròpies, amb altres textos i amb el món exterior. 

▪ Formulació d'hipòtesis sobre contingut i context i estructura del text. 
▪ Capacitat per a deduir i traure conclusions sobre el que no està explícit en el text. 
▪ Inferència i formulació d'hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d'elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics.  
▪ Inferir del context i del cotext els significats de paraules i expressions d'ús menys 

freqüent o més específic.  
▪ Desenrotllament i explicació de les interpretacions de textos més complexos utilitzant 

idees explícites i implícites del text per a recolzar-les. 
▪ Reformulació d'hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 
▪ Comparació, contrast i intercanvi d'idees. 
▪ Utilització de diccionaris monolingües i bilingües tant en format imprès com digital. 
▪ Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu 

propi aprenentatge.  
▪ Comprensió de la funció estètica i poètica del llenguatge.  
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció). 
▪ Col·loquialismes freqüents. 
▪ Ampliació de col·locacions més complexes. 
▪ Cognats i falsos cognats.  
▪ Expressions idiomàtiques més específiques. 
▪ Ampliació del vocabulari i sinònims de la llengua estrangera. 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 
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BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
▪ Estratègies de producció i interacció escrita. 

o Planificació. 

• Mobilització i coordinació de les pròpies competències generals i 
comunicatives a fi de realitzar eficaçment la tasca (generar idees sobre un 
tema i identificar una varietat de recursos adequats al propòsit). 

• Localització i ús adequat de recursos lingüístics o temàtics. Selecció crítica la 
informació per a recolzar les idees de la producció escrita. 

o Execució. 

• Expressió del missatge amb claredat, ajustant-se als models i fórmules de 
cada tipus de text: qüestionaris, textos informatius, descriptius i narratius, 
argumentatius. Correspondència informal i formal. 

• Amb ajuda dels coneixements previs d'altres llengües. 

• Utilització d'oracions de diferent longitud i estructura i de major complexitat 
per a organitzar el text amb la suficient cohesió interna i coherència. 

o Revisió.  

• Reajustament de la tasca o del missatge. Coavaluació del text escrit. 
▪ Ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi 

aprenentatge. 
▪ Funció estàtica i poètica del llenguatge. 
▪ Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció). 
▪ Col·loquialismes freqüents. 
▪ Ampliació de col·locacions més complexes. 
▪ Cognats i falsos cognats. 
▪ Expressions idiomàtiques més específiques. 
▪ Ampliació del vocabulari i sinònims de la llengua estrangera. 
▪ Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 
▪ Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació. 

 

BLOC 5. ELEMENTS TRANSVERSALS 

 
▪ Busca, selecció i organització de la informació en mitjans digitals. 

o Ferramentes digitals de busca i visualització. Busca en xarxes socials, blogs, wikis, 
fòrums, bancs de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies, 
bases de dades especialitzades o per mitjà de la sindicació de fonts de continguts 
(RSS). 

o Estratègies de filtratge en la busca de la informació.  
o Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis en 

xarxa. 
o Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació. 
o Organització de la informació seguint diferents criteris. 

▪ Comunicació. 
o Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se 

amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees 
constructives pròpies i comprendre les idees alienes, etc. 

o Compartir informació i recursos i construir un producte o meta col·lectiu.  
o Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 
o Servicis de la web social: blogs, wikis, fòrums. 
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o Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció d’un mateix i d’altres de les 
males pràctiques com el ciberassetjament. 

o Anàlisi del destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’ell. 
o Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb 

el grup. 
▪ Creació de continguts digitals. 

o Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de 
presentacions multimèdia. 

o Tractament de la imatge. 
o Producció senzilla d'àudio i vídeo. 
o Ferramentes de producció digital en la web. 
o Drets d'autor i llicències de publicació. 

▪ Habilitats personals d’autoregulació. 
o Imaginació i creativitat. 
o Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. Autoconcepte positiu. 
o Proactivitat. 
o Autoregulació d'emocions, control de l'ansietat i incertesa i capacitat 

d'automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat. 

o Procés estructurat de presa de decisions. 
o Responsabilitat. 
o Habilitats de comunicació. 
o Habilitats personals d'autoregulació 

▪ Presa de decisions vocacional. 
o Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l'àrea. 
o Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

▪ Iniciativa i innovació. 
o Pensament alternatiu. 
o Pensament causal i conseqüencial. 
o Sentit crític. 
o Planificació i avaluació de projectes. 
o Pensament, mitjans i fi. 
o Estratègies de planificació, organització i gestió. 
o Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 
o Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 
o Avaluació de processos i resultats. 
o Valoració de l’error com a oportunitat. 

▪ Treball cooperatiu. 
o Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.  
o Assumpció de distints rols en equips de treball. 
o Pensament de perspectiva. 
o Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
o Tècniques d’escolta activa.  
o Diàleg igualitari. 
o Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

▪ Ús del vocabulari específic de l’assignatura. 
o Comprensió del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el 

seu propi aprenentatge. 
o Llengua i comunicació. Metallenguatge. 
o Llenguatge d’aula. 
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o Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 
 

Taula 1 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació, i la seua relació amb les 
intencions comunicatives. 

 
▪ Consolidació i aprofundiment en la identificació i articulació dels sons vocàlics i 

consonàntics amb un major grau de correcció; representació gràfica d’un so de 
caràcters vocàlics dobles (p. ex. voyager, ennuyer); divisió vocal/semivocal (p. ex. 
pied, huit, doigt); pronunciació de -e caduca en posició final i davant de dos consonants 
(p. ex. vend-le, ensemble); pronunciació de -emment (p. ex. prudemment), de -amment 
(p. ex. savamment), de -um (p. ex. curriculum)). 

▪ Reconeixement i articulació de patrons més complexos de ritme, entonació i 
accentuació de paraules i frases per a les funcions comunicatives del nivell. 

▪ Consolidació dels fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat: enllaços, 
assimilació, fusió i elisió; dobles consonants amb valor fonèmic (p. ex. 
éclairait/éclairerait, il a dit/il l’a dit); la liaison; liaison obligatòria després de adverbis 
curts (p. ex. Il est très étonné); de grau (p. ex tu es plus occupé que moi); de negació 
(p. ex. ne...pas un); expressions fetes (avant-hier, c'est-à-dire); liaison facultativa 
després de quand, comment, combien, quand + inversion (p. ex. quand est-il arrivé?); 
liaison després de et (p. ex. une fille et un garçon); davant de h aspirada (p. ex. Ce 
sont des héros). 
 

Taula 2 

Estructures morfosintàctiques i discursives. 

 
▪ Expressió de l’entitat: pronom on i els seus significats; articles; substantius; doble 

gènere (p. ex. le mode/la mode, un moule/une moule); un sol gènere (p. ex. La lune, 
le soleil); revisió de paraules compostes més usuals (p. ex. un portemanteau, un 
porte-clé); concordança amb subjecte impersonal (p. ex. il faut dix personnes de 
plus); pronoms en i y; revisió de pronoms personals reflexius tònics; pronoms 
demostratius amb partícules de reforç -ci i -là (p. ex. celui-ci, celui-là); pronoms 
personals OD i OI; pronom neutre le; pronoms relatius invariables qui, que, où, dont; 
revisió de pronoms relatius precedits de preposició (de qui, pour qui, à qui, d’où, par 
où); la possessió. 

▪ Expressió de l’existència: presentatiu (parler de son environnement quotidien); la 
mise en relief (voici, voilà, il y a (p. ex. Voici mon meilleur ami!)). 

▪ Expressió de la qualitat: nominalització dels adjectius (p. ex. le bleu, l’important); 
adjectius i participis (participe présent). 

▪ Expressió de la quantitat: percentatges, articles partitius, adverbis de quantitat (p. 
ex. autant, petit à petit, tout à fait, à moitié, à peu près) i mesures; revisió del nombre, 
formació irregular (p. ex. souris, jeux, travail), casos particulars del nombre (p. ex. 
des timbres-poste, quel délice, quelles délices); revisió del grau relatiu i superlatiu 
(p. ex. le mieux, le plus, le moins souvent). 

▪ Expressió del mode: alguns adverbis de mode en -emment, -amment; algunes 
locucions adverbials (p. ex. exprès, vachement, carrément, à l´aide de, grâce à). 

▪ L’afirmació: si en oracions interrogatives negatives; revisió de les formes 
el·líptiques. 
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▪ La negació: oracions negatives amb ne...pas encore, ne...plus, pas mal, pas mal du 
tout, pas du tout, pas...de, personne, rien; formes el·líptiques (p. ex. moi non plus, 
moi non); restricció (absolument, absolument pas); ne explétif. 

▪ La interrogació: oracions interrogatives amb lequel, laquelle, auquel, duquel); 
revisió de la interrogació afirmativa i negativa amb inversió de subjecte; 
interrogacions parcials (qu’est-ce qui?, qui est-ce qui? + V. + attribut, OD, OI, qu’est-
ce qui? /qui est-ce qui? + pronom OD, OI, en, y + V. + CC). 

▪ L’exclamació: revisió de l’oració exclamativa (Qu’est-ce que!, Que!, Comme!); el 
vocatiu (p. ex. Venez, les enfants!). 

▪ Expressió del temps: revisió dels verbs regulars i irregulars, defectius, transitius i 
intransitius; revisió del present (présent) en verbs regulars i irregulars; passat 
(passé composé, imparfait, plus-que-parfait); futur (futur simple); condicional simple 
(conditionnel présent) i fórmules de cortesia amb est-ce que vous pourriez + Inf.?, 
pourriezvous +Inf.? (p. ex. Pourriez-vous venir demain?). 

▪ Expressió de l’aspecte: puntual (passé composé), prefixos: re-, r-+Inf.; duratiu (en 
+ date); habitual (souvent, parfois); incoatiu (se mettre à i commencer à); terminatiu 
(finir de, arrêter de). 

▪ Expressió de la modalitat: factualitat; capacitat (arriver à faire, réussir à); probabilitat 
(c'est certain, c’est presque certain, il y a de fortes chances pour que, il n’y a pas de 
chance pour que); possibilitat (je doute que, je ne crois pas que, il est posible que + 
Subj.); necessitat i obligació (perífrasis verbals être obligé de + Inf., il faut que + 
Subj.); permís i prohibició (permettre, interdire, défendre, je ne te permets pas; p; 
intenció/desig/voluntat (avoir l’intention de faire quelque chose, avoir envie de faire 
qualque chose, décider de faire quelque chose); la hipòtesi (si + Imparf.) veu 
passiva i les preposicions par, de. 

▪ Expressió de les relacions temporals: puntual (p. ex. maintenant, tout à l’heure, tout 
de suite, à ce moment-là); duració (p. ex. encore, ne...plus); anterioritat (p. ex. avant, 
déjà); posterioritat (ensuite, plus tard, après + Inf.); seqüenciació (puis, enfin); 
simultaneïtat (p. ex. quand, pendant); freqüència (p. ex. toujours, souvent, 
quelquefois, jamais, chaque fois que); unitats temporals (p. ex. trimestre, semestre). 

▪ Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de lloc (par-dessus, 
en arrière, là-dedans, là-dessus, à travers, cicontre, ailleurs, partout); posició; 
distància; moviment; direcció; procedència; destinació. 

▪ Expressió de les relacions lògiques: conjunció/disjunció (ni...ni, non 
seulement…mais aussi); oposició/concessió (alors que, en revanche, cependant, 
tandis meilleur, le mieux, le pire; aussi + Adj./Adv. +que (p. ex. il a travaillé aussi 
bien que je l’attendais); si + Adj./Adv. + que (p. ex. Il n’est pas si intelligent que toi)); 
causa (en effet, car, puisque); comparativa (aussi que, autant que, moins que); 
conseqüència (c´est pourquoi, par conséquent, ainsi, ainsi donc, en effet)); finalitat 
(pour, afin de, de crainte de, de peur de, de manière à, de façon à + Inf.); relatives 
amb pronom (qui, que, quoi, dont, où); relatives amb preposició + pronom relatiu 
invariable (p. ex. de qui, par où); relatives amb preposició + pronom relatiu variable 
(auquel, pour laquelle); condicional i les estructures si + V.; estil directe, indirecte 
(discours rapporté en les frases declaratives, interrogatives, exclamatives i 
imperatives). 
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2.4. Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Segons el Decret Reial 1105/2014, els estàndards d’aprenentatge son “les especificacions 

dels criteris d’avaluació que permeten definir els resultats d’aprenentatge i que 

concreten allò que l’estudiant ha de saber, comprendre i saber fer en cada matèria”. 

2.4.1. Primer cicle d’ESO (de 1r a 3r d’ESO) 

En la taula següent, es troben els estàndards d’aprenentatge del primer cicle d’ESO per la 

matèria de Francés: segona llengua estrangera.  

BLOC 1. Comprensió de textos orals 

 
1. Capta la informació més important d’indicacions, anuncis, missatges i comunicats 

breus i articulats de manera lenta i clara (per exemple en estacions i aeroports), 
sempre que les condicions acústiques siguen bones i el so no estiga distorsionat. 
 

2. Entén els punts principals del que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i 
estructurades (per exemple en hotels, botigues, albergs, restaurants, espais d’oci o 
centres d’estudis). 
 

3. Comprén, en una conversa informal en què participa, descripcions, narracions i 
opinions formulats en termes senzills sobre assumptes pràctics de la vida diària i sobre 
aspectes generals de temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc a poc 
i directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular el que s’ha dit. 
 

4. Comprén, en una conversa formal en què participa (per exemple en un centre 
d’estudis), preguntes senzilles sobre assumptes personals o educatius, sempre que 
puga demanar que se li repetisca, aclarisca o elabore un part del que se li ha dit. 
 

5. Identifica les idees principals de programes de televisió sobre assumptes quotidians o 
del seu interès articulats amb lentitud i claredat (per exemple, notícies o reportatges 
breus), quan les imatges constitueixen gran part del missatge. 

 

BLOC 2. Producció de textos orals 

 
1. Fa presentacions breus i assajades, seguint un guió escrit, sobre aspectes concrets 

de temes generals o relacionats amb aspectes bàsics dels seus estudis, i respon a 
preguntes breus i senzilles dels oients sobre el seu contingut si s’articulen clarament i 
lenta. 
 

2. Es desenvolupa amb l’eficàcia suficient en gestions i transaccions quotidianes, com 
són els viatges, l’allotjament, el transport, les compres i l’oci, seguint normes de 
cortesia bàsiques (salutació i tractament). 
 

3. Participa en converses informals breus, cara a cara o per telèfon o altres mitjans 
tècnics, en què estableix contacte social, intercanvia informació i expressa opinions de 
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manera senzilla i breu, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix coses, demana i 
dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que cal seguir per realitzar una 
activitat conjunta. 
 

4. Es desenvolupa de manera simple en una conversa formal o entrevista (per exemple 
per realitzar un curs d’estiu), aportant la informació necessària, expressant de manera 
senzilla les seues opinions sobre temes habituals, i reaccionant de forma simple 
davant comentaris formulats de manera lenta i clara, sempre que puga demanar que 
se li repetisquen els punts claus si ho necessita. 

 

BLOC 3. Comprensió de textos escrits 

 
1. Identifica, amb ajuda de la imatge, instruccions generals de funcionament i maneig 

d’aparells d’ús quotidià (per exemple, una màquina expenedora), així com instruccions 
clares per a la realització d’activitats i normes de seguretat bàsiques (per exemple en 
un centre d’estudis). 
 

2. Comprén correspondència personal senzilla en qualsevol format en què es parla d’un 
mateix; es descriuen persones, objectes, llocs i activitats; es narren esdeveniments 
passats, i s’expressen de manera senzilla sentiments, desitjos i plans, i opinions sobre 
temes generals, coneguts o del seu interès. 
 

3. Entén la idea general de correspondència formal en què se l’informa sobre assumptes 
del seu interès en el context personal o educatiu (per exemple, sobre un curs d’estiu). 
 

4. Capta el sentit general i alguns detalls importants de textos periodístics molt breus en 
qualsevol suport i sobre temes generals o del seu interès si els nombres, els noms, les 
il·lustracions i els títols constitueixen gran part del missatge. 
 

5. Entén informació específica essencial en pàgines web i altres materials de referència 
o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a assumptes del seu interès 
(per exemple sobre una ciutat), sempre que puga rellegir les seccions difícils. 

 

BLOC 4. Producció de textos escrits 

 
1. Completa un qüestionari senzill mb informació personal bàsica i relativa als seus 

interessos o aficions (per exemple per associar-se a un club internacional de joves). 
 
2. Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, Twitter), en els quals fa comentaris molt 

breus o dóna instruccions o indicacions relacionades amb activitats i situacions de la 
vida quotidiana i del seu interès, respectant les convencions i normes de cortesia i de 
netiqueta més importants. 
 

3. Escriu correspondència personal breu en la qual s’estableix i manté el contacte social 
(per exemple amb amics d’altres països), s’intercanvia informació, es descriuen en 
termes senzills successos importants i experiències personals, i es fan i accepten 
oferiments i suggeriments (per exemple, es cancel·len, confirmen o modifiquen una 
invitació o uns plans). 
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4. Escriu correspondència formal molt bàsica i breu, dirigida a institucions públiques o 
privades o entitats comercials, fonamentalment per sol·licitar informació, i observant 
les convencions formals i normes de cortesia bàsiques d’aquest tipus de textos. 
 

 

2.4.2. Segon cicle d’ESO (4t d’ESO) 

En la taula següent, es troben els estàndards d’aprenentatge de 4t d’ESO per la matèria de 

Francés: segona llengua estrangera.  

BLOC 1. Comprensió de textos orals 

 
1. Capta els punts principals i detalls rellevants d'indicacions, anuncis, missatges i 

comunicats breus i articulats de manera lenta i clara (p. ex. per megafonia, o en un 
contestador automàtic), sempre que les condicions acústiques siguin bones i el so no 
estigui distorsionat.  
 

2. Entén informació rellevant del que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i 
estructurades (p. ex.. a hotels, botigues, albergs, restaurants, espais d'oci o centres 
d'estudis). 

 

3. Comprèn, en una conversa informal en què participa, descripcions, narracions, punts 
de vista i opinions formulats de manera simple sobre assumptes pràctics de la vida 
diària i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc a poc i 
directament i si l'interlocutor està disposat a repetir o reformular el que s'ha dit. 

