FRANCÈS 2ª LLENGUA ESTRANGERA
Presentació
Des de la implantació de la LOMCE l'assignatura de francès s'ofereix com a segona llengua
estrangera al nostre centre a partir de 2n d'ESO i fins al 2n curs de Batxillerat. Al 2n curs d'ESO es
pot accedir sense nocions prèvies de la llengua ; a 3r d'ESO i especialment a 4rt d'ESO es
convenient haver cursat la optativa el curs anterior o tenir alguna noció prèvia d’aquest idioma.
Quant al Batxillerat, és obligatori haver cursat algun curs de francès com a segona llengua a l'ESO
o tenir-ne algun coneixement previ .
Raons per cursar aquesta matèria
1. Perquè com passa amb tota llengua estrangera, és un instrument fonamental per a accedir
a una altra cultura, a una altra civilització, a una altra forma de veure i entendre la vida.
2. T'equipara amb la resta dels estudiants de la Unió Europea, que durant la seva educació no
universitària ha après almenys dos idiomes estrangers.
3. Et permet puguis acollir-te a beques d'estiu a França i altres països francòfons: Canadà,
Bèlgica, Suïssa, etc. Així com a programes de formació i europeus (Sòcrates, Lingua,
Comenius ........) destinats a estudiants i joves treballadors.
4. Perquè el francès és una de les llengües més importants dins de la Unió Europea, ja que
diversos dels països fundadors la tenen com a llengua oficial: França, Bèlgica i Luxemburg.
També es parla a Suïssa. La major part de les institucions europees (Comissió Europea,
Parlament Europeu, etc.) es troben en països francòfons.
5. En aquest sentit, la llengua francesa també ens permet l'accés a un mercat econòmic dels
més importants del món.
6. Perquè França, el nostre gran veí de sempre, és el principal mercat d'Espanya, tant
d'abastiment a través de les importacions com de venda a través de les exportacions que
feim. Per fer negocis amb els francesos cal parlar francès. Per això dóna resposta a la
creixent demanda de professionals amb domini de més d'una llengua estrangera que
exigeixen empreses i organismes contractants.

7. Et facilitarà l'accés a l'ús de les noves tecnologies com és l'ocupació d'Internet, tant per
establir relacions amistoses (intercanvi epistolar, mails, xat, etc.) com per buscar
informació directament en direccions francòfones, sense necessitat de traductors o
intermediaris.
8. A més aquesta assignatura és un bon complement formatiu de tots els batxillerats, totes
les carreres universitàries i prepara específicament per a "Filologia Francesa", "Traducció i
Interpretació", "Mestre de Francès" i "Turisme" .Et prepara cap estudis posteriors dotant
de una formació més rica i diversa.
Característiques:
• Les classes de FRANCÈS es basen en un enfocament comunicatiu a través d'una metodologia
lúdica (jocs, cançons, pel·lícules, lectures, revistes, premsa...) tot conservant el rigor en
l'aprenentatge. Aquest aprenentatge ha de permetre als alumnes assolir les competències
lingüístiques definides al Marc europeu comú de referència: comprensió auditiva,
comprensió lectora, interacció oral, expressió oral i expressió escrita .
• Després de 3 anys en la Educació Secundaria Obligatòria en la matèria de francès es
consolida els nivells A1 i A2 i l’alumne que ho desitgi pot presentar-se als exàmens de nivell
bàsic A2 de l’Escola Oficial d’Idiomes que prepara cada centre de secundaria a través del
programa EOIES de l'Escola Oficial d'Idiomes. Aquesta formació es consolida i s’amplia en
els dos cursos de Batxillerat on també es desenvolupen capacitats més específiques en
funció dels interessos professionals i acadèmics de l’alumnat.
• Com que es tracta d'una optativa amb continuïtat, es recomana que l'alumnat que esculli
francès no tingui dificultats d'aprenentatge en les altres llengües curriculars (català i
castellà sobretot).

