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1. OBJECTIUS 
 

Enriquir el coneixement lingüístic. Consolidar els coneixements i les nocions gramaticals 
elementals. Familiaritzar l’estudiantat en les nocions bàsiques necessàries per a la comprensió del 
món econòmic. Desenvolupar la capacitat de comprensió de textos especialitzats. Practicar el 
francès comercial en situacions reals i corrents de la vida professional. Exercitar la capacitat de 
comunicació oral i escrita. 
 

2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 

La metodologia d’anàlisi dels diferents documents es durà a terme tenint en compte el seu context 
en el sentit més ampli del terme i tenint en compte els elements lingüístics que constituiran 
l’objecte d’exercicis pertinents tant orals com escrits. 
 

3. PROGRAMA 
 

Le monde économique: le travail et ses démarches; les ressorts du commerce; le monde de la 
banque; les mécanismes économiques. 
 
La correspondance commerciale: Principes généraux; la demande d’emploi; l’offre de services; 
demandes et réponses; la commande. 
 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
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6. AVALUACIÓ 
 

Examen o avaluació contínua 
 
L’estudiantat pot optar per l’avaluació contínua. Aquesta consisteix en la presentació setmanal d’un 
treball (resum i un comentari d’un text) relacionat amb l’actualitat econòmica o laboral que 
l’estudiant extreu de la premsa francesa a internet. Cada dues setmanes l’estudiantat participa a 
una sessió de correcció en la qual li són assenyalades les millores que ha de realitzar a nivell 
ortogràfic, de lèxic i de sintaxi en els propers treballs que ha de presentar.  
 