 

4. Comprèn, en una conversa formal, o entrevista en què participa (p. ex. en un centre 
d'estudis), preguntes sobre assumptes personals o educatius, així com comentaris 
senzills i predictibles relacionats amb els mateixos, sempre que pugui demanar que se 
li repeteixi , aclareixi o elabori una mica del que se li ha dit. 

 

5. Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes 
quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat (p. ex. notícies, 
documentals o entrevistes), quan les imatges vehiculen gran part del missatge. 

 

BLOC 2. Producció de textos orals 

 
1. Fa presentacions breus i assajades, seguint un esquema lineal i estructurat, sobre 

aspectes concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis, i 
respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el contingut de les mateixes. 
 

2. Es desenvolupa amb la deguda correcció en gestions i transaccions quotidianes, com 
són els viatges, l'allotjament, el transport, les compres i l'oci, seguint normes de 
cortesia bàsiques (salutació i tractament). 

 

3. Participa en converses informals breus, cara a cara o per telèfon o altres mitjans 
tècnics, en què estableix contacte social, intercanvia informació i expressa de manera 
senzilla opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix coses, 
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demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que cal seguir per 
realitzar una activitat conjunta. 

 

4. Es desenvolupa de manera simple però suficient en una conversa formal, reunió o 
entrevista (p. ex. per realitzar un curs d'estiu), aportant informació rellevant, expressant 
de manera senzilla les seves idees sobre temes habituals, donant la seva opinió sobre 
problemes pràctics quan se li pregunta directament, i reaccionant de forma simple 
davant comentaris, sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts clau si ho 
necessita. 

 

BLOC 3. Comprensió de textos escrits 

 
1. Identifica, amb ajuda de la imatge, instruccions generals de funcionament i maneig 

d'aparells d'ús quotidià (p. ex. copiadora), així com instruccions clares per a la 
realització d'activitats i normes de seguretat bàsiques (p. ex. en un espai d'oci). 
 

2. Comprèn correspondència personal senzilla en qualsevol format en què es parla d'un 
mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren esdeveniments passats, 
presents i futurs, reals o imaginaris, i s'expressen de manera senzilla sentiments, 
desitjos i opinions sobre temes generals, coneguts o del seu interès. 

 

3. Entén l'essencial de correspondència formal en què se l'informa sobre assumptes del 
seu interès en el context personal o educatiu (p. ex. sobre una beca per realitzar un 
curs d'idiomes). 

 

4. Capta les idees principals de textos periodístics breus en qualsevol suport i sobre 
temes generals o del seu interès si els nombres, els noms, les il·lustracions i els títols 
vehiculen gran part del missatge. 

 

5. Entén informació específica essencial en pàgines web i altres materials de referència 
o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a assumptes del seu interès (p. 
ex. Sobre una aplicació informàtica, un llibre o una pel·lícula), sempre que pugui 
rellegir les seccions difícils. 

 

BLOC 4. Producció de textos escrits 

 
1. Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la seva formació, 

interessos o aficions (p. ex. voleu subscriure a una publicació digital). 
 

2. Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, Twitter), en els quals fa breus comentaris 
o dóna instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida 
quotidiana i del seu interès, respectant les convencions i normes de cortesia i de la 
netiqueta. 

 

3. Escriu correspondència personal breu en la qual s'estableix i manté el contacte social 
(p. ex. amb amics en altres països); s'intercanvia informació; es descriuen en termes 
senzills successos importants i experiències personals; es donen instruccions; es fan 
i accepten oferiments i suggeriments (p. ex. es cancel·len, confirmen o modifiquen una 
invitació o uns plans), i s'expressen opinions de manera senzilla. 
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4. Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions públiques o 
privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la informació requerida i observant 
les convencions formals i normes de cortesia bàsiques d'aquest tipus de textos. 

 

 

2.4.3. 1r de Batxillerat 

En la taula següent, es troben els estàndards d’aprenentatge de 1r de Batxillerat per la 

matèria de Francés: segona llengua estrangera.  

BLOC 1. Comprensió de textos orals 

 
1. Capta els punts principals i detalls rellevants de missatges, gravats o de viva veu, que 

continguen instruccions, indicacions o una altra informació clarament estructurada (p. 
ex. sobre com utilitzar una màquina o dispositiu d'ús quotidià), sempre que pugui tornar 
a escoltar el que s'ha dit o demanar confirmació. 
 

2. Entén el que es diu en transaccions i gestions quotidianes i estructurades (p. ex. en 
bancs, botigues, hotels, restaurants, transports, centres educatius), i els punts 
principals i la informació rellevant quan se li parla directament en situacions menys 
habituals (p. ex. si produeixen problemes mentre viatja), sempre que pugui tornar a 
escoltar el que s'ha dit. 

 

3. Comprèn, en una conversa informal en què participa, opinions justificades i clarament 
articulades sobre diversos assumptes quotidians o d'interès personal, així com 
l'expressió de sentiments sobre aspectes concrets de temes habituals o d'actualitat. 

 

4. Comprèn, en una conversa formal o entrevista en què participa, informació rellevant 
de caràcter habitual i predictible sobre assumptes pràctics en l'àmbit educatiu, sempre 
que pugui demanar que se li repeteixi, o que es reformule, aclareixi o elabori, una mica 
de el que se li ha dit. 

 

5. Distingeix, amb suport visual o escrit, el sentit general i les idees més importants en 
presentacions ben estructurades i d'exposició lenta i clara sobre temes coneguts o del 
seu interès en els àmbits personal i educatiu. 

 

6. Identifica els aspectes més importants de programes informatius, documentals i 
entrevistes a la televisió, així com l'essencial d'anuncis publicitaris i programes 
d'entreteniment, quan el discurs està ben estructurat i articulat amb claredat en una 
varietat estàndard de la llengua, i amb suport de la imatge. 

 

BLOC 2. Producció de textos orals 

 
1. Fa presentacions assajades prèviament, breus i amb suport visual (p. ex. 

transparències, pòsters o un altre material gràfic), sobre aspectes concrets de temes 
acadèmics del seu interès, organitzant la informació bàsica en un esquema coherent i 
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ampliant-la amb alguns exemples, i responent a preguntes senzilles dels oients sobre 
el tema tractat.  
 

2. Es desenvolupa amb la suficient eficàcia en situacions quotidianes i menys habituals 
que poden aparèixer quan es viatja o estada en altres països per motius personals o 
educatius (transport, allotjament, menjars, compres, estudis, relacions amb les 
autoritats, salut, oci). 

 

3. Participa en converses informals, cara a cara o per telèfon o altres mitjans tècnics, 
sobre assumptes quotidians, en les que intercanvia informació i expressa i justifica 
opinions breument; narra i descriu fets ocorreguts en el passat o plans de futur; fa 
suggeriments; demana i dóna indicacions o instruccions; expressa i justifica 
sentiments de manera senzilla, i descriu amb cert detall aspectes concrets de temes 
d'actualitat o d'interès personal o educatiu. 

 

4. Pren part en converses formals o entrevistes de caràcter acadèmic o ocupacional, 
sobre temes molt habituals en aquests contextos, intercanviant informació rellevant 
sobre fets concrets, demanant i donant instruccions o solucions a problemes pràctics, 
plantejant amb senzillesa i claredat els seus punts de vista, i justificant breument les 
seves accions, opinions i plans. 

 

BLOC 3. Comprensió de textos escrits 

 
1. Identifica la informació més important en instruccions sobre l'ús d'aparells o de 

programes informàtics d'ús habitual, i sobre la realització d'activitats i normes de 
seguretat o de convivència en l'entorn públic i educatiu.  
 

2. Entén el sentit general i les idees principals d'anuncis i comunicacions de caràcter 
públic, institucional o corporatiu clarament estructurats, relacionats amb assumptes del 
seu interès personal o acadèmic (p. ex. Sobre cursos, pràctiques, o beques).  

 

3. Comprèn correspondència personal, en qualsevol suport incloent fòrums en línia o 
blocs, en la qual es descriuen i narren fets i experiències, impressions i sentiments, i 
s'intercanvien informació i opinions sobre aspectes concrets de temes generals, 
coneguts o del seu interès. 

 

4. Entén prou de correspondència de caràcter formal, institucional o comercial sobre 
assumptes que poden sorgir mentre organitza o realitza un viatge a l'estranger (p. ex. 
confirmació o canvi de reserva de bitllets d'avió o allotjament).  

 

5. Identifica la informació més important en textos periodístics en qualsevol suport, breus 
i ben estructurats i que tractin de temes generals o coneguts, i capta les idees 
principals d'articles divulgatius senzills sobre temes del seu interès.  

 

6. Entén informació específica rellevant en pàgines web i altres materials de referència o 
consulta clarament estructurats (p. ex. enciclopèdies) sobre temes relatius a matèries 
acadèmiques o assumptes relacionats amb la seva especialitat o amb els seus 
interessos. 
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BLOC 4. Producció de textos escrits 

 
1. Completa un qüestionari amb informació personal, acadèmica o ocupacional (p. ex. 

per participar en un camp arqueològic d'estiu). 
 

2. Escriu notes, anuncis, missatges i comentaris breus, en qualsevol suport (p. ex. a 
Twitter o Facebook), en els quals sol·licita i transmet informació i opinions senzilles, 
respectant les convencions i normes de cortesia i de la netiqueta. 

 

3. Escriu, en un format convencional, informes molt breus i senzills en què dóna 
informació essencial sobre un tema acadèmic, fent descripcions i narrant 
esdeveniments seguint una estructura esquemàtica.  

 

4. Escriu correspondència personal, en qualsevol format, en la qual descriu experiències 
i sentiments; narra, de forma lineal, activitats i experiències passades (p. ex. un viatge); 
i intercanvia informació i opinions sobre temes concrets en les seves àrees d'interès 
personal o educatiu. 

 

5. Escriu correspondència formal bàsica, adreçada a institucions públiques o privades o 
entitats comercials, en la qual demana o dóna informació, o sol·licita un servei, 
observant les convencions formals i normes de cortesia més comuns en aquest tipus 
de textos. 
 

 

2.5. Criteris d’avaluació 

A les taules següents, s’exposen els criteris d’avaluació de la matèria de Francés: segona 

llengua estrangera establerts al Decret 87/2015 sobre el Currículum de l’Educació 

Secundària Obligatòria. Cada criteri està relacionat amb les competències clau treballades i 

totes les unitats didàctiques treballen, fins a cert punt, els criteris d’avaluació dels blocs 1 a 

4. 

2.5.1. 1r d’ESO 

Els criteris d’avaluació de 1r curs d’ESO permeten als alumnes començar a adquirir les 

destreses lingüístiques del nivell A1 previstes al Marc Europeu Comú de Referència per 

a les Llengües.  

BLOC 1 : Comprensió de textos orals CC 

 
BL1.1. 

 
 
 

 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió oral, el sentit general i la 
informació més important en textos orals molt breus i estructurats, en 
diferents suports, i articulats a velocitat lenta, sobre temes pròxims als 
seus interessos en els àmbits personal, públic i educatiu, en condicions 
acústiques que no distorsionen el missatge. 

 
CCLI 
CAA 
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BL1.2. 

 
 
 
 
 
 
 

BL1.3. 
 
 
 
 

BL1.4. 
 
 
 

BL1.5. 

 
Detectar en textos orals, de manera guiada i quan estos apareixen de 
manera explícita, els aspectes socioculturals i sociolingüístics concrets i 
significatius relatius a la vida quotidiana, al comportament, a les relacions 
interpersonals, als registres formals o informals i als costums, celebracions 
i manifestacions culturals i artístiques, acceptant les diferències com a 
element enriquidor i considerant la diversitat i les diferències en l'aula des 
d'una perspectiva inclusiva. 
 
Distingir, de manera guiada i amb l'ajuda d'exemples, les funcions 
comunicatives del nivell i les estructures morfosintàctiques associades, 
així com l'organització textual i el lèxic d'ús freqüent per a la comprensió 
de textos orals molt breus clarament estructurats i en diferents suports. 
 
Inferir, de manera guiada, el significat de paraules i expressions noves en 
textos orals molt breus, en diferents suports, amb suport visual, del context 
i del cotext. 
 
Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació i les seues 
intencions comunicatives en textos orals molt breus i estructurats, en 
diferents suports. 
 

 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
CCLI 

BLOC 2 : Producció de textos orals  

 
BL2.1. 

 
 
 

 
 

BL2.2. 
 
 
 

 
 

 
BL2.3. 

 
 
 
 
 

BL2.4. 
 
 

 
 
 
 

 
Produir o coproduir, de manera guiada, aplicant estratègies d'expressió 
oral, textos monològics o dialògics molt breus, comprensibles i 
estructurats, en diferents suports, sobre temes pròxims als seus 
interessos, en els àmbits personal, públic i educatiu, encara que a vegades 
hi haja pauses, vacil·lacions i rectificacions. 
 
Incorporar, a la producció oral, de manera guiada i amb l'ajuda de models, 
els aspectes socioculturals i sociolingüístics, relatius a la vida quotidiana, 
al comportament, a les relacions interpersonals, a les convencions socials 
i a les manifestacions culturals i artístiques, considerant la diversitat i les 
diferències en l'aula des d'una perspectiva inclusiva, com a element 
enriquidor. 
 
Produir o coproduir, de manera guiada i amb l'ajuda de models, textos 
orals molt breus en diferents suports, coherents i adequats al propòsit 
comunicatiu, utilitzant els coneixements sobre funcions, patrons 
discursius, organització textual, estructures morfosintàctiques i lèxic d'ús 
molt freqüent, amb creativitat. 
 
Utilitzar en situacions de comunicació habituals i clarament estructurades, 
de manera guiada, les estratègies i els recursos lingüístics i paralingüístics 
propis de la interacció oral, encara que es depenga en gran manera de 
l'actuació de l'interlocutor. 
 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
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BL2.5. Pronunciar enunciats de manera clara, utilitzant els patrons sonors, 
accentuals, rítmics i d'entonació del nivell, encara que a vegades es 
cometen errors que no interrompen la comunicació. 
 

CCLI 

BLOC 3 : Comprensió de textos escrits  

 
BL3.1. 

 
 
 

 
BL3.2. 

 
 

 
BL3.3. 

 
 
 
 
 
 
 

BL3.4. 
 
 
 
 
 

BL3.5. 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió escrita, el sentit general i la 
informació més important en textos molt breus, continus i discontinus, en 
diferents suports, sobre temes pròxims als seus interessos, en els àmbits 
personal, públic, educatiu. 
 
Llegir en veu alta textos literaris o no literaris, molt breus i ben estructurats, 
articulant correctament les paraules, amb ritme, entonació i una 
progressiva automatització que li facilite la comprensió del text. 
 
Detectar en textos escrits, de manera guiada i quan apareixen de manera 
explícita, els aspectes socioculturals i sociolingüístics concrets i 
significatius relatius a la vida quotidiana, al comportament, a les relacions 
interpersonals, als registres formals o informals i als costums, celebracions 
i manifestacions culturals i artístiques, considerant la diversitat i les 
diferències en l'aula des d'una perspectiva inclusiva, com a element 
enriquidor. 
 
Distingir, de manera guiada i amb l'ajuda d'exemples, les funcions 
comunicatives del nivell i les estructures morfosintàctiques associades, 
així com l'organització textual i el lèxic d'ús freqüent, les convencions 
ortogràfiques i de puntuació, per a la comprensió de textos escrits molt 
breus, clarament estructurats i en diferents suports. 
 
Inferir, de manera guiada, el significat de paraules i expressions noves en 
textos escrits molt breus, en diferents suports, amb suport audiovisual i del 
context i del cotext. 
 

 
CCLI 
CD 
CAA 
 
 
CCLI 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 

BLOC 4 : Producció de textos escrits  

 
BL4.1. 

 
 
 

 
 

BL4.2. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Produir o coproduir, amb ajuda de models, textos escrits molt breus, 
continus o discontinus, coherents i estructurats, en diferents suports, en 
un registre formal o informal, sobre temes pròxims als seus interessos, en 
els 
àmbits personal, públic, educatiu, aplicant les estratègies de planificació, 
execució i revisió amb creativitat i sentit estètic. 
 
Incorporar, a la producció escrita, de manera guiada i amb l'ajuda de 
models, els aspectes socioculturals i sociolingüístics, relatius a la vida 
quotidiana, al comportament, a les relacions interpersonals, a les 
convencions socials i a les manifestacions culturals i artístiques, 
considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una perspectiva 
inclusiva, com a element enriquidor. 
 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
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BL4.3. 
 
 
 
 
 

 
BL4.4. 

Produir o coproduir, amb ajuda de models, textos escrits molt breus en 
diferents suports, coherents i adequats al propòsit comunicatiu, utilitzant 
els coneixements sobre funcions, patrons discursius, organització textual, 
estructures morfosintàctiques, convencions ortogràfiques i de puntuació, 
així com el lèxic d'ús freqüent, en situacions comunicatives quotidianes, 
amb creativitat. 
 
Produir correspondència personal, formal i informal, de manera guiada i 
amb l'ajuda de models, en diferents suports sobre temes relacionats amb 
activitats i situacions de la vida quotidiana, en l'àmbit personal, públic, 
social i acadèmic, respectant convencions, normes de cortesia i netiqueta. 
 

CCLI 
CD 
SIEE 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
CSC 

BLOC 5 : Elements transversals  

 
BL5.1. 

 
 
 
 

 
 

BL5.2. 
 
 
 
 
 
 

BL5.3. 
 
 

 
 

BL5.4. 
 
 

 
 

BL5.5. 
 
 
 
 
 

BL5.6. 
 
 
 

BL5.7. 
 

 
Buscar i seleccionar informació, documents de text, imatges, bandes 
sonores i vídeos a partir d'una estratègia de filtratge i de forma contrastada 
en mitjans digitals com ara bancs de sons, pàgines web especialitzades, 
diccionaris i enciclopèdies o bases de dades especialitzades, registrant-la 
en paper de forma cuidadosa o emmagatzemant-la digitalment en 
dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 
 
Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva 
filtrant i compartint informació i continguts digitals i utilitzant la ferramentes 
de comunicació TIC, servicis de la web social i entorns virtuals 
d'aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en la comunicació i 
previndre, denunciar i protegir altres de les males pràctiques com el 
ciberassetjament. 
 
