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Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura és recomanable tenir un nivell de competència en llengua francesa equivalent
al B2 del MECR.

Objectius

En acabar aquesta assignatura l'estudiant haurà de:

Demostrar habilitats lingüístiques i comunicatives en llengua francesa, amb un nivell equivalent o
superior al B2 del MERC, que li permetin comprendre i produir discursos orals i escrits en els àmbits
acadèmics i professionals.
Argumentar de forma coherent i cohesionada els continguts del discurs especialitzat o amb finalitats
acadèmiques, amb un nivell equivalent o superior al B2 del MERC.
Saber autoavaluar el nivell de coneixement de la llengua francesa i establir un pla de millora per obtenir
resultats encaminats a l'excel·lència de la competència comunicativa.
Treballar en equip i individualment de forma eficient tant en activitats de caràcter teòric com pràctic,
buscant els recursos i les estratègies més adequades a cada situació.
Saber utilitzar les plataformes virtuals com eines de comunicació i gestió de les activitats dirigides i
supervisades.
Utilitzar les TIC i les TAC en el disseny, desenvolupament i avaluació de les activitats d'aprenentatge
de la llengua francesa.
Conèixer els conceptes bàsics de la comunicació aplicada a l'ensenyament del francès i saber analitzar
el discurs oral a l'aula.
Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral i des d'una
perspectiva contrastiva multilingüe.

Competències

Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les
llengues pròpies com en una tercera llengua.
Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
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Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar
en els contextos educatius i formatius

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral i des d'una
perspectiva contrastiva multilingüe
Autoavaluar i avaluar entre iguals produccions escrites i orals en francès de forma raonada i coherent
amb una fluidesa equivalent, com a mínim, al nivell B2 del MCERL) i pertanyents a diferents registros
de la llengua i tipologies textuales.
Comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua francesa, discursos
professionals i acadèmics en francès
Conèixer els conceptes bàsics de la comunicació aplicada a l'ensenyament del francès i saber analitzar
el discurs oral a l'aula
Demostrar eficàcia comunicativa equivalent, com a mínim, al nivell B2 del MCERL en situacions
d'interacció multilingüe i en contextos internacionals tant a nivell oral com per escrit.
Demostrar habilitats lingüístiques i comunicatives en llengua francesa amb un nivell equivalent o
superior al B2 del MCERL
Produir discursos orals i escrits de qualitat (no inferior al nivell B2 del MCERL) en els àmbits acadèmics
i professionals. Saber argumentar de forma coherent i cohesionar adequadament els continguts del
discurs especialitzat o amb finalitats acadèmiques.
Saber autoavaluar el nivell de coneixement de la llengua francesa i establir un pla de millora per obtenir
resultats encaminats a l'excel·lència de la competència comunicativa.
Utilitzar els recursos més punters i les eines de consulta més avançades en llengua francesa
Utilitzar les TIC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació de les activitats d'aprenentatge de la
llengua francesa
Utilitzar les plataformes virtuals com eina de comunicació i gestió de les activitats dirigides i
supervisades

Continguts

Llenguatge i Comunicació : problemes generals.
Factors situacionals dels discursos orals. Els actes de parla.
Generes discursius i tipologies textuals aplicades a la pràctica professional i a l'àmbit acadèmic.
La competència pragmàtica en francès: objectivitat i subjectivitat en el discurs.
Usos de la llengua francesa amb finalitats específiques i per a finalitats acadèmiques.
Tècniques d'expressió oral i escrites en llengua francesa.
Contes, cantarelles i cançons pròpies de la cultura francòfona.

Metodologia

En aquesta assignatura hi haurà classes presencials, tutories presencials i tutories virtuals.

Es combinarà l'exposició magistral amb el treball individual o en petits grups.

Es realitzaran activitats i exercicis individualment i/o en grup

S'elaborarà un projecte en petit grup a partir de contes, cantarelles i cançons pròpies de la cultura francòfona.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Exposició/ classe magistral 10 0,4 1, 3, 4

Seminaris teòrico-pràctics 25 1 2, 3, 5, 6, 7, 8

Treball per projectes 10 0,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Supervisades

Tutories presencials 15 0,6 1, 5, 6, 8

Tutories virtuals 15 0,6 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Tipus: Autònomes

Activitats pràctiques i realització del projecte 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

Lectures i comentaris de text / consulta de bibliografia i estudi
personal

35 1,4 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11

Avaluació

En aquesta assignatura hi haurà classes presencials, tutories presencials i tutories virtuals.

Es combinarà l'exposició magistral amb el treball individual o en petits grups. Es realitzaran activitats i
exercicis individualment i/o en grup. S'elaborarà un projecte en petit grup a partir de contes, cantarelles i
cançons pròpies de la cultura francòfona.

L'avaluació d'aquesta assignatura tindrà en compte els aspectes següents:

L'assistència a classe obligatòria, en cas de no acomplir com a mínim el 80% d'assistència es perdrà el dret a
ser avaluat i s'obtindrà la qualificació de No presentat.

Avaluació continuada de les activitats i exercicis de classe. Caldrà haver realitzat com a mínim el 80%
de les activitats i exercicis de classe: 35%
Reflexió i anàlisi d'un document professional o acadèmic: 30%
Projecte: 35%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Anàlisi de documents acadèmics 30% 0 0 1, 3, 4, 7, 8, 9

Avaluació continuada de les activitats i exercicis de classe 35% 0 0 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Projecte 35% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia
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CALLAMAND, M. (1987) : La grammaire vivante du français. Larousse
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Diccionaris
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Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Francesa   2014 - 2015

4

http://www.tv5.org

