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Un Campus d’Excel·lència Internacional

Un campus internacional 

saludable i sostenible

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional

Una universitat líder en recerca

Una universitat que fomenta 

la innovació i 

l’emprenedoria

Una docència de qualitat

Una universitat solidària, 

participativa i cultural

Coneix la UAB
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Reconeguda pels millors rànquings
Coneix la UAB

147
del món

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018

12
del món

QS TOP 50 

UNDER 50 RÀNQUING 

2018

167
del món

RÀNQUING BEST 

GLOBAL UNIVERSITIES 

2018



Tria on vols anar
Coneix la UAB

Un 19 % dels titulats han fet 

estades a l’estranger.

Programa DRAC

Programa SICUE

Erasmus +

UAB Exchange Programme

Programa Propi Califòrnia

Pràctiques externes:

Erasmus 
Programa propi



Estudis Francesos



La nota que necessites

Opcions Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS 5,000

Proves per a més grans de 25 anys 5,800

*Nota de tall juliol de 2017



BATXILLERAT I CFGS

Anàlisi Musical 0.1

Cultura Audiovisual 0.1

Dibuix Artístic 0.1

Dibuix Tècnic 0.1

Disseny 0.1

Economia de l’Empresa 0.1

Geografia 0.1

Grec 0.2

Història de l’Art / Fonaments de les Arts 0.1

Opcions Ponderació

Assignatures que ponderen



BATXILLERAT I CFGS

Llatí 0.2

Literatura Catalana 0.2

Literatura Castellana 0.2

Matemàtiques aplicades a les CC.SS 0.1

>25 ANYS Arts i Humanitats

Opcions Ponderació

Assignatures que ponderen



El grau d’Estudis Francesos a la UAB

▪ Proporcionar una formació filològica de caràcter general

▪ Proporcionar un coneixement adequat dels aspectes lingüístics, literaris i culturals 

inherents a la llengua i la filologia franceses

▪ Centres on s’imparteixen aquests estudis:

Facultat de Filosofia i Lletres – Campus Bellaterra – UAB

Facultat de Filologia - UB



Què necessites per estudiar Estudis Francesos?

▪ Bona expressió oral i escrita.

▪ Capacitat de síntesi i comprensió.

▪ Capacitat d’interpretació i raonament.

▪ Domini instrumental de la llengua que és objecte d’estudi.

▪ Interès per la llengua, la literatura i la cultura en general.



Així s’estructura el grau

Crèdits: 240 ECTS (4 anys)

Places: 40

Horari:  Un sol torn de matí i tarda



Així s’estructura el grau

Formació Bàsica

Obligatòries

Optatives

Treball de fi de grau (TFG)

Assignatures de la branca 

de coneixement de la titulació

Representen el gruix del pla 

d’estudis

Poden definir els itineraris o 

mencions

60

108

66

6



Què aprendràs

▪ Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol. Per 

obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a cada itinerari. 

Lingüística Francesa Aplicada (UAB)

Cultura i Creació Contemporània d’Expressió Francesa (UB)

Cultures i Literatures Romàniques Medievals (UAB)

▪ S’ofereix una assignatura de pràctiques externes de 6 crèdits (a 3r o a 4t curs).