Crear i editar continguts digitals com ara documents de text o 
presentacions multimèdia amb sentit estètic, utilitzant aplicacions 
informàtiques d'escriptori per a incloure'ls en els seus propis projectes i 
tasques, coneixent com aplicar els diferents tipus de llicències. 
 
Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 
 
Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de 
recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptar-los a canvis i 
imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda 
de guies el procés i el producte final i comunicar de forma personal els 
resultats obtinguts. 
 
Reconéixer els estudis i professions vinculats amb els coneixements del 
nivell educatiu i identificar els coneixements, habilitats i competències que 
demanen per a relacionar-los amb les seues fortaleses i preferències. 
 
Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint 
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar companys i 

 
CD 
 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
SIEE 
CSC 



Programació didàctica 2020-2021                               Departament de llengua francesa 

49 
 

 
 

 
BL5.8. 

companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i 
utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
 
Reconéixer la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell educatiu 
i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional. 
 

 
 
 
CCLI 
CAA 

 

2.5.2. 2n d’ESO 

Els criteris d’avaluació de 2n curs d’ESO permeten als alumnes acabar d’adquirir les 

destreses lingüístiques del nivell A1 previstes al Marc Europeu Comú de Referència per 

a les Llengües.  

BLOC 1 : Comprensió de textos orals CC 

 
BL1.1. 

 
 
 

 
 

 
BL1.2. 

 
 
 
 
 

 
BL1.3. 

 
 
 
 

BL1.4. 
 
 
 

BL1.5. 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió oral, la informació 
essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos orals 
molt breus i estructurats, en diferents suports, i articulats a velocitat lenta, 
sobre temes pròxims als seus interessos en els àmbits personal, públic i 
educatiu i en els seus corresponents registres, en condicions acústiques 
que no distorsionen el missatge. 
 
Detectar en textos orals, de manera guiada i quan apareixen de manera 
explícita, els aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida 
quotidiana, al comportament, a les relacions interpersonals, als registres 
formals i informals i als costums, celebracions, manifestacions culturals i 
artístiques, considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una 
perspectiva inclusiva, com a element enriquidor. 
 
Distingir, de manera guiada i amb l'ajuda d'exemples, les funcions 
comunicatives del nivell i les estructures morfosintàctiques associades, 
així com l'organització textual i el lèxic d'ús freqüent per a la comprensió 
de textos orals molt breus clarament estructurats i en diferents suports. 
 
Inferir, de manera guiada, el significat de paraules i expressions 
noves en textos orals molt breus, en diferents suports, amb suport visual, 
del context i del cotext. 
 
Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació per a 
reconéixer els significats i intencions comunicatives en textos orals molt 
breus i estructurats, en diferents suports. 
 

 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
CCLI 

BLOC 2 : Producció de textos orals  

 
BL2.1. 

 
 

 
Produir o coproduir, de manera guiada, aplicant estratègies d'expressió 
oral textos monològics o dialògics molt breus, comprensibles i estructurats, 
en diferents suports, sobre temes pròxims als seus interessos, en els 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
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BL2.2. 

 
 
 

 
 

 
BL2.3. 

 
 

 
 

BL2.4. 
 
 

 
 

BL2.5. 

àmbits personal, públic i educatiu, en un registre formal, informal o neutre, 
encara que a vegades hi haja pauses, vacil·lacions i rectificacions. 
 
Incorporar, a la producció oral, de manera guiada o amb ajuda de models, 
els aspectes socioculturals i sociolingüístics, relatius a la vida quotidiana, 
al comportament, a les relacions interpersonals, a les convencions socials 
i a les manifestacions culturals i artístiques, considerant la diversitat i les 
diferències en l'aula des d'una perspectiva inclusiva, com a element 
enriquidor. 
 
Produir o coproduir, amb ajuda de models, textos orals molt breus en 
diferents suports, coherents i adequats al propòsit comunicatiu, utilitzant 
els coneixements sobre funcions, patrons discursius, organització textual, 
estructures morfosintàctiques i lèxic d'ús freqüent, amb creativitat. 
 
Utilitzar en situacions de comunicació habituals clarament estructurades, 
de manera guiada, les estratègies i els recursos lingüístics i paralingüístics 
propis de la interacció oral, encara que es depenga en gran manera de 
l'actuació de l'interlocutor. 
 
Pronunciar enunciats de forma clara, utilitzant els patrons sonors, 
accentuals, rítmics i d'entonació del nivell, encara que a vegades es 
cometen errors que no interrompen la comunicació. 
 

 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
CCLI 

BLOC 3 : Comprensió de textos escrits  

 
BL3.1. 

 
 
 

 
 

BL3.2. 
 

 
 

BL3.3. 
 
 
 
 
 

 
BL3.4. 

 
 
 
 
 

 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió escrita, la informació 
essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos molt 
breus, continus i discontinus, en diferents suports, en un registre formal, 
informal o neutre, sobre temes pròxims als seus interessos, en els àmbits 
personal, públic, educatiu. 
 
Llegir en veu alta textos literaris o no literaris, molt breus i ben estructurats, 
articulant correctament les paraules, amb ritme, entonació i una 
progressiva automatització que li facilite la comprensió del text. 
 
Detectar en textos escrits, de manera guiada i quan apareixen de manera 
explícita, els aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida 
quotidiana, al comportament, a les relacions interpersonals, als registres 
formals i informals i als costums, celebracions, manifestacions culturals i 
artístiques, considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una 
perspectiva inclusiva, com a element enriquidor. 
 
Distingir, de manera guiada i amb l'ajuda d'exemples, les funcions 
comunicatives del nivell i les estructures morfosintàctiques associades, 
així com l'organització textual i el lèxic d'ús freqüent, les convencions 
ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació, per a la comprensió de textos 
escrits molt breus, clarament estructurats i en diferents suports. 
 

 
CCLI 
CD 
CAA 
 
 
 
CCLI 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
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BL3.5. Inferir, de manera guiada, el significat de paraules i expressions noves en 
textos escrits molt breus, en diferents suports, amb suport audiovisual i del 
context i del cotext. 
 

CCLI 
CAA 

BLOC 4 : Producció de textos escrits  

 
BL4.1. 

 
 
 

 
 

BL4.2. 
 
 
 
 

 
 

BL4.3. 
 
 
 
 
 

 
 

BL4.4. 

 
Produir o coproduir, amb ajuda de models, textos escrits molt breus, 
continus o discontinus, coherents i estructurats, en diferents suports, en 
un registre formal, informal o neutre, sobre temes pròxims als seus 
interessos, en els àmbits personal, públic, educatiu, aplicant les 
estratègies de planificació, execució i revisió amb creativitat. 
 
Incorporar, a la producció escrita, de manera guiada o amb ajuda de 
models, els aspectes socioculturals i sociolingüístics, relatius a la vida 
quotidiana, al comportament, a les relacions interpersonals, a les 
convencions socials i a les manifestacions culturals i artístiques, 
considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una perspectiva 
inclusiva, com a element enriquidor. 
 
Produir o coproduir, amb ajuda de models, textos escrits molt breus en 
diferents suports, coherents i adequats al propòsit comunicatiu, utilitzant 
els coneixements sobre funcions, patrons discursius, organització textual, 
estructures morfosintàctiques, convencions ortogràfiques, tipogràfiques i 
de 
puntuació, així com el lèxic d'ús freqüent, en situacions comunicatives 
quotidianes, amb creativitat. 
 
Produir correspondència personal, formal i informal, de manera guiada, en 
diferents suports sobre temes relacionats amb activitats i situacions de la 
vida quotidiana i temes d'actualitat, en l'àmbit personal, públic, social i 
acadèmic, respectant convencions, normes de cortesia i netiqueta. 
 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
SIEE 
 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
CSC 

BLOC 5 : Elements transversals  

 
BL5.1. 

 
 
 
 

 
 

BL5.2. 
 
 
 
 
 
 

BL5.3. 
 

 
Buscar i seleccionar informació, documents de text, imatges, bandes 
sonores i vídeos a partir d'una estratègia de filtratge i de forma contrastada 
en mitjans digitals com ara bancs de sons, pàgines web especialitzades, 
diccionaris i enciclopèdies o bases de dades especialitzades, registrant-la 
en paper de forma cuidadosa o emmagatzemant-la digitalment en 
dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 
 
Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva 
filtrant i compartint informació i continguts digitals i utilitzant la ferramentes 
de comunicació TIC, servicis de la web social i entorns virtuals 
d'aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en la comunicació i 
previndre, denunciar i protegir a altres de les males pràctiques com el 
ciberassetjament. 
 
Crear i editar continguts digitals com a documents de text o presentacions 
multimèdia amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques 

 
CD 
 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
 
 
CD 
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BL5.4. 

 
 

 
 

BL5.5. 
 
 
 
 
 

BL5.6. 
 
 
 

BL5.7. 
 
 

 
 

BL5.8. 

d'escriptori per a incloure'ls en els seus propis projectes i tasques, 
coneixent com aplicar els diferents tipus de llicències. 
 
Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 
 
Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de 
recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptar-los a canvis i 
imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda 
de guies el procés i el producte final i comunicar de forma personal els 
resultats obtinguts. 
 
Reconéixer els estudis i professions vinculats amb els coneixements del 
nivell educatiu i identificar els coneixements, habilitats i competències que 
demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències. 
 
Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint 
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar companys i 
companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i 
utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
 
Reconéixer la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell educatiu 
i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional. 
 

 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
SIEE 
CSC 
 
 
 
CCLI 
CAA 

 

2.5.3. 3r d’ESO 

Els criteris d’avaluació de 3r curs d’ESO permeten als alumnes a començar a adquirir les 

destreses lingüístiques del nivell A2 previstes al Marc Europeu Comú de Referència per 

a les Llengües.  

BLOC 1 : Comprensió de textos orals CC 

 
BL1.1. 

 
 
 

 
 

 
BL1.2. 

 
 
 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió oral, la informació 
essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos orals 
breus i estructurats, en diferents suports, i articulats a velocitat lenta, sobre 
temes pròxims als seus interessos i generals en els àmbits personal, públic 
i educatiu i en els seus corresponents registres, en condicions acústiques 
que no distorsionen el missatge.  
 
Detectar en textos orals, quan apareixen de manera explícita, els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana, al 
comportament, a les relacions interpersonals, als costums, celebracions i 
manifestacions culturals i artístiques, considerant la diversitat i les 

 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
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BL1.3. 
 
 
 
 

BL1.4. 
 
 
 

BL1.5. 

diferències en l’aula des d’una perspectiva inclusiva, com a element 
enriquidor.  
 
Distingir, amb l’ajuda d’exemples, les funcions comunicatives del nivell i 
les estructures morfosintàctiques associades, així com l’organització 
textual i el lèxic d’ús freqüent per a la comprensió de textos orals breus 
clarament estructurats i en diferents suports.  
 
Inferir, de manera guiada, el significat de paraules i expressions noves en 
textos orals breus, en diferents suports, amb suport visual, del context i del 
cotext.  
 
Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació per a 
reconèixer els significats i intencions comunicatives en textos orals breus i 
estructurat, en diferents suports.  
 

 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
CCLI 

BLOC 2 : Producció de textos orals  

 
BL2.1. 

 
 
 

 
 

BL2.2. 
 
 
 

 
 

 
BL2.3. 

 
 
 
 
 

BL2.4. 
 
 

 
 

BL2.5. 

 
Produir o coproduir, aplicant estratègies d’expressió oral i amb l’ajuda de 
models, textos monològics o dialògics breus, comprensibles i estructurats, 
sobre temes pròxims als seus interessos, en diferents suports, en els 
àmbits persona, públic i educatiu, en un registre formal, informal o neutre, 
encara que a vegades hi haja pauses, vacil·lacions i rectificacions. 
 
Incorporar, a la producció oral, de manera guiada o amb ajuda de models, 
els aspectes socioculturals i sociolingüístics, relatius a la vida quotidiana, 
al comportament, a les relacions interpersonals, a les convencions socials 
i a les manifestacions culturals i artístiques, respectant les normes de 
cortesia en diferents contextos, considerant la diversitat i les diferències 
en l’aula des d’una perspectiva inclusiva, com a element enriquidor. 
 
Produir o coproduir, amb l’ajuda de models, textos orals breus en diferents 
suports, coherents i adequats al propòsit comunicatiu utilitzant els 
coneixements sobre funcions, patrons discursius, organització textual, 
estructures morfosintàctiques i lèxic d’ús freqüent, amb sentit estètic i 
creativitat. 
 
Utilitzar en situacions de comunicació habituals clarament estructurades i 
en diferents suports, amb l’ajuda de models, les estratègies i els recursos 
lingüístics i paralingüístics propis de la interacció oral, encara que es 
depenga en gran manera de l’actuació de l’interlocutor.  
 
Pronunciar enunciats de forma clara, utilitzant els patrons sonors, 
accentuals, rítmics i d’entonació del nivell, encara que a vegades es 
cometen errors que no interrompen la comunicació.  
 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
CCLI 

BLOC 3 : Comprensió de textos escrits  

 
BL3.1. 

 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió escrita, la informació 
essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos breus 

 
CCLI 
CAA 
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BL3.2. 
 

 
 

BL3.3. 
 
 
 
 
 
 

BL3.4. 
 
 
 
 
 

BL3.5. 

continus i discontinus, en diferents suports, en un registre formal, informal 
o neutre, sobre temes pròxims als seus interessos, en els àmbits personal, 
públic i educatiu. 
 
Llegir en veu alta textos literaris i no literaris breus i ben estructurats, 
articulant correctament les paraules, amb ritme, entonació i una 
progressiva automatització que li facilite comprensió del text.  
 
Detectar en textos escrits, quan apareixen de manera explícita, els 
aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana, al 
comportament, a les relacions interpersonals, als costums, celebracions i 
manifestacions culturals i artístiques, considerant la diversitat i les 
diferències en l’aula des d’una perspectiva inclusiva, com a element 
enriquidor.  
 
Distingir, amb ajuda d’exemples, les funcions comunicatives del nivell i les 
estructures morfosintàctiques associades, així com l’organització textual i 
el lèxic d’ús freqüent, les convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de 
puntuació per a la comprensió de textos escrits breus, clarament 
estructurats i en diferents suports.  
 
Inferir de manera guiada, el significat de paraules i expressions noves en 
textos escrits breus en diferents suports, amb suport audiovisual del 
context i del cotext.  
 

 
 
 
 
CCLI 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 

BLOC 4 : Producció de textos escrits  

 
BL4.1. 

 
 
 

 
 

BL4.2. 
 
 
 
 
 
 
 

BL4.3. 
 
 
 
 
 

 
BL4.4. 

 
Produir o coproduir, amb ajuda de models, textos escrits breus, continus o 
discontinus, coherents i estructurats, en diferents suports, en un registre 
formal, informal o neutre, sobre temes pròxims als seus interessos, en els 
àmbits personal, públic, educatiu, aplicant les estratègies de planificació, 
execució i revisió amb creativitat i sentit estètic.  
 
Incorporar, a la producció escrita, de manera guiada o amb ajuda de 
models, els aspectes socioculturals i sociolingüístics, relatius a la vida 
quotidiana, al comportament, a les relacions interpersonals, a les 
convencions socials i a les manifestacions culturals i artístiques, 
respectant les normes de cortesia en diferents contextos, considerant la 
diversitat i les diferències en l’aula des d’una perspectiva inclusiva, com a 
element enriquidor.  
 
Produir o coproduir, amb ajuda de models, textos escrits breus en diferents 
suports, coherents i adequats al propòsit comunicatiu, utilitzant els 
coneixements sobre funcions, patrons discursius, organització textual, 
estructures morfosintàctiques, convencions ortogràfiques, tipogràfiques i 
de puntuació, així com el lèxic d’ús freqüent, en situacions comunicatives 
quotidianes, amb sentit estètic i creativitat.  
 
Produir correspondència personal, formal i informal, amb ajuda de models, 
en diferents suports sobre temes relacionats amb activitats i situacions de 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
SIEE 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
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la vida quotidiana i temes d’actualitat, en l’àmbit personal, públic, social i 
acadèmic, respectant convencions, normes de cortesia i netiqueta. 
 

CSC 

BLOC 5 : Elements transversals  

 
BL5.1. 

 
 
 
 

 
 

BL5.2. 
 
 
 
 
 
 

BL5.3. 
 
 

 
 

BL5.4. 
 
 

 
 

BL5.5. 
 
 
 
 
 

BL5.6. 
 
 
 

BL5.7. 
 
 

 
 

BL5.8. 

 
Buscar i seleccionar informació, documents de text, imatges, bandes 
sonores i vídeos a partir d’una estratègia de filtratge i de manera 
contrastada en mitjans digitals com ara bancs de sons, pàgines web 
especialitzades, diccionaris i enciclopèdies o bases de dades 
especialitzades, registrant-la en paper amb cura o emmagatzemant-la 
digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.  
 
Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva 
filtrant i compartint informació i continguts digitals i utilitzant les 
ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web social i entorns virtuals 
d’aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en la comunicació i 
previndre, denunciar i protegir altres de les males pràctiques com el 
ciberassetjament. 
 
Crear i editar continguts digitals com a documents de text o presentacions 
multimèdia amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques 
d’escriptori per a incloure’ls en els seus propis projectes i tasques, 
coneixent com aplicar els diferents tipus de llicències.  
 
Realitzar de manera eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interès durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat buscant solucions alternatives.  
 
Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de 
recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptar-los a canvis i 
imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda 
de guies el procés i el producte final i comunicar de manera personal els 
resultats obtinguts. 
 
Reconéixer els estudis i professions vinculats amb els coneixements del 
nivell educatiu i identificar els coneixements, habilitats i competències que 
demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències.  
 
Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint 
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar companys i 
companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i 
utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.  
 
Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu 
i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional. 
 

