
Iniciació al  francès   9 crèdits (assignatura anual) 
 
Objectius:  
Aquest curs de francès pretén inicar en l’ensenyament/aprenentatge de la llengua francesa  i de la seva 
cultura tant a nivell de comprensió i expressió oral com escrita adoptant la perspectiva accional 
recomanada pel “Cadre européen commun de référence pour les langues”. 
 
Els objectius que s’han d’assolir són: 
- comprendre i mantindre converses senzilles sobre temes quotidians 
- comprendre i mantindre converses telefòniques senzilles 
- comprendre textos senzills i documents usuals 
- redactar missatges curts com cartes o petites narracions. 
 
Els continguts són: 
Continguts lingüístics: 
- presentar-se, fer preguntes 
- descriure’s a si mateix o a un altra persona, descriure objectes 
- demanar i donar informacions en els camps més senzills de la vida quotidiana 
- expressar els seus gustos i opinions 
- comprendre propostes, acceptar –les o rebutjar-les 
- emprar la llengua en situacions corrents 
- situar-se en l’espai i en el temps 
 
 
Continguts gramaticals: 
- Presentatius: c’est, il/elle est, il y a 
- Articles, adjectius possessius i demostratius 
- Quantificació 
- Interrogació 
- Present, futur, passat i imperatiu dels verbs més corrents 
- Construcccions perifràstiques 
- Indicadors temporals 
 
Continguts lèxics: 
- Lleure  
- Cos humà 
- Professions 
- Vestits, colors i matèries 
- Aliments 
- Estacions, mesos 
 
 
Continguts fonètics: 
- vocals nasals 
- oposicions fonètiques 
- accentuació 
- “liaison” 
 
Continguts culturals 
- savoir-vivre a França 
- realitats de la vida francesa 
 
Metodología: 
Es proposaran al  llarg del curs tota mena de tasques a realitzar mitjançant documents variats (converses, 
cartes, imatges, documents audiovisuals...) que donaran als estudiants els recursos lingüístics necessaris 
per a expresar-se en la llengua estranger  i que, d’una manera deductiva i inductiva, en petits grups o en el 
grup sencer permetran afavorir la reflexió i l’adquisició d’una metodologia de treball, i a més permetran 
un primer contacte amb l’entorn social i cultural francès. 
 



  
Avaluació: 
L’avaluació constarà de: 
- avaluació formativa: seguiment durant el curs a través dels treballs de classe i/o tutories (25% de la 

nota final) 
- avaluació sumativa: prova institucional que es farà en dates marcades per l’administarció i estarà 

formada per les proves següents (75% de la nota final): 
• prova de comprensió escrita 
• prova d’expressió escrita 
• prova de competència lèxica i gramatical 
• prova de comprensió oral 
• prova d’expressió oral 
 

Bibliografía recomanada: 
Augé, H et al. C’est la vie, livre de l’élève+cahier d’exercices. editorial Santillana 
Campà, A; Oliva, M. (2005) Forum interactif 1. CD-ROM méthode de français. Hachette 
Sirejols, A; Tempesta, G. (2002) grammaire, 450 nouveaux exercices . niveau débutant. Cle international. 
Job, B. (2002) La grammaire. Santillana. 
Miquel, C. (2001) vocabulaire progressif du français. Cle international. 
 

  

   

   

   

 


