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Prerequisits

Nivel B1-B2 de francés.

Objectius

El estudio avanzado de la cultura francesas y francófonas desde una perspectiva multidisciplinar, científica y
humanística adaptada a las nuevas exigencias académicas, socioculturales, y profesionales del Espacio
Europeo. Va dirigido a aquellos graduados que se interesen por los estudios franceses y francófonos desde la
perspectiva académica e investigadora, y también a profesionales de distintos ámbitos y sectores, para los
que el conocimiento de la lengua y de la cultura francesas, la comunicación internacional y las capacidades
interculturales constituyan una herramienta de especialización y promoción profesional.

Competències

Analitzar críticament una problemàtica científica determinada partint de fonts històriques i culturals.
Analitzar les dimensions socials, culturals i lingüístiques de diferents situacions de formació amb vista
al domini del francès, incloent-hi situacions que exigeixin la intermediació, la mediació entre llengües i/o
la gestió del plurilingüisme i la multiculturalitat.
Dissenyar una programació i desenvolupar seqüències o unitats didàctiques.
Organitzar i planificar els continguts dun treball de recerca (article, monografia) i/o duna exposició oral
(classe, comunicació, conferència).
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.
Seleccionar i explotar recursos de formació existents amb lobjectiu de planificar i dur a terme activitats
docents, i adaptar i produir recursos de formació, en diferents suports (escrits, àudio, multimèdia)
utilitzables a les pràctiques docents i formatives de francès llengua estrangera.
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.
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Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament una problemàtica científica determinada partint de fonts històriques i culturals.
Analitzar i avaluar recursos lingüístics i culturals (no específicament concebuts amb finalitats
formatives) susceptibles de ser explotats en el marc duna formació en francès llengua estrangera.
Descriure i sintetitzar els factors, variables i paràmetres que cal tenir en compte per analitzar
correctament una situació de comunicació i de mediació en francès llengua estrangera.
"Desenvolupar la capacitat de realitzar un ""essai"" i un ""commentaire""."
Explicar els principis de la perspectiva intercultural.
Organitzar i planificar els continguts dun treball de recerca (article, monografia) i/o duna exposició oral
(classe, comunicació, conferència).
Proposar programacions i propostes dunitats didàctiques en làmbit de la història i la cultura.
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.
Reconèixer les especificitats culturals francòfones.
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.

Continguts

CONTENIDOS MÍNIMOS

1. Descripción física de Francia. Administración e Instituciones.

2. Medios de comunicación del país (prensa, radio, televisión…)

3. Personajes ilustres de la Historia de Francia (diferentes ámbitos)

4. Acontecimientos que han marcado históricamente el país (fechas)

5. Breve panorama de la literatura francesa

6. La historia de la música clásica y variedades (Francia y países francófonos)

7. Gastronomía francesa/francófona 8. El séptimo arte. El cine francés/francófono

9. Deporte y ocio

10. El concepto de francofonía: países, culturas.

Metodologia

- Clase magistral (20-40%).

- Prácticas presenciales de aula o laboratorio (5-70%)

- Actividades dirigidas individuales (5-50%).

- Actividades dirigidas colectivas (5-40%).

- Actividades autónomas (60%).

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Presentacio Oral - Clase magistral - Actividades autonomas 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Participación: 30% (o sea, 0,2 puntos por semana o 0,1 por sesión de 2 horas). De este 30%, el 15% se
podría reservar para la asistencia y el 15% para la participación activa.

Evaluación continua: 50% (o sea, la nota media de todas las pruebas que se han entregado al alumnado a lo
largo del semestre). Estas pruebas pueden ser: trabajos dirigidos individuales o trabajos dirigidos colectivos.

Evaluación final: 20%. Se trata de una evaluación obligatoria sobre todos los contenidos de la asignatura
impartidos a lo largo del semestre.

Examen de recuperacion: Se trataría de un examen para los alumnos que no hayan aprobado la asignatura.
Sin embargo, desde el principio, se restaría el 30% dedicado a la asistencia/participación a clase

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Participacio 30% - Evaluacion Continua 50% - Evaluacio Final
20%

100% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11
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