 
CD 
 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
SIEE 
CSC 
 
 
 
CCLI 
CAA 
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2.5.4. 4t d’ESO 

Els criteris d’avaluació de 4t curs d’ESO permeten als alumnes acabar d’adquirir les 

destreses lingüístiques del nivell A2 previstes al Marc Europeu Comú de Referència per 

a les Llengües.  

BLOC 1 : Comprensió de textos orals CC 

 
BL1.1. 

 
 
 

 
 

 
BL1.2. 

 
 
 
 
 

 
BL1.3. 

 
 
 
 

BL1.4. 
 
 
 

BL1.5. 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió oral, la informació 
essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos orals 
breus i estructurats, en diferents suports, i articulats a velocitat mitjana, 
sobre temes generals, en els àmbits personal, públic, educatiu i 
ocupacional i en els corresponents registres, en condicions acústiques que 
no distorsionen el missatge. 
 
Detectar, amb actitud crítica, en textos orals, els aspectes socioculturals i 
sociolingüístics, relatius a les relacions interpersonals i interculturals, 
reconeixent les diferències entre la llengua oral i escrita, expressions 
col·loquials, tabús, costums, celebracions i manifestacions culturals i 
artístiques, considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una 
perspectiva inclusiva, com a element enriquidor. 
 
Distingir les funcions comunicatives del nivell i les estructures 
morfosintàctiques associades, així com l'organització textual i el lèxic, 
expressions i modismes d'ús freqüent per a la comprensió de textos orals 
breus i de longitud mitjana clarament estructurats i en diferents suports. 
 
Inferir el significat de paraules i expressions d'ús menys freqüent, en textos 
orals breus o de longitud mitjana, en diferents suports, amb suport del 
context i del cotext. 
 
Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació per a 
reconéixer els significats i intencions comunicatives en textos orals de 
longitud mitjana, en diferents suports. 
 

 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
CCLI 

BLOC 2 : Producció de textos orals  

 
BL2.1. 

 
 
 

 
 

BL2.2. 
 
 
 

 
 

 
Produir o coproduir, aplicant estratègies d'expressió oral, textos 
monològics o dialògics breus, comprensibles i estructurats, en diferents 
suports, sobre temes generals, en els àmbits personal, públic educatiu i 
ocupacional, en un registre formal, informal o neutre, encara que a 
vegades hi haja pauses, vacil·lacions i rectificacions. 
 
Incorporar, en els textos orals, els aspectes socioculturals i sociolingüístics 
relatius a fórmules socials i de tractament, comportaments i expressions 
més freqüents en diferents cultures, relacions interpersonals i 
interculturals, costums, celebracions i manifestacions culturals i 
artístiques, considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una 
perspectiva inclusiva, com a element enriquidor. 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
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BL2.3. 

 
 
 
 
 

BL2.4. 
 
 

 
 

BL2.5. 

 
Produir o coproduir, amb l'ajuda de models, textos orals breus i de longitud 
mitjana, en diferents suports, coherents i adequats al propòsit comunicatiu, 
utilitzant els coneixements sobre funcions, patrons discursius, organització 
textual, estructures morfosintàctiques, lèxic, expressions i modismes d'ús 
freqüent, amb sentit estètic i creativitat. 
 
Utilitzar en situacions de comunicació habituals clarament estructurades i 
en diferents suports, les estratègies i els recursos lingüístics i 
paralingüístics propis de la interacció oral, encara que es depenga en gran 
manera de l'actuació de l'interlocutor. 
 
Pronunciar enunciats de manera clara, utilitzant els patrons sonors, 
accentuals, rítmics i d'entonació del nivell, encara que a vegades es 
cometen errors que no interferisquen en la comunicació. 
 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
CCLI 

BLOC 3 : Comprensió de textos escrits  

 
BL3.1. 

 
 
 

 
 

BL3.2. 
 

 
BL3.3. 

 
 
 
 

 
 

BL3.4. 
 
 
 
 
 

 
BL3.5. 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió escrita, la informació 
essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos breus i 
de longitud mitjana, continus i discontinus, en diferents suports, en un 
registre formal, informal o neutre, sobre temes generals en els àmbits 
personal, públic, educatiu i ocupacional. 
 
Llegir en veu alta textos literaris i no literaris breus amb precisió, fluïdesa i 
expressivitat. 
 
Detectar en textos escrits, quan apareixen de manera explícita i implícita, 
els aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana, 
al comportament, a les relacions interpersonals, als costums, celebracions 
i manifestacions culturals i artístiques, considerant la diversitat i les 
diferències en l'aula des d'una perspectiva inclusiva, com a element 
enriquidor. 
 
Distingir les funcions comunicatives del nivell i les estructures 
morfosintàctiques associades així com l'organització textual i el lèxic, 
expressions i modismes d'ús freqüent, els coneixements sobre patrons 
discursius, les convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació per 
a la comprensió de textos escrits breus i de longitud mitjana, clarament 
estructurats i en diferents suports. 
 
Inferir el significat de paraules i expressions d'ús menys freqüent en textos 
escrits breus i de longitud mitjana, en diferents suports, amb suport del 
context i del cotext. 
 

 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
CCLI 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 

BLOC 4 : Producció de textos escrits  

 
BL4.1. 

 
 

 
Produir o coproduir, amb ajuda de models, textos escrits breus i de longitud 
mitjana, continus o discontinus, coherents i estructurats, en diferents 
suports, en un registre formal, informal o neutre, sobre temes generals, en 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
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BL4.2. 

 
 
 
 

 
 

BL4.3. 
 
 
 
 
 

 
 

BL4.4. 

els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional, aplicant estratègies de 
planificació, execució i revisió amb creativitat i sentit estètic. 
 
Incorporar, a la producció escrita, amb ajuda de models, els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics, relatius a la vida quotidiana, al 
comportament, a les relacions interpersonals i interculturals, a les 
convencions socials i a les manifestacions culturals i artístiques, 
considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una perspectiva 
inclusiva, com a element enriquidor. 
 
Produir o coproduir, amb ajuda de models, textos escrits breus i de longitud 
mitjana en diferents suports, coherents i adequats al propòsit comunicatiu, 
utilitzant els coneixements sobre funcions, patrons discursius, organització 
textual, estructures morfosintàctiques, convencions ortogràfiques, 
tipogràfiques i de puntuació, així com el lèxic, expressions i modismes d'ús 
freqüent, en situacions comunicatives concretes, amb sentit estètic i 
creativitat. 
 
Produir correspondència personal, formal i informal, en diferents suports 
sobre temes relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana i 
temes d'actualitat, en l'àmbit personal, públic, social, acadèmic i 
ocupacional, respectant convencions, normes de cortesia i netiqueta. 
 

 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
SIEE 
 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
CSC 

BLOC 5 : Elements transversals  

 
BL5.1. 

 
 
 
 

 
 
 

BL5.2. 
 
 
 
 
 
 

BL5.3. 
 
 

 
 

BL5.4. 
 
 

 
 

 
Buscar i seleccionar informació, documents de text, imatges, bandes 
sonores i vídeos a partir d'una estratègia de filtratge i de manera 
contrastada en mitjans digitals com ara bancs de sons, pàgines web 
especialitzades, diccionaris i enciclopèdies o bases de dades 
especialitzades, registrant-la en paper de manera cuidadosa o 
emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de la 
xarxa. 
 
Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva 
filtrant i compartint informació i continguts digitals i utilitzant la ferramentes 
de comunicació TIC, servicis de la web social i entorns virtuals 
d'aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en la comunicació i 
previndre, denunciar i protegir altres de les males pràctiques com el 
ciberassetjament. 
 
Crear i editar continguts digitals com ara documents de text o 
presentacions multimèdia amb sentit estètic, utilitzant aplicacions 
informàtiques d'escriptori per a incloure'ls en els seus propis projectes i 
tasques, coneixent com aplicar els diferents tipus de llicències. 
 
Realitzar de manera eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 
 

 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
SIEE 
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BL5.5. 
 
 
 
 
 

BL5.6. 
 
 
 

BL5.7. 
 
 

 
 

BL5.8. 

Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de 
recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptar-lo a canvis i 
imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda 
de guies el procés i el producte final i comunicar de manera personal els 
resultats obtinguts. 
 
Reconéixer els estudis i professions vinculats amb els coneixements del 
nivell educatiu i identificar els coneixements, habilitats i competències que 
demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències. 
 
Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint 
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar companys i 
companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i 
utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
 
Reconéixer la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell educatiu 
i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional. 
 

SIEE 
 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
SIEE 
CSC 
 
 
 
CCLI 
CAA 

 

2.5.5. 1r de Batxillerat 

Els criteris d’avaluació de 1r curs de Batxillerat permeten als alumnes revisar i consolidar 

les destreses lingüístiques del nivell A2 previstes al Marc Europeu Comú de Referència 

per a les Llengües.  

BLOC 1 : Comprensió de textos orals CC 

 
BL1.1. 

 
 
 

 
 

 
BL1.2. 

 
 
 
 
 

 
BL1.3. 

 
 
 
 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió oral, la informació 
essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos orals 
de longitud mitjana i estructurats, en diferents suports, i articulats a 
velocitat mitjana, sobre temes generals o menys habituals, en els àmbits 
personal, públic, educatiu i ocupacional i en els seus corresponents 
registres, en condicions acústiques que no distorsionen el missatge. 
 
Detectar, amb actitud crítica, en textos orals, els aspectes socioculturals i 
sociolingüístics, relatius a les relacions interpersonals i interculturals, 
reconeixent les diferències entre la llengua oral i escrita, expressions 
col·loquials, tabús, costums, celebracions i manifestacions culturals i 
artístiques, considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una 
perspectiva inclusiva, com a element enriquidor. 
 
Distingir les funcions comunicatives del nivell i les estructures 
morfosintàctiques associades, així com l'organització textual i el lèxic, 
expressions i modismes d'ús freqüent i més específic per a la comprensió 
de textos orals de longitud mitjana, clarament estructurats i en diferents 
suports. 

 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
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BL1.4. 

 
 
 

BL1.5. 

 
Inferir el significat de paraules i expressions d'ús menys freqüent i més 
específic en textos orals de longitud mitjana, en diferents suports, amb 
suport del context i el cotext.. 
 
Discriminar, en textos orals de longitud mitjana, en diferents suports, 
patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació reconeixent els significats 
i intencions comunicatives relacionats amb estos. 
 

 
CCLI 
CAA 
 
 
CCLI 

BLOC 2 : Producció de textos orals  

 
BL2.1. 

 
 
 

 
 

BL2.2. 
 
 
 

 
 

 
BL2.3. 

 
 
 
 
 

BL2.4. 
 
 

 
 

BL2.5. 

 
Produir, aplicant estratègies d'expressió oral, textos monològics o dialògics 
de longitud mitjana, comprensibles i estructurats, en diferents suports, 
sobre temes generals o més específics, en els àmbits personal, públic i 
educatiu i ocupacional, en un registre formal, informal o neutre, encara que 
a vegades hi haja pauses, vacil·lacions i rectificacions. 
 
Incorporar, en els textos orals, amb sentit crític, aspectes socioculturals i 
sociolingüístics, relatius a les relacions interpersonals i interculturals, 
reconeixent les diferències entre la llengua oral i escrita, expressions 
col·loquials, tabús, costums, celebracions i manifestacions culturals i 
artístiques, considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una 
perspectiva inclusiva, com a element enriquidor. 
 
Produir o coproduir textos orals de longitud mitjana, en diferents suports, 
coherents i adequats al propòsit comunicatiu, utilitzant els coneixements 
sobre funcions, patrons discursius, organització textual, estructures 
morfosintàctiques i lèxic, expressions o modismes d'ús freqüent o més 
específic, amb sentit estètic i creativitat. 
 
Utilitzar en situacions de comunicació habituals o menys habituals, 
clarament estructurades i en diferents suports, amb l'ajuda de models, les 
estratègies i els recursos lingüístics i paralingüístics propis de la interacció 
oral, encara que es depenga en gran manera de l'actuació de l'interlocutor. 
 
Pronunciar enunciats de manera clara, utilitzant els patrons sonors, 
accentuals, rítmics i d'entonació del nivell, encara que a vegades es 
cometen errors que no interferisquen en la comunicació. 
 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
CCLI 

BLOC 3 : Comprensió de textos escrits  

 
BL3.1. 

 
 
 

 
 

BL3.2. 
 

 

 
Identificar, aplicant estratègies de comprensió escrita, la informació 
essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos de 
longitud mitjana, continus i discontinus, en diferents suports, en un registre 
formal, informal o neutre, sobre temes generals o més específics en els 
àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional. 
 
Llegir en veu alta textos literaris i no literaris amb precisió, fluïdesa i 
expressivitat. 
 

 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
CCLI 
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BL3.3. 
 
 
 

 
 

BL3.4. 
 
 
 
 
 

 
BL3.5. 

Detectar, amb actitud crítica, en textos escrits, els aspectes socioculturals 
i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana, les relacions interpersonals i 
interculturals, als costums, celebracions i manifestacions culturals i 
artístiques, considerant la diversitat i les diferències en l'aula des d'una 
perspectiva inclusiva, com a element enriquidor. 
 
Distingir les funcions comunicatives del nivell i les estructures 
morfosintàctiques associades així com l'organització textual i el lèxic, 
expressions i modismes d'ús freqüent i més específic, els coneixements 
sobre patrons discursius, les convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de 
puntuació per a la comprensió de textos escrits de longitud mitjana, 
clarament estructurats i en diferents suports. 
 
Inferir el significat de paraules i expressions d'ús menys freqüent i més 
específic en textos escrits de longitud mitjana, en diferents suports, amb 
suport del context i del cotext. 
 

CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
CCLI 
CD 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 

BLOC 4 : Producció de textos escrits  

 
BL4.1. 

 
 
 

 
 

BL4.2. 
 
 
 
 

 
 

BL4.3. 
 
 
 
 
 

 
BL4.4. 

 
Produir o coproduir textos escrits de longitud mitjana, continus o 
discontinus, coherents i estructurats, en diferents suports, en un registre 
formal, informal o neutre, sobre temes generals o més específics, en els 
àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional, aplicant estratègies de 
planificació, execució i revisió amb creativitat i sentit estètic. 
 
Incorporar a la producció escrita els aspectes socioculturals i 
sociolingüístics relatius a la vida quotidiana, al comportament, a les 
relacions interpersonals i interculturals, a les convencions socials i a les 
manifestacions culturals i artístiques, considerant la diversitat i les 
diferències en l'aula des d'una perspectiva inclusiva, evitant estereotips i 
prejuís i acceptant les diferències com a element enriquidor. 
 
Produir o coproduir textos escrits de longitud mitjana en diferents suports, 
coherents i adequats al propòsit comunicatiu, utilitzant els coneixements 
sobre funcions, patrons discursius, organització textual, estructures 
morfosintàctiques, convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de 
puntuació, així com el lèxic, expressions i modismes d'ús freqüent i més 
específics, en les diferents situacions comunicatives, amb sentit estètic i 
creativitat. 
 
Produir correspondència personal, formal i informal, en diferents suports 
sobre temes relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana i 
temes d'actualitat, en l'àmbit personal, públic, social, acadèmic i 
ocupacional, respectant convencions, normes de cortesia i netiqueta. 
 

 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
CCLI 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
SIEE 
 
 
 
 
CCLI 
CD 
CSC 

BLOC 5 : Elements transversals  

 
BL5.1. 

 
 

 
Buscar i seleccionar informació, documents de text, imatges, bandes 
sonores i vídeos a partir d'una estratègia de filtratge i de manera 
contrastada en mitjans digitals com ara xarxes socials, bancs de sons, 

 
CD 
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BL5.2. 
 
 
 
 
 
 

BL5.3. 
 
 

 
 
 

BL5.4. 
 
 

 
 

BL5.5. 
 
 
 
 
 

 
BL5.6. 

 
 
 
 
 

BL5.7. 
 
 

 
 
 

BL5.8. 

pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies o bases de dades 
especialitzades, registrant-la en paper de manera cuidadosa o 
emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de la 
xarxa. 
 
Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva 
filtrant i compartint informació i continguts digitals seleccionant la 
ferramenta de comunicació TIC, servici de la web social o mòdul en 
entorns virtuals d'aprenentatge més apropiat. Aplicar bones formes de 
conducta en la comunicació i previndre, denunciar i protegir altres de les 
males pràctiques com el ciberassetjament. 
 
Crear i editar continguts digitals com a documents de text, presentacions 
multimèdia i produccions audiovisuals amb sentit estètic utilitzant 
aplicacions informàtiques d'escriptori o servicis de la web per a incloure'ls 
en els seus propis projectes i tasques, coneixent com aplicar els diferents 
tipus llicències. 
 
Gestionar de manera eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i 
confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el 
seu desenrotllament, prendre decisions raonades assumint riscos i 
responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conseqüències. 
 
Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, descrivint accions, 
recursos materials, terminis i responsabilitats per a aconseguir els 
objectius proposats, adequar el pla durant el seu desenrotllament 
considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en 
possibilitats, avaluar el procés i el producte final i comunicar de manera 
creativa els resultats obtinguts amb el suport dels recursos adequats. 
 
Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i 
estudis vinculats amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar els 
coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu 
desenrotllament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos 
per a generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional. 
 
Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant 
recursos perquè tots els seus membres participen i arriben a les metes 
comunes, influir positivament en els altres generant implicació en la tasca 
i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant 
amb responsabilitat i sentit ètic. 
 
Reconéixer la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell educatiu 
i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional. 
 

 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
 
SIEE 
CSC 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
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2.6. Indicadors d’èxit 

Per al desenvolupament d’aquesta programació, s’haurien de concretar els criteris 

d’avaluació perquè siguen observables, mesurables i avaluables. Tanmateix, el Decret 

87/2015 que estableix el currículum d’ESO a la Comunitat Valenciana no especifica els 

indicadors d’èxit per desenvolupar els criteris d’avaluació del curs; i el Servei de Formació 

del Professorat de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Recerca de la Conselleria 

d’Educació, que està encarregat de crear aquests indicadors, no ha publicat encara els 

documents pont amb els indicadors d’èxit per a la matèria de Francés: segona llengua 

estrangera. 

