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Informació general de l'assignatura

Denominació LLENGUA FRANCESA I

Codi 101137

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació M. CARME FIGUEROLA CABROL

Horari de tutoria/lloc A concretar 
Despatx: 2.45 
Tel.: 973 702051 

Departament/s Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició FRANCÈS

Grau/Màster Grau en Estudis Anglesos

Horari de tutoria/lloc A concretar 
Despatx: 2.45 
Tel.: 973 702051 

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

cfiguerola@filcef.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


M. Carme Figuerola

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura pretén familiaritzar l’estudiantat amb la llengua francesa mitjançant el desenvolupament de les
competències comunicatives (lingüístiques, sociolingüístiques, pragmàtiques) i interculturals. Es considerarà tant
la teoria com la pràctica de la llengua francesa, en les seves vessants oral i escrita. Aquest programa de
l’assignatura s’organitza de manera flexible per tal de poder ser adaptada i modificada segons les competències
adquirides anteriorment per l’alumnat.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Competències objectius formatius

Capacitat de transmetre coneixements en llengua
francesa

Adquisició i desenvolupament de les habilitats
lingüístiques, sociolingüístiques , pragmàtiques i
interculturals de la llengua francesa

Desenvolupament d’habilitats comunicatives en
llengua francesa

Adquisició i desenvolupament de les habilitats
lingüístiques, sociolingüístiques , pragmàtiques i
interculturals de la llengua francesa

Adquisició de coneixements sobre la realitat cultural
francesa i francòfona
 

Adquisició de coneixements i foment de les habilitats
sociolingüístiques, pragmàtiques i interculturals de la
llengua francesa

Competències

Capacitat de transmetre coneixements en la llengua estudiada.

Desenvolupament d’habilitats comunicatives en llengua francesa.

Adquisició de coneixements sobre la realitat cultural francesa i francòfona.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Communication et savoir-faire:

Point de départ: se présenter et présenter quelqu’un. (2 sessions)
Expression des désirs. Demande de renseignements. Les numéros. (2 sessions)
Les activités journalières: parler de son métier, poser des questions, parler de ses goûts, de sa famille.
Caractériser une personne. (2 sessions)
Suggestions, conseils. Poser des questions et faire des propositions, des recommandations. (2 sessions)
Parler de son parcours de vie et de ses expériences. Évoquer des souvenirs /planifier l’avenir. (2 sessions)
Situer dans l’espace et comprendre un itinéraire. Décrire et comparer des lieux. (2 sessions)
Nommer et présenter des objets. Décrire et expliquer le fonctionnement d’un objet. Caractérister un objet et
vanter ses qualités. Convaincre. (2 sessions)
Connaître la France et les Français (2 sessions)

 

2. Compétences grammaticales

Articles définis,. Pronoms sujet. Le genre et le nombre des noms. (2 sessions)
La négation. Les adjectifs possessifs. Autres pronoms. (2 sessions)
L’interrogation: mots interrogatifs et formes de la question. (2 sessions)
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Le pronom indéfini. Les articles indéfins. Les prépositions. Les adjectifs démonstratifs. (2 sessions)
Les verbes au présent.  (2 sessions)
Le passé composé. L’impératif. (2 sessions)
La comparaison. Le futur simple (2 sessions)
Les pronoms relatifs. (2 sessions)
La prononciation.
L’intonation de la phrase.

 

3 . Contenus phonétiques et orthographiques (tot el semestre)

La prononciation.
L’intonation de la phrase.

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat Codificació / descripció / tipologia TPD O* G* HP* HNP*

Classe magistral
(M)

  1 33-45 33-45

Seminaris (S)    0-5 0-5

Pràctiques (P)    0-10  

Treballs (T)    - 0-10

Tutories (Tut)    0-5  

Altres (AA)    0-2 0-45

Avaluació (AV)   1 2-10 2-10

TOTAL
El total absolut sempre ha de sumar 187.5
h (7.5 ECTS) o 150 h (6 ECTS)

  35-77 35-115

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne.

Sistema d'avaluació

Mecanismes
d’avaluació

Codificació / descripció-
criteris / tipologia TPD

Observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació (As)

   
Assistència a
les sessions
presencials

10

Taller d’avaluació
(TA) (Examen)

 

La superació
de l’examen
serà requisit
indispensable
per tal de
poder
comptabilitzar
a la mitjana

 
Classes
Magistrals +
Seminaris

50

Informe (In) /
Treballs (T)

Treballs i exercicis demanats
al llarg del quadrimestre

   30
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Altres (A) Exposició oral    10

TOTAL     100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

 

Bibliografia i recursos d'informació

CHARLIAC, Lucile et alter, Phonétique progressive du français. Niveau Débutant. Clé International, 1998.

FREI, H., La grammaire des fautes , Paris-Genève, Slatkine, 1982.

JOB, Béatrix, La grammaire. Français: théorie et pratique, Madrid, Santillana Educación, 2002.

LEEMAN-BOUIX, D., Grammaire du verbe français: des formes au sens , Paris, Nathan, 1994.

MIQUEL, Claire, Communication progressive du français. Clé International, 2004.

 

Bibliografia complementària : es proporcionarà durant el semestre
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