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· Estudis : filologia francesa 
· Cicle : : Primer i segon cicle 
· Semestralitat : 1  semestre  

· Nombre i tipus de crèdits : 6 CRÉDITS (3 TEÒRICS I 3  PRÀCTICS) 
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· Horari : VIRTUAL 
· Professor Martine Le Besnerais 
. Telefòn : 93.581 4903 
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OBJECTIUS  
 
El programa d’aquesta assignatura té com a objectiu principal l´intercomprensió en 
llengües romàniques, es a dir l’adquisició de les estrategies lingüístiques i 
cognitives específiques  per a faciltar als alumnes  la comprensió satisfactòria, de 
missatges orals i escrits en francès, ’italià i portugués. 
 
PROGRAMA  
   
Els alumnes es repartiran en diversos grups constituïts segons el nivell de 
competència lingüística :. 
Rebran tres tipus de formaciò : 
1. Una formació a l’exercici de l’intercomprensió en llengües romàniques 
 -Mostrar, presentar, descriure 
 -Preguntar 
 -Proposar, aconsellar, indicar 
 -Narrar i explicar 
 -Expressar l’opinió, els sentiments, argumentar 
 -Situar-se en el temps i l’espai 
 
2. Una formació teòrica sobre les particularitats sintàctiques, fonétiques i lexicals 
de cada sistema lingüístic present a la plataforma Internet d’aprenentatge de les 
llengües 
 
3. Una iniciació a les TICE. 
 
D’altra banda, es consideraran les normes i els rituals d’interacció i s’adoptarà una 
visió intercultural.  Per als grups més avançats es donaran els continguts de 
civilització que permetin entendre determinades intervencions d’estudiants 
estrangers de caire cultural. 
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AVALUACIO  
 
La participació a la plataforma d’intercomprensió en llengües romàniques es 
prolongarà durant tot l’exercici d’aquesta formació, (Forum, chats, moduls 
diadàctics, exercicis de comprensió oral i escrita,  exercicis gramaticals, fonètics i 
lexicals en llengües romàniques).  
El responsable docent avaluarà el grau i la qualitat d’aquesta participació, 
observant de forma individualitzada el treball de cadascun dels estudiants 
 
Un examen final esta previst per a avaluar els resultats dels processos 
d’aprenentatge i les competències lingüístiques i comunicatives adquirides, en les 
llengües dels diferents móduls didàctics. 
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