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Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura es requereix un nivell de competència comunicativa avançada en francès
equivalent a un C1 o superior en totes i cadascuna de les destreses o activitats de comprensió, expressió i
interacció orals i escrites descrites en el del MECR.

Amb independència de les certificacions lingüístiques presentades a l'oficina de pre-inscripció, l'estudiant que
vulgui matricular aquesta assignatura és un candidat a professor o professora de francès, per la qual cosa és
responsable d'accedir al curs en condicions de ser un bon model lingüístic. Per tant, ha de ser capaç
d'expressar-se en francès, oralment i per escrit, amb adequació, fluïdesa i correcció (gramatical, lèxica i
fonètica), tant en situacions ordinàries com en tota la varietat de situacions professionals. També ha de ser
capaç de llegir en francès, amb un alt grau de comprensió, textos informatius, textos literaris i textos
professionals.

Objectius

En acabar aquesta assignatura els/les aprenents podran:

Identificar els principis bàsics de política lingüística que inspiren el currículum català de llengües
estrangeres.
Aplicar les bases teòriques i principis didàctics actuals per ensenyar francès de manera efectiva.
Usar criteris pertinents per seleccionar, adaptar i/o crear materials per aprendre francès en entorns
multilingües i en grups heterogenis.
Dissenyar i seleccionar materials, tasques i projectes adequats per a grups d'aprenents concrets,
segons els principis establerts al currículum català de llengües estrangeres per a l'educació secundària
i EOI.

Analitzar el seu ús del francès com a eina per ensenyar i aprendre.
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Analitzar el seu ús del francès com a eina per ensenyar i aprendre.
Planificar una recerca-acció.

Competències

Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per a aprendre
per sí mateix i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia,
la confiança i la iniciativa personals.
Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament-aprenentatge en les matèries
pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de manera efectiva, tant de manera verbal com no verbal.
Concretar el currículum que s'implantarà en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del
mateix; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a
la diversitat dels estudiants.
Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a la especialització docent corresponent,
així com el cos de coneixements didàctics al voltant als processos d'ensenyament-aprenentatge
respectius.
Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials
necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i
resolució de conflictes.
Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i
en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels
drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur
sostenible.
Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de
participació i cultura en l'entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels
estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, investigació i innovació dels
processos d'ensenyament-aprenentatge.
Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la investigació.
Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accions
educatives més adequades.
Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge potenciant processos
educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent
al nivell i formació prèvia dels estudiants així com la orientació dels mateixos tant individualment com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en els
continguts i la didàctica de l'especialitat, com en els aspectes generals de la funció docent.

Resultats d'aprenentatge

Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyamen-aprenentatge en les
matèries pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de forma efectiva, tant verbal com no verbalment.
Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials
necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i
resolució de conflictes.
Crear un clima que faciliti la interacció i valori les aportacions dels estudiants per fomentar
l'aprenentatge de la llengua francesa a l'aula.
Demostrar que coneix contextos i situacions en què s'usa i aplica la llengua francesa en l'ensenyament
secundari i a les escoles d'idiomes, subratllant el seu caràcter funcional.
Demostrar que coneix el valor formatiu i cultural de la llengua francesa i dels continguts d'aquesta
disciplina que s'imparteixen en l'Educació Secundària Obligatòria, en el batxillerat i a les escoles
d'Idiomes i integrar aquests continguts en el marc de la ciència i de la cultura.

Demostrar que coneix els currículums de les diferents assignatures de Formació Professional de la
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Demostrar que coneix els currículums de les diferents assignatures de Formació Professional de la
branca sanitària.
Demostrar que coneix els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de la
llengua francesa.
Demostrar que coneix i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de la llengua francesa.
Demostrar que coneix la història i els desenvolupaments recents de la llengua francesa, i les seves
perspectives, per transmetre una visió dinàmica de la mateixa.
Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i
en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels
drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur
sostenible.
Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i d'estímul a l'esforç, i conèixer i desenvolupar
estratègies i tècniques per a l'avaluació de l'aprenentatge de la Formació Professional a la branca
sanitària.
Generar propostes innovadores i competitives a l'activitat professional i a la investigació.
Identificar problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de la llengua francesa i plantejar
possibles alternatives i solucions.
Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accions
educatives més adequades.
Posseir les habilitats d'aprenentatges necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en
els continguts i la didàctica de la Llengua Francesa, com en els aspectes generals de la funció docent.
Seleccionar, utilitzar i elaborar materials per a l'ensenyament de les assignatures de Formació
Professional de la branca sanitària.
Transformar els currículums de Formació Professional de la branca sanitària en seqüències d'activitats
d'aprenentatge i programes de treball.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i integrar-les en el procés
d'ensenyament-aprenentatge de la llengua francesa.

