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FRANCÈS MECR A2

Tipus d’assignatura

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 
Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart)
Trimestre: Primer, Segon, Tercer
Crèdits ECTS: 6
Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra
Idiomes d’ impartició: Francès

1.- Objectius

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura.

OBJECTIUS GENERALS:

· Aprofundir i ampliar la competència 
comunicativa dels estudiants en llengua 
francesa atenent a la pràctica de les diferents 
destreses tant en un context acadèmic com en 
un de professional. 

· Adquirir els coneixements propis del nivell A2 
MECR segons es descriuen al Marc Europeu 
Comú de Referència per a les Llengües 
(MECR). El Marc Europeu Comú de 
Referència per a les Llengües estandarditza 
els coneixements de llengües dins de la Unió 
Europea.

· Introduir i desenvolupar tècniques i estratègies 
d’aprenentatge i de comunicació

· Introduir i practicar les estructures bàsiques i el 
sistema verbal

· Introduir i desenvolupar sistemes per aprendre 
vocabulari

· Introduir  i adquirir llenguatge i tècniques per 
resoldre problemes de comunicació

· Introduir i practicar tècniques bàsiques de 
redacció

· Reflexionar sobre el funcionament del francès 
tot aplicant, deductivament, regles gramaticals 

· Sensibilitzar sobre la cultura francòfona a 
través de diferents punts de referència 
perreflexionar sobre la pròpia cultura
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OBJECTIUS ESPECÍFICS

Comprensió escrita
· Comprendre la informació global i específica de 

textos escrits senzills
· Comprendre textos senzills: cartes informals i 

formals, narracions, articles, instruccions…

· Saber jerarquitzar la informació en un text escrit

Comprensió oral
· Entendre la informació global i específica de 

missatges orals en francès : conversacions, 
reportatges radiofònics i televisuals senzills, 
explicacions, demandes d’informació, etc.

· Entendre l’opinió i els sentiments expressats en 

un missatge oral
· Saber jerarquitzar la informació en un missatge 

oral

Expressió escrita
· Elaborar i produir textos escrits en francès: cartes 

informals i formals, descripcions de persones i de 
llocs, instruccions, narracions.

· Expressar la seva opinió i els seus sentiments 
per escrit

Expressió oral
· Comunicar en francès en situacions de la vida 

quotidiana
· Participar en una conversació, donar i demanar 

informació
· Reaccionar en una conversació, expressar la 

seva opinió i els seus sentiments

2.- Competències

2.1.- Competències 
bàsiques

Administració d’Empreses

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 
coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 
que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 
alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 
l’avantguarda del seu camp d’estudi.

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 
problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat.
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CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 
d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 
amb un alt grau d’autonomia.

Turisme i Gestió de Lleure

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 
problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat.

2.2.- Competències 
generals

Administració d’Empreses

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 
mentals que limiten el pensament.

Màrqueting i Comunitats Digitals

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 
idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 
adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles.

Logística i Negocis Marítims

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 
informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 
assumptes a resoldre.

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 
recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 
presa de decisions.

2.3.- Competències 
transversals

Administració d’Empreses

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 
dues llengües oficials de Catalunya.

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 
els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 
situacions.

Turisme i Gestió de Lleure

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 
almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 
una tercera llengua estrangera.

Màrqueting i Comunitats Digitals

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 
mitjà, en anglès.
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2.4.- Competències 
específiques

Administració d’Empreses

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 
almenys una tercera llengua estrangera.

Màrqueting i Comunitats Digitals

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 
culturals de negociació empresarial.

Logística i Negocis Marítims

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 
llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 
l’entorn de la logística i els negocis marítims.

2.3.- Resultats de 
l’aprenentatge

Administració d’Empreses

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim.

Turisme i Gestió de Lleure

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 
nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim.

Màrqueting i Comunitats Digitals

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 
estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 
personals i professionals.

Logística i Negocis Marítims

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 
dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses.

3.- Metodologia de treball

La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a l'ús 
d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i altre 
material autèntic i especialitzat.  

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 



  

74 

Presencial (a l'aula):
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

Dirigit (fora de l'aula):
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes establertes pel 
professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle).

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del vocabulari i 
de les estructures estudiades a classe. 

Autònom (fora de l'aula):
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a l'alumne un 
repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la realització de les 
tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

4.- Avaluació global de l’assignatura

Avaluació de l’estudiant

Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions  d'expressió de 
l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
Ha de complir la política d'assistència . 
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El sistema d'avaluació  es divideix de la manera següent: 

AVALUACIÓ
CONTÍNUA

Competències      
avaluades

15%
2 proves de progrés (una a final de cada 
trimestre)

ADE : CB1, CB4, CB5, 
CG2, CT1, CT5, CE16

Turisme: CB4, CT1

Màrqueting: G5, T1, E12

Logística: G1, G2, E2

15%
6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a 
classe)

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe

5%
Participació a classe (contribució oral i 
actitud)

60% EXAMEN FINAL

Competències avaluades

ADE: CB1, CB4, CB5, 
CG2, CT1, CT5, CE16

Turisme: CB4, CT1

Màrqueting: G5, T1, E12

Logística: G1, G2, E2

100% NOTA GLOBAL DEL CURS

Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 
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L'examen final  consta de 5 parts i avalua totes les habilitats lingüístiques fonamentals: 

PART SECCIÓ
Durada 
aproximada

Puntuació

NOTA MÍNIMA PER 
APROVAR L'EXAMEN 
FINAL
50/100

Part 1
Gramàtica i 
vocabulari

45' 30

Part 2
Expressió 
escrita

45' - 1h 20

Part 3
Comprensió 
oral

màx. 40' 15

Part 4
Comprensió 
escrita

1h 15

Part 5 Expressió oral 10' 20

· Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts sobre 
100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió escrita). 

