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PLA DOCENT CURS 2017-2018 
 
ÀREA: FRANCÈS 
CURS: CFGS COMERÇ INTERNACIONAL  
PROFESSORA: CRISTINA LUCERÓN 
HORARI: DM- DJ de 15 a 17h  
 
Llibre de text :  
Objectif Express 1. Le monde professionnel.  
Objectif Express 1. Le monde professionnel. Cahier d’exercices. Maison des langues. 
És convenient tenir un petit diccionari de francès per treballar a casa. 

 
 
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.  

 
Recuperació : En cas de suspendre la UF anual, l’alumne haurà de presentar-se a un 
examen extraordinari de recuperació al mes de juny.  
L’alumnat disposarà de 4 convocatòries per tal d’aprovar la matèria: 2 ordinàries i 2 
extraordinàries.   
 
 
Lliurament de les feines : Cal ser puntual en les dates de lliurament de les feines, ja que no 
es corregiran ni puntuaran en cas de retard. Es demanaran redaccions de manera regular i 
caldrà lliurar-les dintre dels terminis establerts.  

Les redaccions hauran de ser originals i no es permetran aquelles que siguin còpies de
traductors informàtics. Els textos susceptibles d’haver estat copiats d’Internet es puntuaran 
amb un cero i a més, la nota d’actitud serà d’un 0. 

 
Assistència a classe i puntualitat : L’assistència a classe és obligatòria i indispensable per 
tal de no perdre el dret a l’avaluació contínua. Aquells alumnes que faltin a un 20% de les 
classes, no tindran dret a l’avaluació contínua i, per tant, hauran de presentar-se a un 
examen extraordinari al mes de juny.  
Aquells alumnes que no siguin puntuals, no podran entrar a classe i hauran d’esperar a que 
soni el timbre per entrar a l’aula.  
Es recorda que és essencial fer els deures per tal de poder assolir els objectius del curs i 
obtenir bons resultats. 
 

 


