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Objectius
En aquest mòdul s'aborda l'estudi de l'oralitat i les seves implicacions en l'ensenyament-aprenentatge del
francès com a llengua etrangera.
Es contemplen, entre altres, eixos temàtics con l'estatus de l'oralitat, les descripcions tradicionals de la matèria
fònica i les seves limitacion en l'ensenyament-aprenentatge del francès llengua estrangera, la descripció
verbo-tonal de la matèira fònica i el diagnòstic verbo-tonal.

Competències
Aplicar la formació lingüística en francès llengua estrangera a lanàlisi de les produccions dels
estudiants de francès com a llengua estrangera.
Dissenyar, aplicar i explotar diversos tipus davaluació (formativa, sumativa, etc.) en francès llengua
estrangera i diversitat lingüística.
Organitzar i planificar els continguts dun treball de recerca (article, monografia) i/o duna exposició oral
(classe, comunicació, conferència).
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
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Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar individualment i en equip sent capaç danalitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la
informació generades.

Resultats d'aprenentatge
1. Diagnosticar, categoritzar, jerarquitzar i explicar les produccions desviades dels discents.
2. Establir procediments de correcció dels diferents tipus de produccions desviades dels discents.
3. Mesurar el grau de tolerància a lerror i el grau dacceptabilitat de les produccions lingüístiques de la
persona en formació en funció del seu nivell de formació i els objectius perseguits.
4. Organitzar i planificar els continguts dun treball de recerca (article, monografia) i/o duna exposició oral
(classe, comunicació, conferència).
5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
10. Transferir determinades capacitats danàlisi i ús de la llengua nativa a la llengua estrangera.
11. Treballar individualment i en equip sent capaç danalitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la
informació generades.

Continguts
L'estatus de l'oralitat
Llengua oral vs. Llengua escrita
Descripció de la matèria fònica: fonològica, articulatoria, acústica
Descripció verbo-tonal de la matèria fònica: principis, variables i paràmetres.
El diagnòstic verbo-tonal: descripció, categorització i jerarquització de les produccions desviants
Mètodes de correcció verbo-tonals: sobre el ritme i l'entonació; sobre les unitats fonemàtiques

Metodologia
Es combinaran les activitats dirigides amb les autònomes i supervisades.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

36

1,44

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

18

0,72

1, 2, 3, 5, 7, 9

Tipus: Dirigides
Classes expositives
Tipus: Supervisades
Realització d'activitats pràctiques
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Tipus: Autònomes
Estudi personal i elaboració de treballs

96

3,84

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació
Per a l'avaluació es prendrà en consideració la particiació activa a classe i els treballs realitzats. Segons el
funcionament del mòdul, es pot preveure un examen final.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència a conferències i activitats complemntàries

10%

0

0

6, 7, 11

Assistència i participació activa a classe

20%

0

0

5, 6, 7, 8, 9, 10

Examen

35%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lliurament d'exercicis i treballs

35%

0

0

1, 2, 4, 5, 7, 10, 11
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