III. L’AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DELS ALUMNES 

Segons l’Ordre 38/2017, que estableix l’avaluació a l’Educació Secundària Obligatòria a la 

Comunitat Valenciana, l’avaluació té com a objectiu “detectar les dificultats dels estudiants, 

analitzar-ne les causes i reorientar la intervenció educativa per adequar-la a la diversitat de 

capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de l’alumnat”. Per tant l’avaluació 

ha de ser:  

▪ Contínua: el procés d’aprenentatge s’ha d’avaluar al llarg de l’any amb una varietat 

d’eines d’avaluació que mesuren el grau d’adquisició de coneixements, habilitats, 

valors i actituds.  

▪ Formativa: l’avaluació s’ha d’utilitzar com a mitjà per descobrir les dificultats dels 

estudiants i per implementar les solucions necessàries per millorar els processos 

d’ensenyament-aprenentatge. 

▪ Integrada: cal tenir en compte l’èxit dels objectius i el desenvolupament de les 

habilitats establertes per a l’etapa de manera global en totes les assignatures del 

currículum.  

▪ Sumativa: els resultats de l’avaluació s’han d’expressar amb una notació entre l’1 i el 

10 segons l’escala següent.  

Excel·lent (EX) Notable (NT) Bé (BE) Suficient (SU) Insuficient (IN) 

9 o 10 7 o 8 6 5 1, 2, 3 o 4 
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Segons aquesta mateixa ordre, cal avaluar el grau d’adquisició de les competències clau 

i s’han d’integrar amb l’avaluació dels continguts. Açò implica, en la mesura del possible, el 

desenvolupament d’activitats de resolució de problemes que simulen contextos del món 

real per tal que els professors puguen avaluar coneixements, habilitats, valors i actituds de 

manera integrada.  

A la nostra programació, cada trimestre fem exàmens de cada un dels blocs per separat i els 

estudiants fan autoavaluacions i coavaluacions d’alguns dels seus treballs.  A més a més, 

els altres temps d’avaluació són el següents:  

▪ Al principi de curs: es fa una avaluació inicial o diagnòstica que serveix per mesurar 

el nivell d’entrada i els conceptes previs. 

▪ Durant el procés d’ensenyament-aprenentatge: es fa una avaluació contínua i 

formativa per conèixer la qualitat del procés d’aprenentatge, ajustar el contingut i 

adaptar les activitats. 

▪ Al final del trimestre i del curs: s’utlitza una avaluació sumativa per comprovar 

objectius assolits i registrar els aprenentatges. 

 

3.1. Eines d’avaluació 

A continuació, es mostra una graella amb la correspondència entre els criteris i les eines 

d’avaluació utilitzades : 

EINES D’AVALUACIÓ CRITERIS 

Activitats de comprensió de documents orals (programes de ràdio, 
programes de televisió, anuncis publicitaris, cançons…) en el curs ordinari 
i en forma d’exàmens. 

BL1.1. BL1.2. 
BL1.3. BL1.4. 

Activitats fonètiques (discriminació de sons, patrons rítmics, regles 
fonètiques). 

BL1.5. 

Gravacions d’àudio i vídeo, jocs de rol, dramatitzacions, exposicions, i 
lectura en veu alta. 

BL2.1. BL2.2. 
BL2.3. BL2.4 

Activitats fonètiques (discriminació de sons, patrons rítmics, regles 
fonètiques), producció de diversos actes de parla i gravació de lectures.  

BL2.5. 

Activitats de comprensió de documents escrits (articles, relats, correus 
electrònics…) en el curs ordinari  i en forma d’exàmens. Dins del Pla 
Lector, lectura comentada de fragments de textos literaris clàssics i 
articles actuals de la premsa francesa. 

BL3.1. BL3.2. 
BL3.3. BL3.4. 
BL3.5. 

Activitats de producció escrita (redaccions, relats, correus electrònics…) 
en el curs ordinari i en forma d’exàmens. 

BL4.1. BL4.2. 
BL4.3. BL4.4. 
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Activitats orals i escrites elaborades amb eines digitals individualment o 
en el marc d’un projecte cooperatiu, amb la utilització de rúbriques i 
escales de valoració de la vessant més actitudinal de l’aprenentatge. 

BL5.1. BL5.2. 
BL5.3. BL5.4. 
BL5.5. BL5.7. 

Activitats de comprensió i producció oral i escrita que tracten 
específicament el tema del treball, la vocació i els mitjans per aconseguir-
ho. 

BL5.6. 

Activitats gramaticals, lèxiques, d’autoavaluació i coavaluació per 
reflexionar sobre la llengua mitjançant la terminologia adequada.  

BL5.8. 

 

Per facilitar la competència d’aprendre à aprendre, també s’utilitzaran les tècniques 

d’avaluació següents: 

▪ Rúbriques d’avaluació: s’utilitzaran per avaluar les produccions orals i escrites, les 

gravacions fonètiques i els documents resultants de projectes cooperatius. 

▪ Escales d’observació: les utilitzem en la realització de projectes per comprovar les 

habilitats cooperatives i de resolució de problemes de cada membre del grup, així com 

el funcionament global de cada equip durant el desenvolupament del projecte.  

▪ Llistes de verificació: utilitzades per a la qualificació dels dossiers amb els apunts 

de classe i, dins de la realització de projectes, són una eina per a l’autoavaluació 

prèvia dels productes desenvolupats pels equips de treball.  

Finalment, la coavaluació s’implementa de la manera següent: els estudiants utilitzen les 

mateixes escales d’observació utilitzades pel professor per a la coavaluació del treball dels 

seus companys. D’aquesta manera es considera l’error com una font d’aprenentatge i els 

alumnes reflexionen sobre com podrien millorar en la realització d’activitats futures.  

3.2. Criteris de qualificació 

L'adquisició de competències s’ha convertit en l’objectiu educatiu més important i, per 

avaluar-les d’una manera més objectiva, s’han produït estàndards d’aprenentatge i 

indicadors d’èxit. Per tant, seria incoherent continuar utilitzant criteris de qualificació 

tradicionals que no proporcionen informació sobre el grau d’adquisició de competències. 

Tenint en compte la normativa autonòmica que desenvolupa la Llei Orgànica 8/2013 per a la 

Millora de la Qualitat Educativa, i amb l’objectiu de fer que els alumnes milloren totes les 

destreses lingüístiques, hem organitzat els criteris de qualificació seguint l’ordre dels blocs 

de contingut fixats al Decret 87/2015. 
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BLOCS COMPETÈNCIES % EINES 

BLOC 1. 
Comprensió 

oral 

Lingüística 
Discursiva  
Sociolingüística 
Estratègica  
Pragmàtica 

15% 

Exàmens (80%) 
*Altres activitats avaluables (20%) 
▪ Cançons 
▪ Vídeos 
▪ Document sonors 

BLOC 2. 
Producció 

oral 

Lingüística 
Discursiva  
Sociolingüística 
Estratègica  
Pragmàtica 

15% 

Exàmens (70%) 
Lectures en veu alta : fonètica (20%) 
*Altres activitats avaluables (10%) 
▪ Exposicions i dramatitzacions 
▪ Activitats de fonètica 

BLOC 3. 
Comprensió 

escrita 

Lingüística 
Discursiva  
Sociolingüística 
Estratègica  
Pragmàtica 

15% 

Exàmens (80%) 
*Altres activitats avaluables (20%) 
▪ Correspondència 
▪ Articles periodístics 
▪ Fragments de llibres 

BLOC 4. 
Producció 

escrita 

Lingüística 
Discursiva  
Sociolingüística 
Estratègica  
Pragmàtica 

15% 

Exàmens (70%) 
*Altres activitats avaluables (30%) 
▪ Redaccions 
▪ Relats 
▪ Correspondència 

BLOC 5. 
Elements 

transversals 

Lingüística 
Digital 
Emprenedora 
Cívica 
Cultural 
Aprenentatge 

40% 

Elements comuns: lèxic i gramàtica (50%) 
▪ Exàmens (80%) 
▪ *Activitats (20%) 

 

Competències transversals (50%) 
 

1r i 2n d’ESO 
▪ Deures (30%) 
▪ Actitud: individual i col·laboradora 

(30%) 
▪ Llibreta (40%) 

 
3r i 4t d’ESO 
▪ Deures (50%) 
▪ Actitud: individual i col·laboradora 

(50%) 
 

1r i 2n de Batxillerat 
▪ Deures (100%) 
▪ Només hi haurà un percentatge de 

l’actitud per a calcular la nota en la 
realització de projectes cooperatius. 

 

*Algunes de les activitats seran voluntàries per a ajudar als alumnes a pujar nota en els blocs 
que ells desitgen. Només s’aplicarà el percentatge de qualificació assignat en cas d’haver 
fet les activitats voluntàries.  
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La nota global final es calcularà de la manera següent: 

▪ Primera Avaluació (30%) 

▪ Segona Avaluació (30%) 

▪ Tercera Avaluació (40%) 

Tanmateix, com es tracta d’una matèria d’avaluació contínua, els alumnes hauran d’aprovar 

el tercer trimestre per aprovar la matèria a final de curs. 

Cal tenir en compte que si el context educatiu canvia al llarg del curs acadèmic a causa de 

la crisi sanitària de la COVID-19, aquests criteris d’avaluació podrien deixar d’aplicar-se en 

cas de rebre noves instruccions de la Conselleria d’Educació.  

3.3. Criteris de recuperació 

Al juny hi haurà una avaluació extraordinària on els alumnes podran recuperar el curs 

actual. Els alumnes hauran de fer un examen (80%) i lliurar un dossier amb activitats de 

recuperació (20%). La realització del dossier serà obligatòria per a poder presentar-se a 

l’examen de recuperació. 

Donat que la matèria de llengua francesa és d’avaluació contínua, en cas que hi haja 

alumnes amb el curs anterior suspès, el recuperaran automàticament si aproven un 

trimestre del curs actual. En tot cas, durant el curs, hi haurà una avaluació de recuperació 

de cursos anteriors, on s’utilitzaran els mateixos criteris de recuperació que per a l’avaluació 

extraordinària. 

Les notes de recuperació no podran ser superiors a 5. 

IV. METODOLOGIA I ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES 

L’Ordre ECD/65/2015, al seu annex II, ofereix orientacions per al desenvolupament 

d’estratègies metodològiques que fomenten l’ensenyament per competències. En aquest 

document, s’estableix que un dels elements clau és despertar i mantenir la motivació cap a 

l’aprenentatge entre els estudiants, cosa que implica un nou paper de l’alumne perquè siga 

actiu, autònom i responsable del seu aprenentatge.   
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4.1. Principis metodològics 

El Marc Europeu de Referència per a les Llengües aconsella l’ús d’enfocaments 

comunicatius en la seua perspectiva d’acció per a l’aprenentatge de llengües estrangeres, 

els principis metodològics dels quals són els següents:  

▪ L’estudiant aprén una llengua estrangera mitjançant la seua utilització. És el centre 

d’aprenentatge i té un rol actiu en el curs de francés. 

▪ El professor és un mediador que organitza les tasques necessàries per a 

l’aprenentatge.  

▪ La situació d’aprenentatge ha de respondre a les necessitats reals dels aprenents 

promovent l’adquisició d’estratègies de comunicació.  

▪ Les tasques estan relacionades amb situacions autèntiques que els estudiants 

podrien trobar-se, cosa que implica l’ús d’habilitats extralingüístiques.  

▪ Els professors han de generalitzar l’ús de projectes i construir unitats didàctiques on 

els documents i les habilitats lingüístiques estiguen al servei de l’acció, no només de 

la comunicació.  

▪ Els errors s’han de considerar com un signe d’aprenentatge dels aprenents, ja que 

són intents de racionalitzar i comprendre l’idioma.  

4.2. Classe inversa 

La classe inversa, més coneguda com Flipped Classroom, és un mètode pedagògic que 

consisteix a traure fora de l’aula les explicacions teòriques mitjançant vídeos i activitats per 

a comprovar la seua comprensió. Així doncs es reserva el temps dins de l’aula per a practicar 

els continguts estudiats i aplicar-los a situacions comunicatives reals i a la resolució de 

problemes. La utilització d’aquest mètode pedagògic contribueix a la participació dels 

estudiants dins de classe, fomenta un aprenentatge més actiu i millora l’atenció a la diversitat. 

4.3. Les destreses comunicatives 

L’aprenentatge d’una llengua implica l’adquisició de les cinc destreses comunicatives: 

comprensió escrita, comprensió oral, producció escrita, producció oral i interacció. Per 

desenvolupar totes les destreses en classe de llengua francesa, hem utilitzat les indicacions 

següents:  

Pel que fa a activitats de comprensió, els textos treballats a classe, escrits o orals, no només 

són un pretext per ensenyar models lingüístics, sinó que contenen informació que aporta 
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reflexions socials i culturals. A més, el nivell lingüístic i comunicatiu dels textos es superior 

al de la producció dels alumnes amb l’objectiu que adquirisquen estratègies per a la deducció 

i comprensió del contingut mitjançant diversos índexs.  

En relació a les activitats de producció, de vegades s’utilitza l’estratègia del model, la qual 

consisteix a fer reflexionar els alumnes à partir d’un model textual (escrit o oral) que després 

hauran de produir. D’altra banda, els estudiants, com a actors socials, han de practicar la 

interacció perquè és l’habilitat més important per a l’ús de les llengües en context, i en 

aquesta programació interactuen a partir de curtes activitats en parelles, a jocs de rol i a la 

redacció de correspondència escrita contextualitzada.  

4.4. El treball per projectes 

L’aprenentatge cooperatiu és una bona pràctica per desenvolupar les habilitats cognitives 

més elevades de la taxonomia revisada de Bloom (Lorin Anderson, 2001): analitzar, avaluar 

i crear. En aquest cas, al llarg del curs, intentarem que els nostres alumnes duguen a terme 

curts projectes cooperatius amb l’elaboració de productes finals. 

En el treball per projectes, l’equip ideal està format per quatre estudiants amb talents i 

capacitats diferents que comparteixen un objectiu comú. La finalitat és generar una 

interdependència positiva entre els membres del grup, cosa que ajuda a fer que tothom se 

senta responsable de la seua tasca. A més cada membre del grup ha de tenir un rol en el 

seu equip per facilitar el seu bon funcionament. En el nostre cas, solem utilitzar els rols 

d’animador, de guardià del silenci, de temporitzador del temps i d’escriba.  

4.5. Utilització de les TIC 

Durant el curs, els alumnes utilitzaran les TIC mitjançant la gravació de documents sonors i 

visuals, la creació de presentacions digitals, l’elaboració de textos amb processadors textuals 

i la utilització de motors de recerca per dur a terme projectes cooperatius. A més a més, els 

alumnes tenen a la seua disposició el bloc de la matèria i un gran ventall de recursos penjats 

a l’escriptori virtual Symbaloo. També hem creat una aula digital en AULES per compartir 

documents i lliurar deures digitals. En cas d’haver de fer classe en línia durant el curs, 

s’utilitzarà l’eina CISCO Webex per fer videoconferències. 
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V. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INTEGRACIÓ D’ALUMNES 

AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES 

Al títol II sobre l’equitat de l’educació, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, 

posteriorment modificada per la Llei Orgànica 8/2013 de Millora de la Qualitat Educativa, 

preveu mesures per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i per 

compensar les desigualtats en l’educació. En aquesta llei, es tenen en compte als estudiants 

amb dificultats d’aprenentatge i amb altes capacitats intel·lectuals, així com als estudiants 

que arriben tard al sistema educatiu. 

En aquest sentit, el Decret 104/2018 estableix els principis i les intervencions encaminades 

al desenvolupament d’un model inclusiu en el sistema educatiu. Així, el Projecte Educatiu de 

Centre (PEC), que és l’eix principal de la resposta a la integració, concreta el Pla d’Atenció 

a la Diversitat, el Pla d’Acció Tutorial i el Pla d’Igualtat i Convivència. Les diverses mesures 

de resposta educativa per a la integració també es recullen en el Pla d’Acció per a la Millora 

(PAM) del nostre centre. Hi ha quatre nivells d’intervenció:  

• Nivell 1 : implica a tota la comunitat educativa i fa referència a mesures 

implementades en coordinació amb agents externs. 

• Nivell 2 : s’adreça a tots els estudiants del grup-classe i fa referència a mesures de 

suport ordinàries com ara activitats de reforç i aprofundiment.   

• Nivell 3 : s’adreça als estudiants que necessiten una resposta diferencial 

individualment o en grup i fa referència a adaptacions d’accés al currículum que no 

comporten el canvi del curs ordinari o l’ús de materials singulars.  

• Nivell 4 : s’adreça als estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu i 

fa referència a mesures extraordinàries i individuals que comporten suports 

especialitzats addicionals.  

Es desenvolupa un pla d’actuació personalitzat per a tots els estudiants que necessiten 

adaptacions de nivell 4. Aquest pla s’elabora a partir de l’avaluació psicoeducativa de 

l’alumne i inclou les mesures i suports necessaris per organitzar la resposta educativa. 

5.1. Les mesures de resposta educativa de nivell III i IV 

Els centres educatius tenen l’oportunitat de posar en marxa diverses mesures i programes 

de diversitat dissenyats pel centre o per les administracions públiques. Al nostre centre es 

troben les mesures següents:  
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Reagrupaments flexibles [NIVELL III] 

Aquesta mesura consisteix en agrupar alumnes que pertanyen al mateix grup en dues 
classes per estudiar temes específics. Això fa possible adaptar el procés d’ensenyament-
aprenentatge als diferents ritmes dels estudiants. 
 

Programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment (PMAR i PR4) [NIVELL III] 

Aquest programa, abans conegut com a programa de diversificació curricular, està regulat 
a la Resolució del 20 d’agost de 2018, on es concreta el desenvolupament d’intervenció 
del PAM. S’adreça a estudiants amb dificultats d’aprenentatge no atribuïbles a una manca 
d’estudi o esforç. Aquest programa consisteix en crear un grup reduït d’estudiants i agrupar 
les assignatures en àrees temàtiques amb la finalitat d’ajudar als alumnes a obtenir el títol 
d’ESO. 
 