Continguts formatius

Menció en lingüística francesa aplicada

UAB

Llengua francesa i tecnologies lingüístiques 

Enfocaments plurilingües en la interacció exolingüe 

Lingüística aplicada a l’ensenyament de la llengua 

francesa 

Llengua francesa y TICE 

Anàlisi de la parla en llengua francesa 

Traducció especialitzada de/al francès 

Francès Tècnic i comercial 

Tractament informàtic de la llengua francesa 

Models psicolingüístics del llenguatge normal i desviant 

en llengua francesa 

Traducció de / al francès



Continguts formatius

Menció en Cultura i creació 

contemporània d'expressió francesa

UB
Nous llenguatges de la poesia en francès 

Noves poètiques de la narrativa en francès 

Pensament i literatura en llengua francesa 

Psicoanàlisi y  literatura en francès 

Teoria literària feminista i estudis de gènere 

Postcolonialisme i literatura en francès 

Poètiques i polítiques de la literatura en francès 

Teatre francès: riure i plorar de Koltès a Molière

Cinema i creació audiovisual en francès 

Traducció literària del francès



Continguts formatius

Menció en Cultures i literatures 

romàniques medievals

UAB

Èpica romànica medieval

Lírica romànica medieval

Novel·la romànica medieval

Introducció a les literatures romàniques

Llegendes medievals

Literatura i societat a l’Edat Mitjana



LITTÉRATURE

Autofiction
Critique littéraire
Édition 
Écritures Subversives
Stylistique
Histoire littéraire
Historiographie littéraire
Littérature comparée
Stylistique
Littérature et  Musique
Littérature orale
Littérature-monde
Mythocritique 
Modernité poétique
Théorie de l'imaginaire
Théorie littéraire
Traduction  Littéraire

LINGUISTIQUE
APPLIQUÉE

Pathologies de la Parole
Phonétique correctives
Phonétique expérimentale
Intercompréhension
Lexicographie bilingue
Lexicographie pédagogique
linguistique 
computationnelle 
Méthodologie 
l'Enseignement des 
langues
Autoapprentissage des 
langues 
Didactique de la 
Civilisation 
Politique et aménagement 
linguistique
Traduction
Traduction Automatique

LINGUISTIQUE

Grammaire
Histoire de la langue 
française
Lexicologie
Sémantique
Typologie linguistique
Plurilinguisme et 

Développement du 
langage



Sortides professionals

▪ La persona graduada obté una formació sòlida en llengua, literatura i cultura 

franceses, la qual cosa li facilita la inserció laboral en qualsevol professió 

relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió 

Europea, com ara l’ensenyament del francès, la mediació cultural i l’accés a 

professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb 

l’activitat turística i d’intercanvi cultural, etc.

▪ Cada cop són més els estudiants sol·licitats per dur a terme tasques dins de l’àmbit 

del tractament automàtic de les llengües, tant escrit com oral, en diferents 

empreses capdavanteres del sector. 



• Le français est aujourd’hui la 5e langue
la plus parlée au monde avec 274
millions de locuteurs
• Le français est la 2e langue apprise
comme langue étrangère après l’anglais
• Le français est la 3e langue des affaires
dans le monde
• Le français est la 4e langue d’internet
• Il y a 125 millions d’apprenants du/en
français...



Francès? Per què?

Directeur 

Chambre de 

Commerce 

Française de 

Barcelone

PHILIPPE SAMAN: "Cuesta mucho encontrar
profesionales bilingües"

Philippe Saman, director de la Cámara de Comercio
francesa en Cataluña -que funciona desde 1883 en
Barcelona-, recuerda que más de la mitad de las
1.400 empresas francesas establecidas en España
están instaladas en tierras catalanas. Pero tienen
dificultades. "Es difícil encontrar profesionales
bilingües porque ya no hay menores de 35 años
que sepan francés", señala Saman, quien recuerda
que el intercambio comercial "es importantísimo para
ambos países", y que aproximadamente la mitad de
los turistas que visitan Cataluña son franceses. (EL
PAÍS.com)



Director de l’Escola 

Superior de Comerç 

Internacional (ESCI)

–¿Cuál es el que tiene más éxito entre los 

alumnos?

Va a modas, primero fue el japonés, luego el chino,

el alemán... actualmente el ruso está subiendo

bastante. Pero al final, el que más van a utilizar

es el francés, es el más útil a la hora de trabajar en

el sector de la internacionalización y el más

demandado por las empresas de aquí. Nuestros

vecinos en Europa y en el Norte de África hablan

francés y para las pymes que están empezando o

consolidando su internacionalización, el paso más

obvio donde hacerlo es en Francia.

(EXPANSION.com)

Francès? Per què?

Xavier Cuadras: El francés es un idioma 

más útil que el chino



Vols venir a visitar-nos?
Un campus al teu servei

Dia de les famílies:

Inscripcions:

www.uab.cat/dia-families

dissabte 5 de maig

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus 



Descarrega’t les guies!

Connecta’t! 

www.uab.cat

/guies-pdf

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies, 
t’esperem a la UAB!

www.uab.cat


