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1. CONTINGUTS

Nivell A2-B1 (Preparació per a l'obtenció de l'acreditació  DELF A2-B1)
- Revisió i aprofundiment de la gramàtica fonamental de la llengua francesa.
- Estudi del vocabulari fonamental de la llengua francesa.
- Comprensió de la interacció entre locutors natius.
- Comprensió d'instruccions i anuncis orals.
- Extracció dels elements essencials d'emissions de radio i altres gravacions.
- Comprensió de la correspondència.
- Lectura de textos per poder-se orientar.
- Lectura de textos per poder-se instruir
- Lectura de textos per poder-se informar.
- Escriptura de cartes personals.
- Escriptura de notes, missatges, formularis, …
- Descripció i explicació escrita d'esdeveniments, experiències, …
- Dialogar i parlar d'un mateix.
- Descripció i explicació oral d'esdeveniments, experiències, …
- Comunicació oral en situacions de la vida quotidiana.

2. OBJECTIUS

 Objectius fonamentals que seran objecte de l’avaluació: 
1ª  av.:  a)  Saber  interactuar  oralment  amb  altres  persones  ; b)  Comprendre  i
produir  breus  textos  escrits  ;  c);  d)  Ser  capaç  de  conjugar  els  temps  verbals
estudiats; e) Conèixer el vocabulari corresponent.

2ª av.: a) Saber situar en l’espai i en el temps; b) Saber fer apreciacions i demanar
informacions; c) Ser capaç d’expressar esdeveniments passats i  futurs; d) Poder
redactar  cartes,  preparar  entrevistes  orals,  etc.  ;  e)  Conèixer  el  vocabulari
corresponent.

3ª av.: a) Saber obtenir informació global i específica en textos orals; b) Ser capaç
d’establir comparacions, expressar l'opinió pròpia, comunicar esdeveniments, etc. c)
Redactar  textos  narratius  ;  d)  Utilitzar  el  futur  i  el  subjuntiu  en  comunicacions
preparades  e)  Utilitzar la pronominalització en la pràctica comunicativa; f) Conèixer
el vocabulari corresponent.
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3. CRITERIS D'AVALUACIÓ

 a) Exàmens: 50%: vocabulari , «bilans» de cada unitat i  «Bilan communication»
(DELF). Els objectius es consideraran globalment assolits a partir  d'un mínim de
60% de continguts valorats positivament, en cas contrari caldrà recuperar l'examen
corresponent. La superació dels exàmens  és una condició indispensable per obtenir
una valoració positiva en l'avaluació trimestral i la final. 
    b) Activitats escrites: 25%

    c) Activitats orals: 25%   

    d) Càlcul de la nota final: 1ª avaluació 20%; 2ª avaluació 30%; 3ª avaluació 50%..

   Independentment de les qualificacions estrictament acadèmiques, el  professor
podrà no aprovar l'avaluació global de l'alumnat que es trobi en alguna d'aquestes
situacions:
   - Haver manifestat una reiterada mala conducta a la seva classe (per exemple:  3
expulsions o més durant el període avaluatiu).
   - Haver comès una falta greu o molt greu a la seva classe.
-  No  portar  el  material  corresponent  (llibre,  llibreta  d'exercicis,  ...)  de  manera
reiterada.
- No acreditar una evolució acadèmica favorable durant el període avaluatiu.

Es perdrà el  dret  a  l’avaluació  contínua  si  l’alumne té  un 20% o mes de faltes
injustificades durant una avaluació.

4.  CRITERIS   DE  RECUPERACIÓ  DE  CADA  AVALUACIÓ,  FINAL  I  
EXTRAORDINÀRIA

Recuperació  de  cada  avaluació  i  final:  els  continguts  són  retreballats  en  les
avaluacions següents, per la qual cosa, al tercer trimestre es valorarà la superació o
no de les avaluacions suspeses anteriors. A més de les recuperacions globals de
cada  avaluació,  per  a  la  tercera  avaluació,  així  com per  algun  aspecte  que  es
consideri important de les anteriors (vocabulari,  gramàtica, redacció, ...) es podrà
demanar una prova de recuperació dels continguts puntuals corresponents.

Recuperació del curs globalment (av. final extraordinària): el mes de setembre amb
un  examen  de  continguts  fonamentals  que  pot  incloure:  vocabulari,  revisió
gramatical  global,   pràctica  comunicativa  ...  La  qualificació  de  l'avaluació  final
extraordinària no pot superar el 6.
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setembre s’haurà de lliurar fet  un dossier d'activitats. 

La feina d'estiu tindrà un valor de fins el 20% de la nota total de la convocatòria, que
es sumarà al 80% del valor de l'examen de recuperació. 
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