 

A l’aula, la resposta educativa per a la integració contribueix al treball d’educació en valors i 

assegura una educació de qualitat per a tothom. Així, intentarem donar el suport necessari 

a cada alumne i fer una pedagogia diferenciada. En la graella següent es poden consultar 

les diverses indicacions a seguir segons el tipus de dificultat de l’alumne. 

Barreres físiques [NIVELL III] 

Auditives 

L’alumne seurà a la segona fila per poder veure els gestos del professor i 
fer una lectura de llavis sense deixar d’estar integrat a la classe, ja que en 
aquesta posició pot adonar-se del que passa darrere d’ell gràcies a les 
reaccions dels companys de la primera fila.  

Visuals 

El professor ha de tenir cura de la recepció de l’alumne i ajudar-lo, però 
evitar protegir-lo excessivament. Ha de ser capaç d’interactuar en el grup, 
ser exigent amb l’aprenentatge dels continguts i amb la participació, però 
saber acceptar una certa lentitud de tècniques de treball particulars.  

Motrius 

Caldrà tenir els suports tècnics necessaris segons el tipus de dificultat, i s’ha 
d’animar l’alumne a reflexionar sobre els mètodes que utilitza per dur a 
terme les tasques amb l’objectiu de millorar els seus propis passos 
personals.  

 

Dificultats cognitives o derivades d’una arribada tardana al sistema educatiu 

Activitats d’enriquiment o 
reforç i actuacions 

d’acompanyament i suport 
personalitzat 

[NIVELL III] 

Amb aquestes adaptacions, s’adapta la metodologia, el 
temps de realització de les activitats o els tipus 
d’activitats, però l’alumne es avaluat com els altres 
companys. Els objectius, els continguts i les 
competències que es treballen són els mateixos que els 
de la resta de la classe.  
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Adaptacions curriculars 
individuals significatives 

[NIVELL IV] 

Aquest tipus d’adaptació s’utilitza quan l’alumne té un 
retard de dos cursos respecte al nivell dels seus 
companys. En aquest cas sí es poden canviar els 
objectius, els continguts i els criteris d’avaluació. Per 
tant l’alumne és avaluat d’una altra manera i el valor de 
la seua nota no és el mateix.  

 

5.2. La diversitat a les classes de Francés: segona llengua estrangera 

Hi ha alguns alumnes que estan cursant per primera vegada l’optativa de llengua francesa i, 

per tant, necessitaran suport especial per poder seguir el ritme de la classe. Caldrà donar-

los suport individualitzat consistent en el lliurament d’apunts i activitats de reforç, així com 

en reunions individuals. 

La utilització del mètode de la classe invertida també ajudarà a què els alumnes puguen 

aprendre al seu ritme i tinguen més temps per a preguntar dubtes i aplicar els aprenentatges 

dins de la classe i amb la guia del professor. 

VI. UNITATS DIDÀCTIQUES 

El departament de Llengua Francesa ha elaborat un projecte curricular que consta de 30 

unitats didàctiques distribuïdes al llarg de tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i de 

Batxillerat. El projecte ha sigut elaborat seguint les disposicions del Decret 87/2015, on 

s’estableix el currículum de l’E.S.O i Batxillerat a la Comunitat Valenciana.  

Al curs 2020-2021 es comença a implantar aquest projecte curricular a 1r d’ESO i, any rere 

any, s’anirà implantant a la resta de cursos. En conseqüència, per al present curs, s’han 

programat les unitats didàctiques de la resta de nivells a partir del projecte però modificant-

les a les necessitats actuals de l’alumnat.  

Els alumnes de la matèria de Francés: segona llengua estrangera utilitzen els llibres de text 

que figuren a la taula següent, però no se seguirà l’ordre del llibre, sinó el de les unitats 

adaptades del projecte curricular del departament de Llengua Francesa. 

1r ESO 
Arobase 1 (Livre de l’élève) 
Éd.: Cle International. ISBN: 978-84-673-6017-2 
 

2n ESO 
Arobase 2 (Livre de l’élève) 
Éd.: Cle International. ISBN: 978-84-673-6019-6 
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3r ESO 
Arobase 3 (Livre de l’élève) 
Éd.: Cle International. ISBN: 978-84-673-6021-9 
 

4t ESO 
Arobase 4 (Livre de l’élève) 
Éd.: Cle International. ISBN: 978-84-673-6023-3 
 

1r Batx. 
Nouvelle Génération A2-B1 (Livre de l’élève + Cahier d’activités) 
Éd.: Santillana Français. ISBN: 849049475-4 
 

 

6.1. Distribució temporal de les unitats didàctiques 

Seguint la Resolució del 9 de maig de 2020, publicada per la Conselleria d’Educació, on 

s’estableix el calendari escolar del curs acadèmic 2020-2021 a la Comunitat Valenciana, les 

dates del calendari escolar per al curs actual són les següents: 

CALENDARI ESCOLAR 

1r Trimestre Du 7-9-20 au 20-11-20 

2n Trimestre Du 23-11-20 au 5-3-21 

3r Trimestre Du 8-3-21 au 11-6-21 

DIES FESTIUS 

Festius locals 11 i 14 de setembre 

Festa de la Comunitat Valenciana 9 d’octubre 

Dia de la Hispanitat 12 d’octubre 

Festa de la Immaculada Concepció 7 de desembre 

Vacances de Nadal Del 23 de desembre al 6 de gener 

Festa de Sant Josep 19 de març 

Pasqua De l’1 al 12 d’abril 

Dies de lliure disposició 7 de desembre, 12 de febrer i 7 de maig 

 

A la taula següent es mostra el nombre de sessions setmanals de la matèria de Francés: 

segona llengua estrangera per a cada curs. Cada sessió hauria de tenir 55 minuts, però 

aquest curs s’ha hagut d’adaptar l’horari escolar a les necessitats provocades per la 

pandèmia de la COVID-19. Per tant, enguany hi ha sessions de 50, 55 i 60 minuts.  

CURS 
SESSIONS 

SETMANALS 

1r d’ESO 2 

2n d’ESO 2 

3r d’ESO 2 

4t d’ESO 3 

1r de Batxillerat 3 
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A continuació es fa una estimació per trimestres de la distribució temporal de les unitats. 

El grau de consecució d’aquesta distribució temporal probablement variarà segons el ritme 

d’aprenentatge dels alumnes i el possible canvi del context educatiu degut a la crisi de la 

COVID-19. 

1r ESO  

1r TRIMESTRE 
UNITÉ 1. En cours de français 
UNITÉ 2. Bonjour ! 

2n TRIMESTRE UNITÉ 3. Personnellement 

3r TRIMESTRE UNITÉ 4. Qui est-ce ? 

  

2n ESO  

1r TRIMESTRE 
UNITÉ 1. Tu te rappelles ? 
UNITÉ 2. Au rattrapage ! 

2n TRIMESTRE 
UNITÉ 3. Au quotidien 
UNITÉ 4. Félicitations ! 

3r TRIMESTRE 
UNITÉ 5. Mes dernières vacances 
UNITÉ 6. La superforme 

3r ESO  

1r TRIMESTRE 
UNITÉ 1. Tu te rappelles ? 
UNITÉ 2. Au rattrapage ! 

2n TRIMESTRE 
UNITÉ 3. Mes dernières vacances 
UNITÉ 4. La superforme 

3r TRIMESTRE 
UNITÉ 5. Dans mon quarter 
UNITÉ 6. Mes affaires 

  

4t ESO  

1r TRIMESTRE 
UNITÉ 1. Tu te rappelles ? 
UNITÉ 2. Au rattrapage ! 

2n TRIMESTRE 
UNITÉ 3. On sort ? 
UNITÉ 4. On part en voyage ? 

3r TRIMESTRE 
UNITÉ 5. Au travail ! 
UNITÉ 6. Jeune gourmet 

  

1r Batxillerat  

1r TRIMESTRE 
UNITÉ 1. Vivre la ville 
UNITÉ 2. On vend ou on garde ? 

2n TRIMESTRE 
UNITÉ 3. Félicitations ! 
UNITÉ 4. On fait le ménage ! 

3r TRIMESTRE 
UNITÉ 5. Tous en forme ! 
UNITÉ 6. Faire ses études à l’étranger 
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6.2. Organització de les unitats didàctiques 

A continuació, es detallen les unitats didàctiques programades per al curs 2021-2021 per a 

la matèria de Francès: segona llengua estrangera. 

6.2.1. 1r d’ESO 

Unité 1 : En cours de français  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Descriure objectes. 
▪ Lletrejar paraules. 
▪ Expressar-se a classe. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : alfabet, accents i signes de puntuació, material escolar, colors. 
▪ Aspectes socioculturals : horari lectiu a França i sistema educatiu francès. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Les profs 
▪ Àudio: Profs adorés 
▪ Dictat: paraules 

lletrejades. 
 

▪ Descripció d’objectes.  
▪ Lletrejada de paraules. 
▪ Expressió de diverses 

situacions de classe. 
 

▪ Diftongs i triftongs. 
▪ Consonants i vocals 

mudes. 
▪ Colp de veu 
▪ Sons essencials: [ə], 

[y], [ʀ],[ɳ], [ʃ], [ʒ]. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Oracions: descripció 
d’objectes. 

▪ Oracions: descripció 
d’objectes. 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Presentatius (c’est / ce sont / voici / voilà) 
▪ Il y a / Il n’y a pas 
▪ Articles definits 
▪ Articles indefinits 
▪ Interrogació: qu’est-ce que c’est ? 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 
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NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 2 : Bonjour !  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Saludar i presentar-se. 
▪ Demanar i dir la data. 
▪ Expressar els gustos i preferències. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : activitats d’oci, números de 0 a 100, dies de la setmana, mesos i estacions 
de l’any. 

▪ Aspectes socioculturals : expressió de l’adreça i el número de telèfon. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio : Ils parlent tous 
français ! / 
Présentations 

▪ Àudio: Qui appelle qui ? 
▪ Àudio: Mon temps libre 

▪ Salutacions i 
presentacions. 

▪ Expressió de gustos i 
preferències. 

▪ Expressió de la data. 

▪ Elisió de la “e” en les 
seqüències 
monosil·làbiques. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Conversa de xat: tchat 
rentrée 

▪ Targeta d’invitació: 
l’invitation 

▪ Redacció: présentation 
et loisirs. 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Articles contractes 
▪ Pronoms subjecte 
▪ Afirmació 
▪ Negació (ne...pas / ne...pas de) 
▪ Present d’indicatiu: être, avoir 
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METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 3 : Personnellement  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Preguntar i oferir informacions personals. 
▪ Parlar de la família. 
▪ Expressar accions en present. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : parts del dia, família, països i nacionalitats, informacions personals. 
▪ Aspectes socioculturals : festes de Nadal a França. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio : Mamie vient à 
Noël 

▪ Àudio: Les uns les 
autres 

▪ Àudio: Agence de 
casting 

▪ Entrevista personal. ▪ Revisió: diftongs i 
triftongs, consonants i 
vocals mudes. 

▪ Pronunciació de “ent” 
en els verbs de la 
tercera persona del 
plural. 
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BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Email: On s’entend 
bien! 

▪ Formulari d’inscripció. ▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat.  

▪ Avaluació de processos 
i de resultats. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Adjectius possessius 
▪ Adjectius interrogatius (“quel”, “quelle”…) 
▪ Interrogació estàndard (“est-ce que”) 
▪ Present d’indicatiu: primer grup, aller, venir, faire 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 4 : Qui est-ce ?  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Descriure persones. 
▪ Expressar sensacions i estats d’ànim. 
▪ Fer preguntes. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : físic i caràcter I, sensacions físiques i estats d’ànim. 
▪ Aspectes socioculturals : personatges famosos francòfons. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Dans la cours du 
collège 

▪ Àudio: Il y a de 
l’ambiance 

▪ Àudio: Je ne me sens 
pas bien 

▪ Descripció de persones. 
▪ Expressió de 

sensacions físiques i 
estats d’ànim. 

▪ Liaison I: determinant + 
nom, subjecte + verb, 
després de “c’est” i “il 
est”. 
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BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Imatge: Il y a de 
l’ambiance 

▪ E-mail 

▪ Redacció: portrait d’un 
personnage célèbre. 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Presentatius: diferència entre “c’est” i “il est” 
▪ Pronoms tònics 
▪ Interrogació (“qui”, “que”, “où”, “quand”, “comment”, 

“pourquoi”) 
▪ Interrogació: qui est-ce ? 
▪ Gènere dels adjectius (regles habituals) 
▪ Nombre dels adjectius (regles regulars i irregulars) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

6.2.2. 2n d’ESO 

Unité 1: Tu te rappelles ?  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

Revisió:  
▪ Saludar i presentar-se. 
▪ Demanar i dir la data. 
▪ Descriure objectes i persones. 
▪ Parlar de la família. 
▪ Lletrejar paraules. 
▪ Expressar-se a classe. 
▪ Expressar els gustos i preferències. 
▪ Expressar accions en present. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
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CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : revisió lèxica (activitats d’oci, alfabet, accents i signes de puntuació, material 
escolar, dies de la setmana, mesos i estacions de l’any, família, números de 0 a 100, 
colors, físic i caràcter) 

▪ Aspectes socioculturals : l’oci dels adolescents parisencs. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Décrire des 
persones 

▪ Àudio: Partage tes 
activités 

▪ Salutacions i 
presentacions. 

▪ Expressió de la data. 
▪ Descripció d’objectes i 

persones. 
▪ Lletrejada de paraules. 
▪ Expressió de gustos i 

preferències.  

▪ Revisió fonètica 
(diftongs i triftongs, 
consonants i vocals 
mudes, colp de veu) 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Taulell d’anuncis:  
propositions… 

▪ E-mail: Ma famille ▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

Revisió gramatical:  
▪ Presentatius (c’est / ce sont / voici / voilà) 
▪ Il y a / il n’y a pas 
▪ Articles definits, indefinits i contractes. 
▪ Gènere dels adjectius (regles habituals) 
▪ Pronoms subjecte 
▪ Pronoms tònics 
▪ Adjectius possessius 
▪ Interrogació (qu’est-ce que c’est ?) 
▪ Afirmació 
▪ Negació (ne…pas) 
▪ Present d’indicatiu: primer grup, être, avoir, aller, venir 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 
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NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 2: Au rattrapage !  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Preguntar i oferir informacions personals. 
▪ Expressar sensacions i estats d’ànim. 
▪ Fer preguntes. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : països i nacionalitats, sensacions físiques i estats d’ànim, informacions 
personals. 

▪ Aspectes socioculturals : fórmules de cortesia. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Je ne me sens 
pas bien 

▪ Àudio: Agence de 
casting 
 

▪ Entrevista personal. 
▪ Expressió de 

sensacions físiques i 
estats d’ànim.  

▪ Sons essencials: [ ə], 
[y],[ʀ], [ɳ], [ʃ], [ʒ]. 

▪ Liaison I : determinant + 
nom, subjecte + verb, 
després de “c’est” i “il 
est” 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Anunci: Recherche 
bénévoles 

▪ Formulari d’inscripció. 
▪ Entrevista a un 

personatge inventat. 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Presentatius: diferència entre “c’est” i “il est” 
▪ Nombre dels adjectius (regles regulars i irregulars) 
▪ Adjectius interrogatius (“quel”, “quelle”…) 
▪ Negació (ne…pas de) 
▪ Interrogació (qui est-ce ?) 
▪ Interrogació estàndard (“est-ce que”) 
▪ Interrogació (“qui”, “que”, “où”, “quand”, “comment”, 

“pourquoi”) 
▪ Present d’indicatiu: faire 
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METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 3: Au quotidien  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Parlar de l’horari escolar. 
▪ Descriure l’institut. 
▪ Demanar i donar l’hora. 
▪ Parlar de la rutina. 
▪ Expressar la freqüència. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : institut i assignatures, parts del dia, vida quotidiana, animals I, números 
ordinals. 

▪ Aspectes socioculturals : horari lectiu a França i sistema educatiu francès. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Dis-moi qui tu es 
 

▪ Expressió de la rutina i 
l’hora. 

▪ Explicació de l’horari 
escolar.  

▪ Descripció de l’institut. 

▪ Pronunciació de “ent” 
en els verbes a la 
tercera persona del 
plural. 
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BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Entrevista: Un jour pas 
comme les autres 

▪ Email: Ma routine ▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Pronom “on” (“nous” i impersonal) 
▪ Verbs pronominals (primer i segon grup) 
▪ Present d’indicatiu: especificacions del primer grup, 

segon grup) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 4 : Félicitations !  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Proposar i respondre a una invitació. 
▪ Felicitar i donar l’enhorabona. 
▪ Descriure la roba. 
▪ Expressar accions en passat, present i 

futur. 
▪ Expressar la quantitat precisa.  
▪ Expressar permís, desig i capacitat. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : elements de la festa, xifres grans, roba i accessoris. 
▪ Aspectes socioculturals : els adolescents i la moda 
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BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Quelles 
tendances ? 

▪ Àudio: Attention, 
chaussures ! 

▪ Àudio: Shopping avec 
maman ! 

▪ Proposició i resposta a 
una invitació.  

▪ Descripció de la roba. 

▪ Colp de veu, entonació i 
ritme en els actes de 
parla. 

▪ Discriminació de sons: 
[ə], [e], [ɛ], [u], [y], [i] 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Comentaris: Quelle est 
la tribu ? 

▪ E-mail: invitation 

▪ E-mail: invitation ▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Adjectius demostratius 
▪ Negació amb els temps compostos: présent progressif, 

passé récent, futur proche 
▪ Oui / Si / Non 
▪ Present d’indicatiu: pouvoir, vouloir 
▪ Présent progressif 
▪ Passé récent 
▪ Futur proche 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 
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Unité 5: Mes dernières vacances  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Comprar un bitllet de tren i d’avió. 
▪ Expressar accions en el passat. 
▪ Parlar de les vacances. 
▪ Parlar de l’oratge. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : oratge i punts cardinals, estació de tren i aeroport, hotel I 
▪ Aspectes socioculturals : les adreces postals. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Beau temps, 
mauvais temps ! 

▪ Àudio: Avant le départ 

▪ Compra d’un bitllet de 
tren o d’avió. 

▪ Informació sobre 
l’oratge.  

