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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
  Els objectius generals de l'assignatura es poden resumir en aquests: 
- Donar les eines necessaries per a realitzar una anàlisi morfològica correcta i acurada. 
- Reflexionar sobre els elements que composen la frase simple i complexa. 
- Donar eines i recursos per tal que els estudiants siguin capaços de produir textos acurats i correctes. 
- Desenvolupar estratègies per a continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula. 
 
       
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
  Aquesta assignatura és de caire teòrico-pràctic :   els continguts enumerats a continuació es treballaran 
mitjançant exercicis variats i pràctiques de redacció.  
1. Définitions 
2. Morphologie flexionnelle 
–L’Adjectif 
–Le Substantif 
–Le verbe 
3. Morphologie dérivationnelle 
–La Préfixation 
–La Suffixation 
–La Composition 
4. Le domaine de la syntaxe 
5. Énoncé, énonciaton et phrase 
6. Les opérations utilisées dans l'analyse syntaxique 
7. Les modalités de la phrase. 
8. De la phrase simple à la phrase complexe : juxtaposition, coordination et subordination. 
        
 
3. Avaluació 
Per aprovar l'assignatura caldrà realitzar i superar les tasques següents : 
1. Treballs de redacció realitzats durant el curs. 
2. Presentació dels exercicis del dossier i exercicis complementaris. 
La nota obtinguda en aquestes activitats comptarà un 40% de la nota final. 
 
3. 1 examen. La nota obtinguda comptarà un 60% de la nota final. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà un dossier que recollirà els aspectes més rellevants de la matèria així com exercicis 
pràctics.  
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials variats (exercicis complementàris, pàgines web amb exercicis en línia,etc) que els 
ajudaran a aprofundir en la matèria i els permetran autoavaluar-se i seguir un aprenentatge de la llengua 
francesa en autonomia. 
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