
Guia de l’assignatura. 
 
Identificació 
Nom de l’assignatura: Seminari B Francès Codi:22108 
Tipus: Troncal �  Obligatòria X�  Optativa � 
Grau de Traducció i Interpretació    ECTS:  6
 hores/alumne: 150h 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació Crèdits: 6 
Curs: 2on Quadrimestre: anual 
Àrea: Traducció i Interpretació 
Llengua en què s’imparteix: francès 

Professorat: 
Professor Despatx Horari de tutories Correu E 
Françoise LENOIR 1020 DJ 10h30-13h30 

DV 12h30-15h30 
Francoise.Lenoir@uab.es 

Telèfon: 93.581.33.79    
 
Descripció 
1. Objectius de la formació: 

Conèixer una llengua estrangera va més enllà de l’aspecte merament lingüístic de 
domini de les regles morfosintàctiques i del lèxic. Cada país té la seva història, la seva 
cultura, tot el que constitueix la seva idiosincràsia, li confereix la seva particularitat i 
implica una determinada visió del món i de les coses.  D’aquesta manera, el traductor es 
troba, en els textos de la cultura de partida, amb tota una mena de referències extra-
lingüístiques que haurà de reconèixer, de primer i després, desvelar per al lector de la 
cultura d’arribada. 

 
 Per tant, els principals objectius d’aquest Seminari són: 

• l’adquisició sistematitzada dels coneixements necessaris per als futurs 
traductors sobre alguns grans temes essencials de la vida política, cultural i 
social de  França, organitzats entorn de dues grans orientacions que es 
complementen l’una a l’altra:  

- el llegat històric i els loci memoriae  
- l’actualitat i les grans qüestions que són objecte de debat 

• el desenvolupament de la curiositat i l’esperit d’investigació respecte dels 
trets de civilització que fan l’especificitat de la cultura de partida (francesa o 
francòfona, en aquest cas) 

• l’adquisició d’eines per a informar-se i per formar-se en la perspectiva 
intercultural.  

 
Al final del curs, l’estudiant haurà de ser capaç de: 

• entendre un text escrit en francès, és a dir, de distingir-ne la intencionalitat, el 
destinatari, el to, el registre, tenint en compte no tan sols els aspectes lingüístics 
sinó sobretot els aspectes extralingüístics : referències, al·lusions i connotacions 
historicopolíticosocials i culturals 

• situar ràpidament un text en el seu context històric, social i geogràfic 
• i, per a assolir els dos punts anteriors, buscar tota la informació necessària tant en 

els mitjans més tradicionals (diccionaris, enciclopèdies...) com més “moderns” 
(pàgines web d’Internet) 

 
 

 



2. Continguts: 

1. Presentació general de França: geografia, marc històric 
2. Societat 
 - Percepció de  l’Altre : França, una societat pluriètnica i pluricultural 
 - Els joves i el futur; qüestions d’ensenyament(s) 
 - Treball (sindicats, grans empreses) i oci  
 - La salut i la protecció social   
 - L’allotjament  
 - Els transports 
3. La cultura i les arts 
 - La premsa a França 
 - Alguns grans noms de la cançó francesa 
 - Alguns grans humoristes 
 - El cinema, font de referents culturals  
4. Les institucions franceses 
 - L'Estat 
 - La vida política: els partits polítics, el sistema electoral 
 - L'administració territorial 
 - Les col·lectivitats locals 
5. La francofonia  
 - Antigues colònies i DOM-TOM 
 - El francès i les seves variants en el món 
6. La història de França al segle XX 

            - La Primera Guerra Mundial, «les années folles», la pujada del feixisme, el Front 
Popular, la Segona Guerra Mundial, la V República, la guerra d'Algèria, Maig del 68, els 
presidents després de De Gaulle: Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand i Chirac. 
 - França, Europa i els reptes del futur en un món en evolució constant.   

 

3. Bibliografia comentada: 

3.1. Per a la recerca d’informació puntual: 
Petit Robert 2 Dictionnaire universel des noms propres 
Dominique et Michel FRÉMY, QUID, Robert Laffont. 
Encyclopédie Universalis 
La grande encyclopédie Larousse 
 
 3.2. Per a una informació bàsica sobre els temes tractats: 
Nelly MAUCHAMP, Les Français. Mentalités et comportements, Clé International, 

París, 1996. 
Nelly MAUCHAMP, La France de toujours, Clé International, París, 2005. 
G. LABRUNE, Ph. TOUTAIN, L’histoire de France, Repères pratiques nº3, Nathan, 

2004. 
B. de GUNTEN, A. MARTIN, M. NIOGRET, Les institutions de la France, Repères 

pratiques nº7, Nathan, 2006. 
G. MERMET, Francoscopie 2007, Larousse, 2006. 
 
