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Prerequisits

No s'escau.

Objectius

En aquesta assignatura, es pretén sensibilitzar els i les estudiants en les tècniques d'expressió oral i escrita en
llengua francesa a partir de l'anàlisi crítica de documents audiovisuals i escrits de diferent tipologia en llengua
francesa actual. S'analitzaran els recursos lingüístics i argumentatius utilitzats per tal que puguin emprar-los
en les seves produccions orals i escrites. S'insistirà en les característiques dels documents orals i escrits de
l'àmbit acadèmic.

En acabar l'assignatura s'hauria d'haver assolit el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les
llengües.

Competències

Estudis d'Anglès i Francès
Aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa corresponents a diferents nivells de
competència.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Estudis Francesos
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Estudis Francesos
Demostrar que coneix i és capaç d'aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i utilitzar les tècniques d'expressió escrita en llengua francesa.
Analitzar i utilitzar les tècniques d'expressió oral en llengua francesa.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Interpretar el contingut de discursos orals en llengua francesa de diferent índole.
Interpretar el contingut de textos escrits en llengua francesa de diferent índole.
Produir discursos orals en llengua francesa adequats a diferents situacions de comunicació.
Produir textos escrits en llengua francesa adequats a diferents situacions de comunicació.
Pronunciar correctament en llengua francesa.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Treballar en equip respectant les diverses opinions.

Continguts

1. Tècniques d'expressió oral i escrita: consideracions generals

2. Introduir

3. Descriure

4. Narrar

5. Explicar

6. Preguntar

7. Sintetitzar

8. Comentar

9. Interpretar

10. Refutar

11. Argumentar

12. Concloure

Metodologia

Aquesta assignatura és essencialment pràctica i requereix la participació activa de cada estudiant.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Anàlisi de produccions orals i escrites, correcció fonètica, debats 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

Classes magistrals 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Tipus: Supervisades

Supervisió de produccions orals i escrites 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Tipus: Autònomes

Realització d'exercicis, lectures, preparació de produccions orals i
escrites

75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

Avaluació

Avaluació:

50% de la nota final correspon a l'avaluació continuada durant el curs.

50% de la nota correspon a l'examen escrit final (25%) i a la presentació oral final (25%).

Revisió de les qualificacions: En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s'informarà els i les
estudiants del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin  en els actes d'avaluaciódiverses irregularitats
d'una mateixa assignatura, la qualificació  d'aquesta assignatura serà 0.final

Casos particulars: Els estudiants francòfons hauran de complir les mateixes condicions d'avaluació que la
resta d'estudiants. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d'avaluació recau
exclusivament en l'estudiant.

"No avaluable": Sols es pot considerar "No avaluable" l'estudiant que hagi completat menys de 40% dels ítems
avaluables del curs.

Recuperació: Sols es podran presentar a la recuperació els estudiants que hagin completat més del 66% dels
ítems avaluables del curs. La recuperació consistirà en un examen final de síntesi oral i/o escrit. Les tasques
relacionades amb l'activitat docent diària i el lliurament de treballs queden excloses de la recuperació.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams o equivalent, etc. El
professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al
seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Entrega d'exercicis de gramática 5% 0,5 0,02 10

Lliurament de produccions escrites i orals 45% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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Prova escrita final 22.5% 1,5 0,06 1, 3, 4, 6, 8, 10

Prova final de gramática 5% 0,1 0 10

Prova oral final 22.5% 0,4 0,02 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
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SITOGRAFIA :

DICCIONARIS :

https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm

https://www.lexilogos.com/traduction_multilingue.htm
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