Curs de Francès A1.2 intensiu
Nom de l'assignatura
Francès A1.2 intensiu

Any acadèmic
2016-17

Dates, horari i aula

Del 3 d'octubre de 2016 al 3 de febrer de 2017.
Els dimarts i els dijous de les 15 a 17 hores i els dimecres de 13 a les 15 hores.
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (dt, SAL01b, dia 4 d'octubre, del 18 d'octubre al 29
de novembre i del 24 de gener al 7 de febrer; SAL07 els dies 13 i 20 de desembre i 10 i
17 de gener; dc, SAL 06; dj, SAL07)
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Període de docència i durada

Anual, 120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la
professora).

Preu

Comunitat universitària (PDI, PAS i alumnes) i Amics i Amigues de la UIB: 224 euros.
Externs: 302 euros.

Informació i inscripció

<http://slg.uib.cat/MATRICULA/curs-actual/>

Professor/a responsable
Marisel Polo Moya

Despatx de professors de l'Àrea d'Idiomes Moderns del Servei Lingüístic (edifici
Beatriu de Pinós)
Informació de contacte: <http://slg.uib.cat/estructura/>
Horari de tutories: els dilluns de les 11 a les 13 hores (amb cita prèvia).
Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
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Prerequisits

Cap prerequisit.

Competències del curs
Aquestes competències estan definides per les escales de competències de la Division
des Langues Vivantes del MECR.
Específiques: assolir la certificació dels coneixements i habilitats reals de la llengua
francesa del nivell A1 del MECR. Equivalència: DELF A1. Diplôme Élementaire Langue
Française.
Genèriques: el nivell A1, dit «d’introducció o de descoberta», avalua la competència
més bàsica i elemental d’ús de la llengua a títol personal. Permet respondre preguntes
simples que fan referència al mateix individu, a l’entorn on viu, a la gent que coneix i
les coses que té; a més, permet intervenir amb frases simples en uns àmbits concrets i
familiars.
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Descripció dels continguts
1. Expressió oral
! saber respondre en una entrevista dirigida
! saber intercanviar informacions
! saber simular un diàleg
2. Expressió escrita
! saber emplenar una fitxa, un formulari, un qüestionari
! saber escriure frases i textos curts (missatges, cartes, notes informatives,
circulars, i altres...) de la vida quotidiana.
3. Comprensió oral
! comprendre globalment una situació (real o enregistrada)
! comprendre locutors nadius (programes de ràdio o de TV)
! comprendre anuncis i instruccions.
4. Comprensió escrita
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!
!
!
!

saber llegir per orientar-se
saber llegir instruccions
saber llegir per informar-se i discutir
saber llegir correspondència (missatges, cartes, notes informatives, circulars,
etc.).

Metodologia
Activitats de treball presencial
El principi metodològic és independent del manual que s’empri. El procés que
s’utilitzarà passa per:
• des de l’observació del document, la comprensió global, la comprensió dels detalls
(situació de comunicació, lèxic, formes i estructures gramaticals), arribar a la reutilització
del que s’ha après.
• la focalització dels elements de la unitat que constitueix l’objectiu d’una lliçó, amb
una pràctica mitjançant exercicis en comú i individuals.
• la memorització d'estructures per saber utilitzar-les de forma automatitzada.
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Activitats de treball no presencial
• la motivació per recercar informacions complementàries per produir un text propi:
explicatiu, especificatiu o comparatiu. L’aprenent ha de tenir al seu abast un material
pedagògic per realitzar les activitats de treball presencial com a autònom.
L’aprenentatge autònom permet a l’alumne autoavaluar-se respecte a totes les
competències adquirides a través del dossier, que és una eina concebuda per ajudar
l’aprenent a reflexionar respecte als seus propis objectius i les seves maneres
d’estudiar. És una feina que ha de realitzar de forma regular amb ajuda o no del
professor tutor com una activitat no presencial.

Criteris d'avaluació

Es requereix el 80 per cent d’assistència, encara que per motius justificats no es
computarà l’absència. Aquest criteri d’assistència és fonamental per poder establir
l’avaluació contínua a partir de les activitats realitzades a classe. S’hi avalua la
participació activa, els aspectes fonètics (pronunciació, ritme, entonació), la simulació
de diàlegs, les exposicions, els comentaris i presentacions de lectures.
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Instruments d’avaluació i criteris de qualificació
Es faran proves escrites i orals amb avís i sense avís, però sense penalització a la nota
final de curs. Aquest tipus d’exercicis formen part de l’autoavaluació de l’alumne.
L’avaluació final consta de dues proves. Cal haver superat la prova escrita per passar a
la prova oral (entrevista de 15 minuts).
La prova escrita té quatre parts:
1. un exercici d’audició i un dictat
2. comprensió escrita amb un test i un comentari
3. gramàtica: a) test i b) exercicis estructurals
4. expressió escrita: a) redacció i b) simulació de diàleg.
Convocatòries :
Primera convocatòria: 2 de febrer de 2017 de 15h a 17h, a la mateixa aula on
s’imparteix el curs.
Segona convocatòria: 23 de febrer de 2017 de 15h a 17h, a la mateixa aula on
s’imparteix el curs.
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Certificació
Per obtenir un certificat d’assistència és obligatori assistir, com a mínim, a un 80 per
cent del total de les hores del curs, i caldrà sol·licitar-lo formalment.
Per obtenir el certificat acadèmic caldrà, a més del 80 per cent d’assistència, aprovar
els exàmens oral i escrit.
Aquest certificat acreditarà el nivell assolit de A2 del MECR
Aprovar el curs suposa l'atorgament de diversos crèdits ECTS (pendent).

Bibliografia bàsica
Llibre de text
Llibre de text: Objectif Express 1 NE: Livre de l'élève + DVD-ROM. ISBN: 978-2-01156007-0
Auteur(s): Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin
Quadern d’exercicis: Objectif Express 1 NE. ISBN: 978-2-01-156008-7
Auteur(s): Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin
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Bibliografia complementària
Les exercices de grammaire avec corrigés (niveau A1 du CECR).
Auteurs: Anne Akyüz, Bernadette Baazell-Shahmaei, Joëlle Bonenfant, Marie-Françoise
Gliemann. Editorial Hachette.
Diccionaris bilingües: Diccionari Compact català-francès / français-catalan. Larousse.
Barcelona. ISBN: 84-8016-437-9
Dictionnaire français-espagnol / español-francés. Larousse. ISBN: 2-03-4015029
Diccionari monolingüe: Le Robert Micro. Édition poche
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