▪ Liaison II:  auxiliar + 
participi passat 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Targetes postals: Ici, 
ailleurs 

▪ Diari personal: Raconter 
des évènements passés 

▪ Targeta postal 
▪ Diari personal 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Negació amb els temps compostos: passé composé 
▪ Verbs impersonals (oratge) 
▪ Passé composé (auxiliars “avoir” i “être”, verbs 

essencials) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 
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Unité 6: La superforme  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Expressió de la quantitat precisa i 
imprecisa. 

▪ Parlar dels estils de vida saludables. 
▪ Demanar i donar consells. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : aliments, esports, cos i moviments 
▪ Aspectes socioculturals : els menjars a França i a Canada. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio : Un petit-
déjeuner énergétique 

▪ Àudio: Au snack 

▪ Preparació d’un menú. 
▪ Expressió de consells 

de vida saludable. 

▪ Discriminació de sons: 
[b], [v], [f], [s], [z], [ʃ], [ʒ], 
[j] 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Testimoni: Mes habits 
alimentaires 

▪ Forum: Mon style de vie 

▪ Missatge en un fòrum: 
Mon style de vie 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Revisió: articles contractes 
▪ Articles partitius 
▪ Negació dels infinitius 
▪ Verbs impersonals (“il faut”) 
▪ Present de l’indicatiu: devoir, savoir 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 
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6.2.3. 3r d’ESO 

Unité 1: Tu te rappelles ?  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Demanar i donar l’hora. 
▪ Expressar la freqüència. 
▪ Parlar de la rutina. 
▪ Descriure la roba. 
▪ Proposar i respondre a una invitació. 
▪ Felicitar i donar l’enhorabona. 
▪ Expressar permís, desig i capacitat. 
▪ Expressar accions en present. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : vida quotidiana, roba i accessoris, elements de la festa. 
▪ Aspectes socioculturals : els dies festius a França. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: La fête 
d’anniversaire 

▪ Àudio: Vie quotidienne 
▪ Àudio: Décrire une 

tenue 
 

▪ Expressió de la rutina i 
l’hora.  

▪ Proposició i resposta a 
una invitació. 

▪ Descripció de la roba. 

▪ Revisió fonètica: 
diftongs i triftongs, 
consonants i vocals 
mudes, colp de veu, 
sons essencials ([ə], 
[y],[ʀ], [ɳ], [ʃ], [ʒ]) 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Entrevista: La journée 
de Jean-Pascal 

▪ Invitació: Disco soupe 

▪ E-mail: Ma routine 
▪ Redacció: Description 

d’une tenue 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

Revisió gramatical:  
▪ Articles definits 
▪ Articles indefinits 
▪ Articles contractes 
▪ Adjectius demostratius 
▪ Oui / Si / Non 
▪ Present d’indicatiu: primer grup, être, avoir, aller, venir, 

faire, pouvoir, vouloir, devoir, savoir. 
▪ Verbes pronominals (primer grup) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 
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llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 2: Au rattrapage !  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Parlar de l’horari escolar. 
▪ Descriure l’institut. 
▪ Expressar accions en passat, present i 

futur. 
▪ Expressar la quantitat precisa.  

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : institut i assignatures, animals I, números ordinals, xifres grans. 
▪ Aspectes socioculturals : poesia Le cancre (Jacques Prévert) 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Les mots du 
professeur 

▪ Àudio: Noter un emploi 
du temps 
 

▪ Explicació de l’horari 
escolar.  

▪ Descripció de l’institut.  
▪ Explicació de balanços i 

projectes. 

▪ Colp de veu, entonació i 
ritme en els actes de 
paraula. 

▪ Liaison I: determinant + 
nom, subjecte + verb, 
després de “c’est” i “il 
est”. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Cap sur 
l’examen! 

▪ Article: Concours 
jeunes écrivains 

▪ Redacció: Ma vie 
scolaire. 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Pronom “on” (“nous” i impersonal) 
▪ Verbs pronominals (segon grup) 
▪ Present d’indicatiu (especificacions el primer grup, 

segon grup) 
▪ Negació amb els temps compostos: présent progressif, 

passé récent, futur proche. 
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▪ Présent progressif 
▪ Passé récent 
▪ Futur proche 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 3: Mes dernières vacances  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Comprar un bitllet de tren i d’avió. 
▪ Expressar accions en el passat. 
▪ Parlar de les vacances. 
▪ Parlar de l’oratge. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : oratge i punts cardinals, estació de tren i aeroport, hotel I. 
▪ Aspectes socioculturals : costums i tradicions a França. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Avant le départ 
▪ Àudio: Le refuge 
▪ Àudio: Le temps qu’il 

fait 

▪ Compra d’un bitllet de 
tren o d’avió. 

▪ Informació sobre 
l’oratge.   

▪ Liaison II: auxiliar + 
participi passat. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Diari personal: Raconter 
des évènements passés 

▪ Article: Prévisions 
météorologiques 

▪ Targeta postal 
▪ Diari personal 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 
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ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

▪ Negació amb els temps compostos: passé composé 
▪ Verbes impersonals (oratge) 
▪ Passé composé (auxiliars “avoir” i “être”, verbs 

essencials) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 4 : La superforme  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Expressió de la quantitat precisa i 
imprecisa. 

▪ Parlar dels esports. 
▪ Demanar i donar consells. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : aliments, esport, cos i moviments 
▪ Aspectes socioculturals : els menjars a França i a Canada. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Vídeo: manger bio. 
▪ Àudio: Entraînement et 

compétition. 
▪ Àudio: On fait comme 

ça 

▪ Preparació d’un menú. 
▪ Expressió de consells 

de vida saludable.  

▪ Discriminació de sons: 
[ə], [e], [ɛ], [u], [y], [i] 
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BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Tony Parker 
continue avec les Spurs 

▪ Article: Le sport en ville 

▪ Missatge en un fòrum: 
Mon style de vie 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Revisió: articles contractes 
▪ Articles partitius 
▪ Negació dels infinitius 
▪ Verbs impersonals (il faut) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 5: Dans mon quartier  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Comprar a una botiga. 
▪ Indicar el camí. 
▪ Donar instruccions. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : professions i oficis, comerços i comerciants, elements del carrer 
▪ Aspectes socioculturals : Ottawa 
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BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Une nouvelle 
place 

▪ Àudio: Grafitti 
▪ Àudio: Où faire ses 

courses ? 

▪ Expressió d’indicacions 
al carrer. 

▪ Compra a una botiga. 

▪ Vocals nasals: [ɑ̃], [ɛ]̃, 
[ɔ̃]. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Prospecte: Fête du 14 
juillet 

▪ E-mail: Théâtre 

▪ E-mail: Proposition 
d’une sortie 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Gènere dels substantius (regles regulars) 
▪ Nombre dels substantius (regles regulars i irregulars) 
▪ Imperatiu (regles essencials i irregulars) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 6: Mes affaires  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Descriure l’habitació. 
▪ Descriure objectes. 
▪ Expressar accions en present. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
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CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : preposicions de lloc, habitació, objectes de la vida quotidiana, formes, 
materials, mesures i estat 

▪ Aspectes socioculturals : l’aventura de compartir pis. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Vieux trucs et 
souvenirs 

▪ Àudio: challenge-déco 

▪ Descripció d’objectes. 
▪ Descripció d’una 

habitació.  

▪ Discriminació de sons: 
[b], [v], [f], [s], [z], [ʃ], [ʒ], 
[j] 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Une journée à la 
brocante de Courpière 

▪ Anunci: leboncoin.fr 

▪ Anunci de venda. 
▪ Forum: Ma chambre 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Pronoms relatius invariables (“que”, “qui”, “où”, “dont”) 
▪ Verbs pronominals (participis passat irregulars) 
▪ Imperfecte (hàbits en el passat) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 
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6.2.4. 4t d’ESO 

Unité 1: Tu te rappelles ?  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Descriure l’habitació. 
▪ Descriure objectes. 
▪ Expressar accions en present. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : preposicions de lloc, habitació, objectes de la vida quotidiana, colors, formes, 
materials, mesures i estat. 

▪ Aspectes socioculturals : l’aventura de compartir pis. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: description 
d’objets 

▪ Àudio: Challenge-déco 

▪ Descripció d’objectes. 
▪ Descripció d’una 

habitació.  

▪ Revisió fonètica: 
diftongs i triftongs, 
consonants i vocals 
mudes, colp de veu, 
sons essencials ([ə], 
[y],[ʀ], [ɳ], [ʃ], [ʒ]) 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Une journée à la 
brocante de Courpière 

▪ Anunci: leboncoin.fr 

▪ Anunci de venda. 
▪ Forum: Ma chambre 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Articles definits, indefinits i contractes. 
▪ Present d’indicatiu (primer, segon i tercer grup) 
▪ Present d’indicatiu: être, avoir, aller, venir, faire, 

pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre, boire, 
connaître, lire, diré, écrire, recevoir. 

▪ Verbs pronominals (primer, segon i tercer grup) 
▪ Pronoms relatius invariables (“que”, “qui”, “où”, “dont”) 
▪ Mise en relief 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 
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NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 2: Au rattrapage !  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Descriure un allotjament. 
▪ Parlar de les tasques de la llar. 
▪ Expressar hàbits i accions en el passat. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : etapes de la vida, records, casa i allotjament I, tasques de la llar. 
▪ Aspectes socioculturals : les cases a França. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Cançó: À nos souvenirs 
▪ Àudio: Imaginer un 

passé différent 
 

▪ Descripció de la casa. 
▪ Expressió de l’opinió 

sobre les tasques de la 
llar. 

▪ Explicació de records. 

▪ Liaison: determinant + 
nom, subjecte + verb, 
després de “c’est” i “il 
est”, auxiliar + participi 
passat 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Relat: Une maison 
raconte ! 

▪ Textos literaris: Photo-
souvenirs 

▪ Article: La maison de 
Paola 

▪ Article d’opinió: Les 
tâches ménagères 

▪ Fòrum: Ma maison idéal 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Verbs pronominals (passé composé) 
▪ Passé composé (auxiliars “être” i “avoir”, participis 

passat irregulars) 
▪ Imperfecte (hàbits en el passat i en combinació amb el 

passé composé) 
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METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 3: On sort ?  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Parlar al telèfon. 
▪ Expressar l’opinió, l’acord i el desacord. 
▪ Fer comparacions. 
▪ Expressar sentiments. 
▪ Indicar el camí. 
▪ Donar instruccions. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : serveis i activitats en la ciutat, transports. 
▪ Aspectes socioculturals : Les villes de la France. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: S’orienter 
▪ Àudio: Plans week-end 
▪ Àudio: Bon plans ou 

mauvais plans ?  

▪ Comunicació per 
telèfon. 

▪ Indicacions al carrer. 
▪ Comparació de ciutats. 
▪ Expressió de 

sentiments. 

▪ Colp de veu, entonació 
y ritme en els actes de 
parla. 

▪ Vocals nasals: [ã], [ɛ]̃, 
[õ]. 

▪ Nasalització i 
desnasalització. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Le top du top 
▪ Article: Vit-on le mieux 

en France? 

▪ E-mail: proposició de 
sortida. 

▪ Article d’opinió: Ville ou 
village ? 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 
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ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

▪ Negació (ne…jamais / ne…plus / ne…rient / 
ne…personne /…) 

▪ Negació amb funció de subjecte (rien ne… / personne 
ne…) 

▪ Adverbes en “-ment” 
▪ Comparatius i superlatius (adjectius, substantius, 

adverbis i verbs, “mieux” i “meilleur”) 
▪ Imperatiu. 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 4 : On part en voyage ?  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Expressar accions en futur. 
▪ Demanar informacions turístiques. 
▪ Parlar de viatges. 
▪ Descriure paisatges. 
▪ Fer hipòtesis sobre el medi ambient. 
▪ Expressar el dubte, la certesa, la 

necessitat i el desig. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : geografia i cura del medi ambient, animals II, paisatges, viatges I, turisme. 
▪ Aspectes socioculturals : la importància de la cura del medi ambient. 
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BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Visite guidée 
▪ Vídeo: Écotourisme 

▪ Expressió d’accions en 
futur. 

▪ Demanda 
d’informacions 
turístiques. 

▪ Expressió d’hipòtesis 
sobre el futur de la 
Terra. 

▪ Discriminació de sons: 
[ə], [e], [ɛ], [u], [y], [i] 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Les français et 
les grandes vacances. 

▪ Pàgina web: Giverny 
▪ Article: Le tri au 

quotidien. 

▪ Article: L’importance du 
soin de 
l’environnement. 

▪ E-mail: Mes vacances 
d’été. 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Futur simple 
▪ Condicional present 
▪ Hipòtesis (nivell 0, 1 i 2) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 
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Unité 5: Au travail !  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Expressar accions en passat. 
▪ Parlar dels estudis i del treball. 
▪ Fer preguntes formals i informals. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : sistema educatiu i estudis, món professional I. 
▪ Aspectes socioculturals : el test de les aptituds laborals 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Je veux changer 
de métier. 

▪ Vídeo: Jeunes et travail 

▪ Entrevista de treball. 
▪ Expressió 

d’experiències en 
passat.  

▪ Liaison i enchaînement. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Une année de 
césure après le bac ? 

▪ Entrevista: 
Photoreporter 

▪ Currículum Vitae. 
▪ Carta de presentació. 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Pronoms COD 
▪ Pronoms COI 
▪ Interrogació (els tres registres i amb doble subjecte) 
▪ Passé composé (concordància amb el COD) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 
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Unité 6: Jeune gourmet  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Explicar una recepta de cuina.  
▪ Donar instruccions. 
▪ Parlar de les festes i tradicions. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : cuina, festes i tradicions. 
▪ Aspectes socioculturals : calendari festiu a França. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Réactions des 
clients 

▪ Àudio: Cuisine suisse 

▪ Explicació una recepta 
de cuina. 

▪ Expressió de l’opinió 
sobre les festes i 
tradicions. 

▪ Colp de veu, entonació i 
ritme en els actes de 
paraula. 

▪ Discriminació de sons: 
[b], [v], [f], [s], [z], [ʃ], [ʒ], 
[j] 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Recepta de cuina. 
▪ Article: En cuisine avec 

Alain Passard 
▪ Fòrum: Le gourmet 

malin 

▪ Recepta de cuina. 
▪ E-mail: Ma fête 

d’anniversaire 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Pronom “en” 
▪ Pronom “y” 
▪ Pronoms reflexius tònics 
▪ Imperatiu (verbs pronominals i amb els pronoms) 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 
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CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

6.2.5. 1r de Batxillerat 

Unité 1: Vivre la ville  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Indicar el camí. 
▪ Demanar informacions turístiques. 
▪ Expressar la situació espacial. 
▪ Fer comparacions. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : ciutat, transports, punts cardinals, preposicions i adverbis de lloc. 
▪ Aspectes socioculturals : les institucions europees, ciutats francòfones. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Ils parlent de 
Bruxelles 

▪ Àudio: En vacances en 
Bruxelles 

▪ Àudio: Une balade à 
Lyon 

▪ Indicació del camí al 
carrer. 

▪ Demanda 
d’informacions 
turístiques. 

▪ Comparació de ciutats.  

▪ Nasalització i 
desnasalització: [ɛ]̃, 
[en], [in]. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Prospecte: Angers, un 
novueau visage urbain 

▪ Article: Paris et ses 
symboles 

▪ Article: Ville ou village ? 
▪ E-mail: Visite de Paris 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Comparatius i superlatius. 
▪ Preposicions amb llocs geogràfics. 
▪ Pronoms COI. 
▪ Pronom y (lloc). 
▪ Posició dels pronoms complements. 
▪ Present d’indicatiu: verbs acabats en -ger i -cer. 
▪ Present d’indicatiu: couvrir, accueillir. 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
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Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

▪ Entrenament: producció oral i escrita, 
discriminació de sons i pràctica fonètica. 

▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 2: On vend ou on garde ?  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Descriure objectes. 
▪ Expressar el permís, la prohibició i 

l’obligació. 
▪ Expressar hàbits en el passat. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : colors, formes, materials, mesures, informàtica. 
▪ Aspectes socioculturals : mercats de segona mà. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Vieux trucs et 
souvenirs 

▪ Àudio: Vendre sur 
Internet 

▪ Vídeo: À la découverte 
de Lyon 

▪ Descripció d’objectes 
▪ Explicació d’hàbits en el 

passat. 
▪ Descripció de 

monuments.  

▪ Els sons [e], [o], [œ]. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Ventes 
d’autrefois, ventes 
d’aujourd’hui 

▪ Anunci: leboncoin.fr 

▪ Anunci de venda. 
▪ Prospecte d’itinerari 

turístic. 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Formació del plural. 
▪ Adjectius de color. 
▪ Beau, nouveau, vieux. 
▪ Pronoms relatius qui i que. 
▪ Imperfecte. 
▪ Present d’indicatiu: connaître, écrire, mettre, vendre. 
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METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 3: Félicitations !  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Felicitar i donar l’enhorabona. 
▪ Fer una reserva. 
▪ Comprar un bitllet de tren i d’avió. 
▪ Expressar la manera. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : viatges, estació de tren, aeroport, hotel, festes. 
▪ Aspectes socioculturals : les festes i tradicions a França. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: À la gare de 
Nantes 

▪ Àudio: À la recherche 
d’un hôtel 

▪ Reserva d’hotel. 
▪ Compra d’un bitllet de 

tren. 

▪ Els sons [ɑ̃], [ɛ]̃, [ɔ]̃. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Targetes de felicitació: 
Quelle horreur ! 

▪ Article: Des noces 
originales 

▪ Article: Fêtes et 
traditions en France 

▪ Targeta de felicitació. 
▪ E-mail: invitació. 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 
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▪ Els articles: particularitats. 
▪ Pronoms interrogatius variables (lequel). 
▪ Pronoms demostratius. 
▪ Interrogació: inversió de subjecte. 
▪ Adverbis acabats en -ment. 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 4 : On fait le ménage !  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Expressar l’interès i la indiferència. 
▪ Protestar, reaccionar i proposar una 

solució. 
▪ Descriure un allotjament. 
▪ Parlar de les tasques de la llar. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : allotjament, casa, habitacions, mobles i equipaments, tasques de la llar. 
▪ Aspectes socioculturals : anuncis immobiliaris, intercanvi de cases. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Qui fait quoi ? 
▪ Àudio: Un appartament 

à louer 
▪ Vídeo: Tout est sens 

dessús dessous ! 
 