Continguts

Bloc 1. Complements de Formació (12 ECTS)

Anàlisi del discurs a l'aula
El Marc Comú Europeu de Referència (MECR) per a les llengües
Habilitats acadèmiques orals i escrites
Producció literària i audiovisual per a aprenents adolescents i adults

Bloc 2: Ensenyament i aprenentatge del francès com a llengua estrangera (9 ECTS)

El currículum de llengües estrangeres de l'ESO, del batxillerat i de les EOI
Propostes didàctiques i recursos per desenvolupar la competència comunicativa en francès
La gestió de la comunicació, l'espai i el temps a l'aula de francès
L'avaluació a l'aula de francès
Programes d'aprenentatge integrat de continguts i llengua

Bloc 3: Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en didàctica del francès (6 ECTS)

La planificació didàctica
El professorat com a investigadors/investigadores a l'aula
Introducció a la recerca-acció
Programes de formació continuada al llarg de la vida

Metodologia

La metodologia de les sessions presencials combinarà les activitats magistrals i expositives amb pràctiques
d'aula, treball en parelles i grups, exposicions, debats, elaboració de projectes, etc. Es requerirà una
participació activa de part de l'alumnat i l'ús sostingut del francès com a llengua vehicular habitual, i la llengua
en la qual es realitzen les activitats d'avaluació.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial dirigida (classes magistrals expositives, discussió d'estudis de cas,
anàlisi de pràctiques d'aula, etc.)

225 9 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 19

Tipus: Supervisades

Tutories col·lectives o individuals 225 9 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 19

Tipus: Autònomes

Activitats no presencials i autònomes 225 9 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
13, 14, 15, 19

Avaluació

Per aprovar aquest mòdul cal complir els següents requisits:

Obtenir un APTE en francès, la qual cosa exigeix demostrar l'ús eficient, fluid, adequat i acurat
(fonètica, gramàtica, lèxic, ortografia, organització textual, etc.) de la llengua francesa (nivell mínim
C2.1 del MECR).
Assistir i participar activament a un mínim del 80% de les sessions presencials, incloses les
conferències i els tallers.
Aprovar les tasques d'avaluació que es proposen en cadascun dels blocs de l'assignatura.
Superar els tres blocs de continguts que composen l'assignatura.

Els estudiants que hagin suspès algun dels blocs amb una nota mínima de 3,5 poden presentar-se a la
recuperació que consistirà en un treball/prova que es programarà amb un marge mínim de dues setmanes
després de la comunicació del suspens.

Per resoldre dubtes relatius a l'avaluació es pot consultar la següent documentació:

1) http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html

2) http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html

La nota final s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada de la nota final de cada bloc de continguts: bloc 1
(44,5%); bloc 2 (33,3%); bloc 3 (22,2%). El primer dia de classe el professorat de cada bloc explicitarà en el
seu programa les tasques i els criteris d'avaluació. També comunicarà les dates en què s'han de lliurar les
activitats d'avaluació. L'únic examen d'aquesta assignatura està relacionat amb els continguts del bloc 1 i es
durà a terme el dia 21 de desembre de 2018.

La còpia i el plagi en els treballs es penalitzen amb un suspès i la tasca d'avaluació no es pot recuperar. Per
resoldre dubtes relatius a com evitar el plagi es pot consultar la següent documentació: 
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge
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Tasques i proves relacionades amb els complements de formació 12
ECTS

0 0 2, 5, 6, 10

Tasques orals i escrites relacionades amb el bloc d'ensenyament i
aprenentatge del francès com a llengua estrangera

9
ECTS

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19

Tasques relacionades amb el bloc d'innovació i recerca 6
ECTS

0 0 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14,
15, 16, 19
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