 3.3. Per a aprofundir-hi: 
Les lieux de mémoire, sous la direction de Pierre Nora, Tomes 1, 2 et 3, Gallimard, 

1997 
Edouard BALLADUR, Jeanne d’Arc et la France. Le mythe du sauveur, Fayard, 

2003. 
SÉBILLOT, Croyances, mythes et légendes des pays de France, Omnibus, 2002. 
Patrice HIGONNET, Les mythes de Paris, des Lumières au Surréalisme, Collège de 



France, 2000. 
GUYONVARC’H..., Histoire de France. Mythes et réalités, Erès, 1995. 
 
Al dossier “La France actuelle” podeu trobar les referències de pàgines web sobre 

cada tema. 
 



4. Programació d'activitats: 

Durant el 1r semestre ens centrarem essencialment sobre els temes 1, 2, 3, 4 i 5 (veugeu 
l’apartat “Contingut”). Distribuïrem el treball a classe de diverses maneres: 
 1. lliçons magistrals puntuals 
 2. anàlisi discursiva de documents escrits i audiovisuals: aquest tipus d’activitat 
requereix, per part dels estudiants, una preparació prèvia (lectura, documentació...) i/o 
una síntesi que es lliurarà la setmana següent (aquests treballs petits i puntuals són 
objecte d’avaluació - vegeu l’apartat “Avaluació”, punt 5). Es calcula una mitjana d’una 
hora i mitja de treball per setmana.  
L’estudiant ha d’adquirir les fotocòpies de:  

• “La France actuelle”: dossier de dades bàsiques sobre la 
França actual ( del tema 1 al 5);  

• “Dossier de documents 2006-2007” (del tema 1 al 6) que 
s’analitzaran i comentaran a classe 

 3. exposicions orals a classe en grup sobre un tema relacionat amb l’actualitat a 
França. El calendari d’intervencions dels grups es farà durant les dues primeres setmanes 
de classe. Aquesta activitat requereix una preparació d’unes 2 hores i és objecte 
d’avaluació (vegeu l’apartat “Avaluació”, punt 3) 
 
Per a l’avaluació de les activitats del 1er semestre vegeu l’apartat “Avaluació”, punt 1. 
 
Durant el 2on semestre ens centrarem en la història de França durant el segle XX (tema 
6), mentre continuem treballant els temes 4 i 5. També, en aquest cas, distribuïrem el 
treball a classe de la manera següent:  
            1. lliçons magistrals puntuals 
 2. anàlisi discursiva de documents escrits (que trobareu al “Dossier de documents 
2006-2007”) i audiovisuals 
            3. comentari a classe de la novel·la de Didier Daeninckx, Itinéraire d’un salaud 
ordinaire, la història de  la qual recorre una bona part del segle XX. El treball de lectura 
d’aquest llibre s’organitzarà de la manera següent: 

• tindreu un esquema dels capítols que heu de llegir per a les dates 
indicades 

• un qüestionari per a guiar la lectura de cada capítol o sèrie de capítols, que 
heu de respondre per escrit  

 
Per a l’avaluació de les activitats del 2on semestre vegeu l’apartat “Avaluació”, punt 2. 
 
En el transcurs de l’any, els estudiants hauran de llegir una novel·la d’Aurélie Filippetti, 
Les Derniers Jours de la classe ouvrière. Aquesta lectura serà objecte d’avaluació (vegeu 
l’apartat “Avaluació”, punt 4): consistirà en una prova oral individual. L’estudiant haurà 
de fer el comentari d’un capítol de la novel·la (es farà per sorteig), i situar-lo en el 
context sociopoliticohistòric. 
Per a facilitar-ne la lectura, els estudiants tindran un qüestionari a la seva disposició. Es 
calcula el treball global de lectura, documentació i preparació de la prova oral en 20 
hores.   
 
Referències de les novel·les: 
Aurélie FILIPPETTI, Les Derniers Jours de la classe ouvrière, Stock 2003, Livre de 
Poche 30261. 
Didier DAENINCKX, Itinéraire d’un salaud ordinaire, Gallimard, 2006. 
 

En aquesta assignatura es considera molt important la part de treball autònom dels 
estudiants: lectura regular d’articles de diaris i revistes en francès com ara: Le Monde, 



Libération, Le Figaro, Le Monde Diplomatique, Le Nouvel Observateur, L’Express, 
Marianne, etc. 
Es recomana participar en les activitats de l’Institut Français de Barcelona que projecta 
pel·lícules en francès i organitza debats, conferències, etc. També existeix per als 
membres de l’Institut un servei de préstec de DVD i llibres 
 
Hores presencials: activitats a classe i proves: 60h 
Hores no presencials (preparacions i treballs dirigits):  

• preparació de les activitats de classe: 45h  
• preparació de l’exposició oral a classe: 2h 
• preparació de la prova final del 1r semestre: 3h 
• preparació de la prova final del 2on semestre: 4h 
• lectura de la novel·la i preparació de la prova oral: 20h  
• treball autònom: 16h 

 

 

5. Competències a desenvolupar  

Competència Indicador específic de la competència 
1. Competència lectora 
 

- Capacitat d’entendre la intenció comunicativa d’un 
text en francès i de determinar-ne el gènere, la funció, el 
destinatari, de detectar ràpidament les paraules claus... 
 

