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PLA DOCENT 
 
ÀREA: FRANCÈS 
CURS: 1r BTX 
PROFESSORA: CRISTINA LUCERÓN 

 
Llibre de text:  
Génération Lycée B1. Livre de l’élève. Santillana 
Génération Lycée B1.  Cahier d’exercices. Santillana. 

 
Avaluació: es farà una avaluació contínua, a mb  observació sistemàtica del  procés 
d’aprenentatge i anàlisi del progrés de cada alumne. 
Els percentatges que configuren la nota són els següents:  
70% exàmens realitzats al finalitzar cada unitat   
20% treball a l’aula i deures a casa  
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.   
 
 

Llibretes  i dossiers: L’alumnat ha de tenir els exercicis, treballs, quaderns, dossiers, etc. a 
disposició del professor/a quan es requereixi.  
Al llarg del curs, es demanaran redaccions i aquestes hauran de ser originals. No es 

permetran aquelles que siguin còpies de traductors informàtics. 
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. 
 

 