· A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de producció oral i 
escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat  

· tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es valoraran 
segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 

· En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot l'examen final 
a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es mantindrà la nota 
d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

· A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la publicació de 
les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar l'examen final juntament 
amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 
taalu 
La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix de la 
següent manera: 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre)

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe)

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe

5% Participació a classe (contribució oral i actitud)
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· Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb l'objectiu 
d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. Aquesta prova 
tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen final, encara que s'hi 
assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia d'activitats.  

· 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió escrita 
s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de lliurament de les 
activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran anunciades pel professorat 
amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell quant a gènere, nombre de paraules i 
grau d'exigència.  

· 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una tasca en 
grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell.  

· Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la seva 
actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i iniciativa; 
utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació;  
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

· Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu per part de 
l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant haurà de 
treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball serà fomentat, 
pautat i tingut en compte per part del professorat.
Qualificacions d'Idiomes UPF
L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials decrets del 
Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de qualificacions de 
Bolonya).   

NOTA GLOBAL DEL CURS

(60% examen final + 40% nota d'avaluació)

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents:
· Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs.
· Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 

seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral)

· Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final
· Quan no compleixi la política d'assistència.

Suspens

5,0 - 6,9 Aprovat

7,0 - 8,9 Notable

9,0 - 10 Excel·lent

NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió d'un decimal. 
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Sistema de recuperació

En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot l'examen final 
a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es mantindrà la nota 
d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

Política d’assistència 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència a les 
classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria ordinària, l'estudiant 
haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 

En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió establerta a tal 
efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre que: 

1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de seguiment 

que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació adequada. 

L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 

5.- Continguts

CONTINGUTS FUNCIONALS

· Presentar-se i presentar altres persones, descriure persones

· Descriure l’estat físic i l’estat d’ànim

· Demanar ajut quan no es comprèn, resoldre problemes de comunicació (oral i escrita) 

· Situar-se en el temps 

· Contar esdeveniments en un passat proper o llunyà 

· Expressar intencions, desitjós i projectes en el futur 

· Formular hipòtesis i suggerències 

· Expressar les pròpies opinions i les opinions d’altres persones

· Expressar la certesa i el dubte 

· Expressar la necessitat i l’obligació, donar ordres i consells

· Expressar els sentiments 

· Comparar entre persones, objectes 

CONTINGUTS GRAMATICALS

· Desenvolupament i reforç dels continguts nocionals i gramaticals del nivell 1 

· Pronoms personals objectes (directes, indirectes) i els dobles pronoms 

· Pronoms demostratius (celui-ci, celui de, celui qui…) 

· Pronoms relatius (qui, que, où espacial i temporal, dont)  
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· Comparatius i superlatius 
· Les tres formes de la interrogació 
· Morfologia i utilització dels temps del passat: passat recent, passé composé, imperfecte 
· Accord del participi passat 
· Repàs del futur simple, futur pròxim 
· Ampliació dels indicadors temporals (data i durada) 
· La progressió de l’acció (commencer à, se mettre à, finir par…)
· Verbs d’opinió i de sentiments
· Expressió de l’obligació i de la necessitat (devoir, il faut que, il faut + inf.)
· Present del subjuntiu 
· Present del condicional 
· Expressió de la hipòtesis (si + présent, si + imparfait) 
· Discurs indirecte amb verbs introductors en present (i passat) 

· Expressió de la causa, de la conseqüència, de la finalitat, de l’oposició

CONTINGUTS LÈXICS 

· Desenvolupament i reforç dels continguts lèxics del nivell 1 

· L’entorn familiar

· L’escola i la formació

· L’allotjament, l’entorn urbanístic 

· El món laboral (professions, atur…)

· La salut, l’esport, l’estat físic

· Els sentiments i l’estat d’ànim, les actituds

· Els mitjans de comunicació (TV, cinema, premsa, publicitat, còmics, internet…)

· Altres temes, segons els interessos del grup 

6.- Recursos didàctics

Llibre de text obligatori:
Totem 2 Editions Hachette FLE.

Bibliografia recomanada

§ A. Dubois et B. Tauzin, OBJECTIF EXPRESS 1. Le monde professionnel en 
français. Livre de l’élève. Paris, HACHETTE

§ A. Dubois et B. Tauzin, OBJECTIF EXPRESS 1. Le monde professionnel en 
français. Cahier d’activités. Paris, HACHETTE

§ E. Daill, SECRÉTARIAT.COM. CLE International

§ A. Laygues et A. Coll, LE FRANÇAIS EN CONTEXTE. TOURISME. A1+. MAISON 
DES LANGUES

§ M. Grégoire et O. Thievenaz, GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS : 600 
Exercices - Intermédiaire. Paris, CLE INTERNATIONAL

 


