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CONTINGUT 
 
El curs es proposa oferir un panorama de les principals significacions i funcions 
gramaticals que formen part del sistema de la llengua francesa i convidar l’estudiant a 
formar, a partir de la presentació del sistema, una gramàtica personalitzada mitjançant 
la consulta i discussió dels principals textos gramaticals normatius i descriptius. 
 
OBJECTIUS 
 

- Ser capaç de distingir entre regles de gramàtica descriptiva i regles de 
gramàtica normatives 

- Poder explicitar les principals regles de gramàtica normativa de la 
llengua francesa 

- Tenir una visió de conjunt de les principals significacions i funcions 
gramaticals i ésser capaç d’associar les principals formes 
gramaticalitzades del francès a les seves significacions i funcions. 

 
TEMARI 
 

1. Norma vs Sistema. Definicions 
2. El sistema gramatical: conceptes de base 
3. Norma i sistema: la quantificació 
4. Norma i sistema: el temps 
5. Norma i sistema: l’espai 
6. Norma i sistema: enunciació i enunciat 

 
AVALUACIÓ 
 
Durant el semestre, es proposaran 5 exercicis que hauran d’ésser lliurats al professor 
per escrit i/o exposats durant les tutories integrades. En règim d’avaluació continuada, 
s’exigirà el lliurament i la superació d’un mínim de 4 dels 5 exercicis. En cas d’optar 
per l’avaluació contínua, l’exàmen suposarà el 50% de la nota. En cas de no optar per 
aquesta fórmula, l’examen suposarà el 100% de la nota. 
 
 



 
 
 
 
TUTORIA INTEGRADA 
 
Es faran exposicions per part de l’alumnat sobre els exercicis proposats i resolució de 
problemes plantejats durant les hores de teoria. També es preveuran sessions a la 
biblioteca de Lletres per a la familiarització de l’estudiant amb la consulta i comparació 
de textos normatius vs textos descriptius. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Es recomana a l’estudiant de tenir un accès continu a: 
 
Riegel, M. et al. (2004) : Grammaire méthodique du français, Paris : PUF. 
 
Grevisse, M. (1993-1997): le Bon Usage -- Grammaire française, édition refondue par 
André Goosse, DeBoeck-Duculot, Paris -- Louvain-la-Neuve. 
 
A les sessions de TI a la Biblioteca de Lletres, es proposarà una varietat de compendis i 
monografies sobre aspectes gramaticals de la llengua francesa. 
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