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ÀREA: FRANCÈS
CURS: 1r BTX
PROFESSOR: FRANCESC STRINO PRAT
Els següents criteris d'avaluació són els que s'aplicaran sempre que l'ensenyament sigui
presencial. En cas que, per causes de força major, l'ensenyament s'hagués de fer en un
format semipresencial o bé totalment virtual, us informaríem oportunament de les
modificacions dels criteris d'avaluació tant a través del Google Classroom com del web del
nostre institut.
Llibre de text:
Nouveau Rond-Point 2 Livre de l’élève
Nouveau Rond-Point 2 Cahier d’exercices. Maison des langues.
És convenient tenir un petit diccionari de francès per treballar a casa.

Avaluació: es farà una avaluació contínua, amb observació sistemàtica del procés
d’aprenentatge i anàlisi del progrés de cada alumne. Aquesta avaluació es pot realitzar a
partir de proves orals i escrites, activitats fetes a classe i a casa, activitats online a través
del Google Classroom, treballs col·laboratius i exposicions orals, entre d’altres.
Els percentatges que configuren la nota són els següents:
70% exàmens realitzats al finalitzar cada unitat
20% treball a l’aula i deures i activitats online a través del Google Classroom
10% actitud.
Es faran exàmens de cadascuna de les unitats del llibre i hi haurà com a mínim 2
exàmens per trimestre. S’haurà d’aprovar dues de les tres avaluacions, però no es pot
suspendre l’última. En cas de suspendre l’última avaluació, la matèria quedaria suspesa.

Recuperació: En cas que l’alumne suspengui el tercer trimestre o bé, dos trimestres,
haurà de presentar-se a un examen de recuperació al setembre.
Si l’alumne no es presenta a l’examen de recuperació de setembre, li constarà un 1 com a
nota final.
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Llibretes i dossiers:
Es supervisaran tant activitats online com aquelles activitats fetes a la llibreta io el
dossier, i tindran una nota. Requisits mínims per a la presentació de les llibretes o els
dossiers: portada, data en anglès, indicació de la unitat, pàgina, número d’exercici,
enganxar fotocòpies, llistes de vocabulari i esquemes gramaticals, netedat... L’alumnat ha
de tenir els apunts i el material treballat a classe a disposició del professorat quan es
requereixi.
Aquells textos que hagin estat parcialment o totalment copiats de qualsevol font
d’informació seran considerats plagi i no seran avaluats. Tampoc seran avaluades les
tasques escrites que hagin passat per un traductor.
Totes les activitats com, per exemple, les activitats de la llibreta o el dossier, o les
activitats online, s'hauran de presentar en els terminis que indiqui el professorat. Les
activitats presentades fora de termini no seran avaluades.

Assistència a classe: Les repetides faltes d’assistència repercutiran negativament en la
nota.
Es recorda que és essencial fer els deures per tal de poder assolir els objectius del curs i
obtenir bons resultats. L’alumnat que falti el dia de realització d’una prova perdrà el dret a
fer-la si la falta no està degudament justificada.
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