2. Competència sociocultural 
/extralingüística 

- Capacitat de situar un text dintre d’un context 
sociocultural més ampli 
- Capacitat de reconèixer diferències culturals 
- Capacitat d’entendre el significat de les referències 
socioculturals en el context i de trobar el seu equivalent 
bicultural 
- Capacitat de relacionar dades informatives 
(connotacions, al·lusions...)  

3. Competència instrumental 
 

- Capacitat d’utilitzar les eines i les fonts  tradicionals i 
informatitzades de documentació  

 
 
Avaluació 
 

1a convocatòria: Avaluació contínua (octubre 2006 – juny 2007) 
Procediment d'avaluació Competències a avaluar i criteris 

d’avaluació 
Pes (%) 

1. Test d’avaluació de coneixements  
 i/o comentari escrit d’un text i/o d’un 
altre tipus de document gràfic (al final 
del 1r semestre)  
Temes 1, 2 i 3 
 

Competències lectora i 
extralingüística. S’avaluarà 
essencialment la capacitat de 
relacionar nocions sociopolítiques i 
culturals entre si i la capacitat 
d’entendre les connotacions i 
al·lusions d’un text 

20% 
 

2. Test d’avaluació de coneixements  
 i/o comentari escrit d’un text i/o d’un 
altre tipus de document gràfic (al final 
del 2on semestre)  
Temes 4, 5 i 6 

Competències lectora i 
extralingüística. S’avaluarà 
essencialment la capacitat de 
relacionar nocions sociopolítiques i 
culturals entre si i la capacitat 

25% 
 



 d’entendre les connotacions i 
al·lusions d’un text 

3. Un treball d’equip que consisteix en 
l’exposició oral d’un tema d’actualitat 
a França. (El calendari d’intervenció a 
classe per a cada grup d’estudiants 
s’elaborarà durant les dues primeres 
setmanes de classe) 
 

Competències lectora, extra-
lingüística i instrumental. 
S’avaluarà especialment la 
capacitat de documentar-se i de 
sintetitzar les informacions 
recollides 

15% 

4. Prova oral individual al final del 2on 
semestre: comentari d’un capítol de la 
novel·la d’Aurélie Filippetti, Les 
Derniers Jours de la classe ouvrière, 
des d’una perspectiva 
sociopoliticohistòrica. 

Competències lectora, 
extralingüística i instrumental. 
S’avaluarà especialment la 
capacitat de documentació i de 
comprensió del text respecte del 
seu context sociopoliticohistòric 

25% 

5. Conjunt de treballs lliurats durant el 
curs 

Competències lectora, extra-
lingüística i instrumental. 
S’avaluarà també la regularitat del 
treball i la participació a classe 

15% 

 
Els estudiants que, per una causa justificada, no puguin seguir l’avaluació contínua, 
seran avaluats al final del 2on semestre de la manera següent : 
 

1a convocatòria: Avaluació final (juny 2007) 
Procediment d'avaluació Competències a avaluar i criteris 

d’avaluació 
Pes (%) 

Test d’avaluació de coneixements  
 i/o comentari escrit d’un text i/o d’un 
altre tipus de document gràfic. Temes 
1-6 (inclou la lectura del llibre de 
Didier Daeninckx) 

Competències lectora i 
extralingüística. S’avaluarà 
essencialment la capacitat de 
relacionar nocions sociopolítiques i 
culturals entre si i la capacitat 
d’entendre les connotacions i 
al·lusions d’un text 

60% 

Prova oral individual: comentari d’un 
capítol de la novel·la d’Aurélie 
Filippetti, Les Derniers Jours de la 
classe ouvrière, des d’una perspectiva 
sociopoliticohistòrica.  

Competències lectora, 
extralingüística i instrumental. 
S’avaluarà especialment la 
capacitat de documentació i de 
comprensió del text respecte del 
seu context sociopoliticohistòric 

40% 

 
 

2a convocatòria (setembre 2007) 
Procediment d'avaluació Competències a avaluar i criteris 

d’avaluació 
Pes (%) 

Test d’avaluació de coneixements  
 i/o comentari escrit d’un text i/o d’un 
altre tipus de document gràfic. Temes 
1-6 (inclou la lectura del llibre de 
Didier Daeninckx) 

Competències lectora i 
extralingüística. S’avaluarà 
essencialment la capacitat de 
relacionar nocions sociopolítiques i 
culturals entre si i la capacitat 
d’entendre les connotacions i 
al·lusions d’un text 

60% 



Prova oral individual: comentari d’un 
capítol de la novel·la d’Aurélie 
Filippetti, Les Derniers Jours de la 
classe ouvrière, des d’una perspectiva 
sociopoliticohistòrica.  

Competències lectora, 
extralingüística i instrumental. 
S’avaluarà especialment la 
capacitat de documentació i de 
comprensió del text respecte del 
seu context sociopoliticohistòric 

40% 

 
 


