
L’adquisició del vocabulari serà sempre en funció de les necessitats de
l’alumnat en un treball grup que considerem importantíssim en tot procés
d’aprenentatge de llengües estrangeres.
Començarem amb la presentació nostra i dels nostres companys. Es
repassarà la numeració, les hores, els articles definits, indefinits, els
possessius i demostratius, la conjugació en present, els diferents tipus de
passat i el futur.
Pel que fa al lèxic tractat, tindrem en compte el vocabulari de l’entorn de
l’aprenent: material escolar, la família, la descripció física i psicològica
d’una persona, els aliments, la roba, els esports, els animals, la localització
en l’espai, les adreces, ... 
Els textos triats avançaran en dificultat en la mesura que anem tractat les
diverses estructures o construccions sintàctiques explicades a classe.
Seran, en la majoria dels casos, petits diàlegs entre adolescents sobre
aspectes que els preocupen més (presentació d’amics, demanar l’hora,
poder fer una comanda en una botiga, explicar com vesteixen,...).
Es tindrà molt en compte la dicció, la fonètica i la comparació constant
entre el francès i les llengües maternes dels alumnes (català, castellà o
d’altres).

La matèria de francès suposa una recapitulació dels coneixements sobre
aquesta llengua durant els tres cursos anteriors tot i fent una revisió dels
aspectes morfosintàctics, fonètics i semàntics essencials.
Es vol aconseguir una competència oral i escrita bàsica. Treballarem textos
elementals i s’aprofundirà en estructures fonamentals del discurs oral.
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descripció:

Aquesta matèria és imprescindible i molt útil tenint en compte la proximitat
de Palafrugell a la frontera francesa, i el caràcter turístic de la localitat. És
necessari que prenguis consciència de la importància d’entendre i fer-se
entendre en discursos bàsics i immediats.

Recomanacions i orientacions:

continguts:

Matèria molt útil si vols cursar un batxillerat humanístic-social o qualsevol
cicle formatiu de la branca turística o de l’hosteleria.

Continuïtat:


