
LLENGUA FRANCESA  
Curs 2006/07 

8 Crèdits ECTS  

  

  

Objectius

• Aprofundir en l'ús de la llengua per tal de millorar la competència de comunicació 

• Aconseguir que l'alumne sigui capaç de reconèixer i produir realitzacions lingüístiques 
corresponents als actes de parla esmentats en els continguts, en funció de les situacions de 
comunicació donades i utilitzant els registres de llengua adients. 

• Ajudar l'alumne a assolir una bona competència comunicativa escrita mitjançant l'estudi i la 
reflexió dels aspectes morfo-sintàctics de la llengua

Continguts 

Continguts 

1. Enunciació i actes de parla : 

• Entrer en contact 

• Prendre contact avec quelqu'un 

• Présenter et décrire quelqu'un / quelque chose 

• Demander et donner des renseignements 

• Inviter 

• Remercier - S'excuser 

• Accepter - Refuser 

• Donner son opinion 

• Dire comment faire 

• Exprimer la volonté / le souhait 

• Exprimer l'ordre 

• Proposer 

• Formuler un projet 



2. Morfo-sintaxi : 

• La frase simple 

• " L'assiette nominale " : les categories del nom 

els determinants i els modificadors 

els pronoms 

• " L'assiette verbale " :La persona i el nombre. 

La veu 

El mode 

Els temps 

Les perífrasis verbals 

• L' Expressió de la quantitat 

• L' Expressió del lloc 

• L' Expressió del temps 

• Mots invariables : Adverbs, preposicions, conjuncions 

• Les proposicions subordinades :Substantives  

Adjectives o relatives 

  

  

Metodologia de treball 

Es treballarà la llengua oral i la llengua escrita ( comprensió - expressió ) mitjançant documents 
orals, escrits i audio-visuals i de situacions diverses : 

• Comprensió i expressió oral : videos, intervius, enregistraments radiofònics, cançons, debats,  

jocs de rol i de simulació... 

• Comprensió i expressió escrita : diaris, revistes, còmics, poemes, cartes, narracions, 
publicitats, llibres de lectura, llibres de text... 

S'haurande realitzar les activitats seg|uents :- Exposicions orals 

- Dues lectures obligatòries 



- Un treball escrit sobre les lectures 

- Treballs escrits curts 

  

Avaluació  

Treballs de classe (redaccions, la minute, verbs) i examens intermitjos40% 

Examen oral i escrit al final de curs 60% 

  

 


	 
	 

