
 
Curs 2008-09   Codi :21915     Assignatura : Llengua Francesa  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d'Ed. Primària, esp. Llengües Estrangeres: obligatòria , anual, 1er curs, 8 crèdits  
                                                                                                                                      
 
 
Departament: Filologia Francesa i Romànica 
Professors: Àngels Campà - Mercè Oliva 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
•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 
    
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
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... 
 
 
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  



  
          
 
3. Avaluació 
Aquesta assignatura té dues modalitats d'avaluació.  
 
Avaluació continuada:  
Per aprovar l'assignatura caldrà realitzar i superar les tasques següents : 
Els treballs de classe (redaccions, verbs, treballs sobre lectures, etc. )   25% 
4 redaccions realitzades a l'aula al llarg del curs en dates prefixades (sense material de support)  35% 
Activitas orals  realitzades a classe durant el curs     40% 
 
Examen final : 
Per aprovar l'assignatura caldrà realitzar i superar les tasques següents : 
Els Treballs de classe (redaccions, la minute, verbs, treballs sobre lectures,etc. )   40% 
Un examen oral i escrit a final de curs     60% 
 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran 
materials (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. 
 
 
Bibliografia recomanada 
 
Baylon, C. (2000) : Forum 1, Paris, Hachette 
Murillo, J. (2000) : Forum 1 Cahier d'exercices. Paris, Hachette 
Campà, A , Mesteit, C. et Oliva, M (2005): Forum interactif. Paris, Hachette 
 
Gramàtiques de consulta 
•Callamand, M. (1987) : La grammaire vivante du français. Larousse 
•Poisson-Quinton S; et alii . (2002): Grammaire expliquée du français. Paris. Clé International.  
 
Diccionaris 
•Le Petit Robert1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 
•Larousse. Dictionnaire Français-Espagnol/ Españoll-Francés. Paris. Ed. Larousse. 
•Larousse. Dictionnaire Français-Catalan/ Català-Francès. Paris. Ed. Larousse. 
•Diccionari Català-Francès / Francès-Català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona  
 
Pàgines web 
www.tv5.org 
 


