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Prerequisits

No s'escau.

Objectius

En aquesta assignatura es pretén dotar l'estudiant dels recursos necessaris per a dur a terme l'anàlisi
lingüística de documents actuals en llengua francesa tant en la seva dimensió oral com escrita.

En acabar l'assignatura, l'estudiant haurà de saber analitzar:

La dimensió enunciativa d'un text oral o escrit, i.e. fins a quin punt l'enunciador assumeix la
responsabilitat de l'enunciat, així com el tema del punt de vista (el locus d'alternància de "veus").
La progressió temàtica i la cohesió, coherència i connexitat textuals.
L'estructura de les seqüències i del text.

Competències

Estudis d'Anglès i Francès
Aplicar les metodologies científiques pròpies dels diferents àmbits de la lingüística francesa aplicada.
Demostrar que coneix les metodologies i la terminologia associada a l'anàlisi lingüística de la 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.
Dominar la llengua francesa a nivell professional i conèixer les tècniques i els mètodes per assolir la
màxima capacitació en l'expressió oral i escrita.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en

llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
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llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
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
Aplicar les metodologies científiques pròpies dels diferents àmbits de la lingüística francesa aplicada.
Demostrar que coneix i és capaç d'aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa.
Demostrar que coneix la història i la cultura de França i dels països de llengua francesa.
Demostrar que coneix les metodologies i la terminologia associada a l'anàlisi lingüística de la 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.
Dominar la llengua francesa a nivell professional i conèixer les tècniques i els mètodes per assolir la
màxima capacitació en l'expressió oral i escrita.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
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 els diferents mecanismes de les produccions orals o escrites en llengua francesa.
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística del francès (variació històrica, geogràfica,
social i pragmàtica).
Analitzar i utilitzar les tècniques d'expressió escrita en llengua francesa.
Analitzar i utilitzar les tècniques d'expressió oral en llengua francesa.
Analitzar, aplicar les metodologies i la terminologia específica de l'anàlisi lingüística de la llengua
francesa.
Descriure l'estructura de la llengua francesa, i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
Exposar els conceptes propis de la llengua, la lingüística i la literatura franceses.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
Expressar-se oralment i per escrit amb un nivell de llengua francesa corresponent al nivell d'usuari
experimentat.
Identificar el component de la gramàtica a què pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de
la llengua francesa (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
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.
Interrelacionar els diferents aspectes de la lingüística.
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.
Realitzar un treball individual en què s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Treballar en equip respectant les diverses opinions.

Continguts
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Introducció : text i discurs
Dimensió enunciativa
Cohesió, coherència i progressió
Estructura composicional

Metodologia

L'assignatura combina classes teòriques i pràctiques.Es presentaran les nocions bàsiques de l'anàlisi del
discurs i s'aplicaran a l'anàlisi de diversos documents autèntics orals i escrits en llengua francesa.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Anàlisis de textos orals i escrits, debats 20 0,8 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
19, 20

Classes magistrals 35 1,4 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14

Tipus: Supervisades

Supervisió d'anàlisis de textos orals i escrits 15 0,6 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20

Tipus: Autònomes

Realització d'exercicis, lectures, preparació de treballs i de
proves parcials

75 3 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19

Avaluació

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.

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.

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

"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)
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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

Examen final 30% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Treball pràctic 1 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Treball pràctic 2 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Treball pràctic 3 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
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Es proporcionarà una bibliografia més detallada durant el semestre.

Programari

--
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