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OBJECTIUS 
En aquesta assignatura es farà sobretot una reflexió sobre la llengua analitzant amb els 
estudiants diferents fenòmens lingüístics adoptant un enfocament comparat i contrastiu. 
 
PROGRAMA  

1. Llengua, llenguatge, comunicació, cognició i afectivitat. 
2. Les llengües com a sistemes de resolució de problemes: unitat i variació 
3. La gramàtica funcional del francès: 

 La funció de la determinació. 
 La funció de la possessió. 
 La funció de la participació. 
 
AVALUACIÓ 
L’avaluació es durà a terme mitjançant diferents proves: 

1. un examen al final del semestre; 
2. una exposició o un treball a realitzar per l’estudiant i/o treballs periòdics durant el 

semestre; 
3. una entrevista amb el professor al final del semestre. 
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Durant el semestre es donaran referències bibliogràfiques específiques per a cadascun dels 
temes abordats a l’aula. 
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