▪ Expressió de la 
protesta, l’interès i la 
indiferència. 

▪ Descripció d’un 
allotjament. 

▪ Expressió de l’opinió 
sobre les tasques de la 
llar. 

▪ Els sons [s], [z]. 
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BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Ma maison est 
ta maison 

▪ Anuncis immobiliaris. 

▪ Anunci immobiliari. 
▪ E-mail: Échange de 

maisons 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Present progressiu. 
▪ Pronoms possessius. 
▪ Negació (plus, jamais, rien,…) 
▪ Adjectius i pronoms indefinits. 
▪ Present d’indicatiu: lire, rompre, se plaindre. 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

Unité 5: Tous en forme !  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Explicar esdeveniments en el passat. 
▪ Expressar por i seguretat. 
▪ Parlar de la salut al metge. 
▪ Parlar d’accidents i catàstrofes. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : cos humà, malalties, remeis i medicaments, accidents, catàstrofes naturals. 
▪ Aspectes socioculturals : la Francophonie. 
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BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Chez le docteur 
▪ Àudio: Les infós 
▪ Film: Les émotives 

anonymes 

▪ Explicació d’un succés. 
▪ Diàleg al metge. 

▪ La “e” caduca [ə]. 
▪ Diferència entre passé 

composé i imperfecte. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Article: Mettez-vous au 
fitness 

▪ Notícia: La rubrique des 
faits divers 

▪ Article: Le français hors 
de France 

▪ Notícia: Le fait divers 
▪ Fòrum: Problèmes de 

santé 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Combinació de passé composé i imperfecte. 
▪ Passé récent. 
▪ Duració  
▪ Negació (partícula subjecte) 
▪ Present de l’indicatiu: dire, courir, mourir. 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 
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Unité 6: Faire ses études à l’étranger  

OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

▪ Expressar l’opinió. 
▪ Parlar de l’oratge. 
▪ Parlar del futur. 
▪ Situar accions en el temps. 

 

CCLI CD CAA 

CSC SIEE  
 

CONTINGUTS 

CONTINGUTS COMUNS ALS BLOCS 1-2-3-4 

▪ Lèxic : sistema escolar, viatjar a l’estranger, oratge. 
▪ Aspectes socioculturals : formalitats per viatjar a l’estranger, sistema escolar 

francès. 

BLOC 1. 
Comprensió de textos 

orals 

BLOC 2. 
Producció de textos orals 

PATRONS SONORS 

▪ Àudio: Étudier à 
l’étranger 

▪ Àudio: La météo 
▪ Vídeo: Ouille ! 

▪ Expressió de l’opinió 
sobre els estudis a 
l’estranger. 

▪ Explicació de l’oratge. 
▪ Explicació dels 

projectes futurs.  

▪ Els sons [il], [ij]. 

BLOC 3. 
Comprensió de textos 

escrits 

BLOC 4. 
Producció de textos 

escrits 

BLOC 5. 
Elements transversals 

▪ Prospecte: Préparer 
votre départ à l’étranger 

▪ Article: Faire ses études 
à l’étranger ? 

▪ Fòrum: L’année 
prochaine 

▪ Creació de continguts 
digitals. 

▪ Utilització del lèxic 
específic de la matèria. 

▪ Valoració de l’error com 
una oportunitat. 

▪ Habilitats de 
comunicació. 

ESTRUCTURES MORFOSINTÀCTIQUES I 
DISCURSIVES 

▪ Pronoms demostratius neutres. 
▪ Futur simple.  
▪ Afirmació i negació: moi aussi, moi non plus… 
▪ Preposicions i expressió de temps. 
▪ Verbs impersonals. 
▪ Present d’indicatiu: croire, suivre, pleuvoir. 

METODOLOGIA 

Espais: aula ordinària 
Reagrupaments : individuals, per 
parelles, grups esporàdics i grup-
classe. 
Recursos didàctics : projector, 
internet, diccionaris de paper, 
llibres de consulta, textos escrits i 
orals diversos. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
▪ Descobriment-exploració: comprensió oral i 

escrita. 
▪ Estructuració: deducció de regles gramaticals. 
▪ Entrenament: producció oral i escrita, 

discriminació de sons i pràctica fonètica. 
▪ Avaluació: activitats, deures i exàmens. 

NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Activitats de reforç Activitats d’ampliació 

Activitats adaptades a les dificultats de 
l’alumne, sobretot de tipus gramatical i de 
producció oral o escrita. 

Activitats adaptades als interessos de 
l’alumne, sobretot de producció escrita i oral, 
i d’elaboració de projectes curts. 
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CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 

En cada unitat, s’utilitza una gran varietat de criteris d’avaluació dels diferents blocs. Degut 
a la manca de temps per a l’elaboració d’aquesta programació, es revisaran i triaran els 
criteris d’avaluació a l’hora de corregir les activitats avaluables dels alumnes. 

 

VII. ELEMENTS TRANSVERSALS 

El Decret 87/2015 estableix que s’han de treballar, en totes les assignatures del currículum, 

els elements transversals següents: 

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

c) Emprenedoria. 

d) Educació cívica i constitucional. 

En aquest mateix decret, els elements transversals es concreten al bloc 5 dels continguts, 

que es poden consultar al punt 2.3 d’aquesta programació. 

VIII. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

Les activitats complementàries es duen a terme al centre dins de l’horari habitual però 

utilitzant diferents recursos i espais; per tant, aquestes formen part de l’avaluació perquè són 

gratuïtes i obligatòries. En aquest sentit, proposarem als alumnes algunes activitats 

especials a realitzar abans de les vacances de Nadal i de Setmana Santa.  

Pel que fa les activitats extraescolars, aquestes impliquen eixir del centre i es poden 

realitzar tant dins com fora de l’horari lectiu. Aquest tipus d’activitats serveixen per 

desenvolupar determinats valors o per reforçar el coneixement de determinades matèries, i 

s’han de fer en coordinació amb la resta de professors. Durant aquest curs, en principi, no 

es preveu fer cap sortida degut a la crisi de la COVID-19. Tanmateix, es reflexionarà sobre 

la possibilitat de fer una sortida al teatre o de contractar una activitat a l’aire lliure 

IX. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT 

Tal con s’indica al Decret 87/2015, hem introduït indicadors d’èxit en la nostra programació 

didàctica per avaluar el procés d’ensenyament i la nostra pràctica docent. Segons aquest 

mateix decret, “les propostes de millora que es realitzen sobre la programació didàctica a 
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partir de la seua avaluació hauran de ser arreplegades en les programacions didàctiques del 

curs escolar següent”. 

9.1. Avaluació dels elements de la programació i de la pràctica docent 

El formulari següent mostra una sèrie d’indicadors d’èxit que els alumnes podran omplir de 

forma anònima al final de curs a través d’un formulari de Google. Es tindran en compte les 

seues respostes per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge del curs següent. 

AVALUACIÓ DEL PROFESSOR 

 
PROFESSOR : __________________________________________________________ 

 
MATÈRIA CURS ESCOLAR 

  
________________________________________________ ____________________ 

 

NOTA 1 2 3 4 

1. Presenta els continguts de manera ordenada.     

2. Proposa l’estudi de continguts interessants que es poden 
aplicar a la resolució de problemes.  

    

3. Tria continguts que contribueixen al compliment dels 
objectius programats per a l’assignatura.  

    

4. Explica de manera comprensible i s’adapta al meu nivell de 
coneixement.  

    

5. Utilitza material adequat per a l’estudi de l’assignatura.      

6. Proposa la realització d’activitats pràctiques i variades 
relacionades amb els conceptes teòrics.  

    

7. Exigeix un nivell de dificultat adequat al meu nivell de 
coneixement. 

    

8. Fomenta la participació i l’expressió de les opinions dels 
estudiants.  

    

9. Utilitza un sistema d’avaluació variat i adequat al nivell que 
s’ha d’assolir. 

    

 

OBSERVACIONS :  
 
 

 

9.2. Autoavaluació de la pràctica docent i funcionament del treball en equip 

S’ha elaborat un formulari amb indicadors d’èxit que el propi professor haurà de completar a 

final de curs per extraure conclusions que es tindran en compte per al desenvolupament de 

la programació didàctica del curs següent. 
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AUTOAVALUACIÓ DEL PROFESSOR 

 
PROFESSOR : _________________________________________________________ 
 

CURS : 
_______________ GRUP I 

ASSIGNATURA : 
______________________ 

  

Nombre d’aprovats  Nombre de 
suspesos  

 Percentatge 
d’aprovats  

   

 

NOTA 1 2 3 4 

Estratègies d’ensenyament     

Adequa l’organització de l’espai a les necessitats de la classe.     

Adequa l’organització temporal segons els contratemps 
sorgits. 

    

Proposa activitats adequades al nivell de l’alumnat.     

Proposa activitats on s’utilitzen les TIC.     

Du a terme activitats complementàries i extraescolars.     

Utilitza recursos variats i adequats al nivell de l’alumnat.     

Aprenentatge dels alumnes     

Aconsegueix els objectius fixats a principi de curs.     

Contribueix a l’adquisició de les competències clau.     

Motiva els alumnes.     

Fa participar als alumnes.     

Coordinació     

Es coordina amb la resta de professors.     

Es coordina amb l’equip d’orientació.     

Es coordina amb les famílies.     

Atenció a la diversitat     

Fa progressar als alumnes que necessiten suport a l’aula.     

Fa progressar als alumnes que tenen adaptacions curriculars.     

Fa progressar als alumnes amb activitats d’ampliació.     

Fa progressar als alumnes amb activitats de reforç.     

Viabilitat     

Grau d’execució de la programació didàctica.     

 

OBSERVATIONS :  

 

ANNEX 1. Mesures programàtiques en cas d’un escenari 50% presencial 

La taula següent mostra la priorització dels continguts que es faria en cas d’haver de dur 

a terme un ensenyament semi-presencial, ja que es produirien diversos ritmes de treball. 
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1r ESO 

No caldria prioritzar uns continguts respecte a uns altres perquè és la primera vegada que 
els alumnes tenen contacte amb la llengua francesa i els continguts i competències que 
han d’adquirir durant aquest curs són molt bàsics i imprescindibles. Per tant, simplement 
se seguiria l’ordre establert de les unitats fins on fora possible. 

2n ESO 

Continguts gramaticals Continguts lèxics 

Present d’indicatiu 
Verbs pronominals 
Présent progressif 
Passé récent 
Futur proche 
Passé composé 
Oracions interrogatives 
Oracions negatives 
Articles definits 
Articles indefinits 
Articles contractes 
Articles partitius 

Descripció de persones 
Descripció d’objectes 
La data 
Les hores 
Vida quotidiana 
Informacions personals 
Roba i accessoris 
Aliments 
Esport 
Parts del cos 
Estació de tren 
Aeroport 

3r ESO 

Continguts gramaticals Continguts lèxics 

Present d’indicatiur 
Verbs pronominals 
Verbs impersonals 
Présent progressif 
Passé récent 
Futur proche 
Passé composé 
Imperatiu 
Articles contractes 
Articles partitius 
Oracions negatives 
Pronoms relatius invariables 

Descripció d’objectes 
Vida quotidiana 
Roba i accessoris 
Aliments 
Esport 
Parts del cos 
Estació de tren 
Aeroport 
Comerços i comerciants 
Professions i oficis 
Preposicions de lloc 
Elements del carrer 

4t ESO 

Continguts gramaticals Continguts lèxics 

Present d’indicatiu 
Verbs pronominals 
Passé composé 
Imperfecte 
Futur simple 
Condicional 
Hipòtesis 
Imperatiu 
Comparatius i superlatius 
Oracions negatives 
Pronoms COD 
Pronoms COI 

Descripció d’objectes 
Preposicions de lloc 
Descripció de l’habitació 
Casa i allotjament 
Tasques de la llar 
Transports 
Serveis de la ciutat 
Viatges 
Turisme 
Sistema educatiu i estudis 
Món professional 
Cuina 
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1r Batxillerat 

Continguts gramaticals Continguts lèxics 

Present d’indicatiu 
Présent progressif 
Passé récent 
Passé composé 
Imperfecte 
Futur simple 
Imperatiu 
Comparatius i superlatius 
Oracions negatives 
Pronoms relatius invariables 
Pronoms demostratius 
Pronoms possessius 

Descripció d’objectes 
Preposicions de lloc 
Ciutat i transports 
Casa i allotjament 
Tasques de la llar 
Viatges 
Turisme 
Cos humà 
Malalties i accidents 
Sistema escolar 
Oratge 
Informàtica 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ METODOLOGIA 

 
Exàmens i activitats avaluables (80%) 
 

BLOC 1. Comprensió oral  15% 

BLOC 2. Producció oral 15% 

BLOC 3. Comprensió escrita 15% 

BLOC 4. Producció escrita 15% 

BLOC 5. Elements transversals 
▪ Elements comuns: lèxic i gramàtica 

20% 

 
Treball telemàtic i assistència a les classes 
presencials (20%) 
 

BLOC 5. Elements transversals 
▪ Competències transversals: 

o Llibreta 
o Actitud: individual i col·laboradora 
o Netiqueta al treball telemàtic 
o Respecte dels terminis 

20% 

 
En absència d’instruccions específiques de la 
Conselleria d’Educació, la nota global final es 
calcularà de la manera següent: 

▪ Primera Avaluació (40%) 
▪ Segona Avaluació (30%) 
▪ Tercera Avaluació (30%) 

Tanmateix, com es tracta d’una matèria 
d’avaluació contínua, els alumnes hauran 
d’aprovar el tercer trimestre per aprovar la matèria 
a final de curs. 

 
Utilització de la metodologia Flipped 
Classroom.  

▪ Aproximació teòrica dels 
continguts de manera 
telemàtica via AULES. 

▪ Realització d’activitats 
d’entrenament de manera 
telemàtica via AULES. 

▪ Resolució de dubtes i 
realització d’activitats 
d’aplicació presencialment a 
l’aula. 

 
Realització presencial d’exàmens i 
activitats avaluables. 
 
Retroalimentació per escrit a les 
activitats i mitjançant l’eina de fòrum 
i de xat a AULES. 
 
Tutories individualitzades sota 
demanda prèvia mitjançant 
videoconferències amb CISCO 
Webex. 
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ANNEX 2. Mesures programàtiques en cas d’un escenari 100% a distància 

Seguint les instruccions d’inici de curs publicades per la Conselleria d’Educació en la 

resolució del 28 de juliol, aquesta opció no es contempla per al curs de 1r d’ESO. En cas 

d’haver de dur a terme un ensenyament totalment telemàtic, s’intentarien impartir tots els 

continguts programats, ja que no hi hauria diferents ritmes de treball provocats per la 

semipresencialitat d’una part dels alumnes. Tanmateix, si no disposàrem de suficients hores 

de classes sincròniques o si tinguérem dificultats amb la connexió i utilització dels materials 

allotjats a AULES, la priorització dels continguts seria la mateixa que per a l’escenari semi-

presencial explicat a l’annex 1. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ METODOLOGIA 

 
Exàmens i activitats avaluables (80%) 
 

BLOC 1. Comprensió oral  15% 

BLOC 2. Producció oral 15% 

BLOC 3. Comprensió escrita 15% 

BLOC 4. Producció escrita 15% 

BLOC 5. Elements transversals 
▪ Elements comuns: lèxic i gramàtica 

20% 

 
Treball telemàtic i assistència telemàtica a les 
classes (20%) 
 

BLOC 5. Elements transversals 
▪ Competències transversals: 

o Actitud a les classes telemàtiques 
o Netiqueta 
o Treball cooperatiu 
o Respecte dels terminis 

20% 

 
En absència d’instruccions específiques de la 
Conselleria d’Educació, la nota global final es 
calcularà de la manera següent: 

▪ Primera Avaluació (40%) 
▪ Segona Avaluació (30%) 
▪ Tercera Avaluació (30%) 

Tanmateix, com es tracta d’una matèria 
d’avaluació contínua, els alumnes hauran 
d’aprovar el tercer trimestre per aprovar la matèria 
a final de curs. 

 
Utilització de la metodologia Flipped 
Classroom.  
▪ Aproximació teòrica dels 

continguts de manera 
telemàtica via AULES. 

▪ Realització d’activitats 
d’entrenament de manera 
telemàtica via AULES. 

▪ Resolució de dubtes i realització 
d’activitats d’aplicació de 
manera sincrònica mitjançant 
videoconferències amb CISCO 
Webex. 

 
Realització d’exàmens i activitats 
avaluables de manera sincrònica o 
asincrònica utilitzant AULES i/o 
CISCO Webex. 
 
Retroalimentació per escrit a les 
activitats i mitjançant l’eina fòrum i 
de xat a AULES. 
 
Tutories individualitzades sota 
demanda prèvia mitjançant 
videoconferències amb CISCO 
Webex. 
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ANNEX 3. Pla d’Actuació per a la Millora (Pla de Reforç 2020-2021) 

Seguint les disposicions establertes a la resolució del 28 de juliol sobre les instruccions d’inici 

de curs, durant el curs 2020-2021, s’ha implantat un Pla de Reforç a la matèria de Llengua 

Francesa en el marc del Pla d’Actuació per a la Millora. L’objectiu és reforçar els continguts 

i les competències perdudes durant el període de confinament que va tenir lloc al curs passat. 

Aquestes són les actuacions que s’han realitzat des del departament de Llengua Francesa :  

▪ Revisió dels continguts treballats durant el curs anterior. 

▪ Recuperació dels continguts no treballats durant el curs anterior.  

▪ Reorganització de les unitats didàctiques previstes al projecte curricular elaborat pel 

departament de Llengua Francesa per adaptar els continguts a les necessitats 

específiques de l’alumnat.  

▪ Implementació de la metodologia Flipped Classroom per afavorir l’atenció dels 

diversos ritmes d’aprenentatge dels alumnes. 

▪ Flexibilització de les actuacions per a la recuperació de la matèria de cursos anteriors. 


