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Calendari i horaris
Curs 2018-2019

SESSIÓ INAUGURAL I TUTORIES DE MATRÍCULA

24 DE SETEMBRE

•

9.00 h. Entrevistes personalitzades en relació al mòdul de Pràctiques externes
(B11/292, Sala de reunions del Departament de Filologia Francesa i Romànica,
UAB)

•

12.00 h. Sessió inaugural del FLEDL a càrrec de l’equip de coordinació i
tutories personalitzades de matrícula (Sala de Juntes, Facultat de Filosofia i
Lletres, UAB). Prèviament l’estudiant haurà de passar pel Suport Logístic i Punt
d’Informació de la Facultat de Filosofia i Lletres per recollir-hi la carpeta i
l’agenda com a estudiant del Màster.

•

13.00. Un cop feta la tutoria, els estudiants hauran de demanar cita prèvia a
Gestió Acadèmica (Facultat de Filosofia i Lletres, UAB) per matricular-se.

CURS ACADÈMIC 2018-2019
PRIMER SEMESTRE

o
o
o
o

Dilluns

17.00-20.00

43806 Francès Llengua Estrangera i Intercomprensió: Fonaments i
Metodologies, S1, 9 cr., dimecres, UAB
43832 Diversitat Lingüística i Mediació intercultural, S1, 9 cr., dimarts,
UAB
43814 Factors Històrics i Culturals de la Francofonia, S1, 6 cr., dilluns,
UAB
43816 Literatura-Món i Francofonia, S1, 6 cr., dijous, UAB
Dimarts

43814 (UAB)

43832 (UAB)

Dimecres

43806 (UAB)

Dijous

43816 (UAB)

Divendres

Activitats complementàries
Recuperació de classes, si cal.

SEGON SEMESTRE

o
o
o
o

43815 Treball de Fi de Màster, 12 cr. – S2, sense horari reglat
43807 Component Fònic i Oralitat, 6 cr. – S2, dimarts, UAB
43808 Component lèxic i Gramatical, 6 cr. – S2, dilluns, UAB
43833 Pràctiques externes, 6 cr. – S2, sense horari reglat
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Dilluns

Dimarts

43807 (UAB)

17.00-20.00

Dimecres

Dijous

43808 (UAB)

Divendres

Activitats complementàries
Recuperació de classes, si cal.

43806 Francès Llengua Estrangera i Intercomprensió: Fonaments i Metodologies –
coord. Sandrine Fuentes
1. Àngels Campà (2): 3, 10, 17 i 24 d’octubre.
2. Mercè Oliva (4): 31 d’octubre; 7, 14, 21 i 28 de novembre; 5 i 19 de desembre.
3. Sandrine Fuentes (3): 9, 23 i 30 de gener 2019; 6 i 13 de febrer 2019.
43832 Diversitat lingüística i Mediació intercultural – coord. Roser Gauchola
1. Josselin Conté (3): 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre; 6 de novembre.
2. Roser Gauchola (6): 13, 20 i 27 de novembre; 4, 11 i 18 de desembre i 8, 15, 22 i
29 de gener 2019.
43814 Factors Històrics i Culturals de la Francofonia – coord. Patricia López
1. Patricia López (3): 8, 22 i 29 d’octubre; 5 i 12 de novembre.
2. Eric Martin (3): 19 i 26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre.
43816 Literatura, món i francofonia – coord. Mar García
1. Mar García (4): 11, 18 i 25 d’octubre; 15, 22 i 29 de novembre; 13 de desembre.
2. Catherine Favret (2): 20 de desembre; 10 i 17 de gener 2019.
43815 Treball de fi de màster – coord. Lorraine Baqué
•

El 5 d’octubre, a les 16.00 hores: primera reunió informativa amb el coordinador
del mòdul.
(i) en què consisteix el TFM: pautes a seguir per a un bon desenvolupament
individual d'aquest treball;
o (ii) el calendari d'execució.
Al llarg del més d’octubre: Entrevista personal amb la coordinadora en què
l'estudiant presentarà una proposta de tema pel seu treball i adjudicació del tutor.
Al llarg del mesos de novembre I desembre sessions d'orientació i discussió amb el
tutor assignat: consultes sobre la bibliografia, i elaboració i presentació d'un esquema
de treball previ.
o

•
•
•
•

Al llarg del segon semestre: la resta de sessions de tutoria (tres com a mínim).
El 22 de febrer 2019 a partir de les 16 hores: seminari sobre l’estat dels TFM, en
el qual cada alumne hi ha d’exposar durant 10 minuts els següents punt: a)
presentació del TFM; b) hipòtesi de partida; c) estat de la qüestió; c) metodologia
del treball; d) índex provisional; e) avenços significatius i f) dubtes i problemes.
Debat posterior.
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•

El 6 de juliol: data límit de lliurament del treball: cal depositar una còpia
firmada a la segretaria del departament. No s’admetran treballs fora d’aquest
termini.
El 16 de juliol, es faran públics els tribunals. Cada estudiant ha de lliurar una
còpia definitiva del seu treball al director i als membres del tribunal.
El 5 de setembre: defensa pública dels treballs. UAB.

•
•

43807 Component fònic i Oralitat – coord. Marta Estrada
1. Marta Estrada (3): 26 de febrer; 5, 12, 19 i 26 de març.
2. Lorraine Baqué (3): 2, 9, 23 i 30 d’abril; 7 i 14 de maig.
43808 Component lèxic i Gramatical – coord. Xavier Blanco
1. Xavier Blanco (3): 7, 14, 21 i 28 de febrer; 7 de març
2. Àngels Catena (3): 14, 21 i 28 de març; 4 i 11 d’abril
43833 Pràctiques externes – coord. Àngels Catena
•
•
•

Octubre: Reunió inicial amb la tutora de les Pràctiques Externes per establir el
calendari de pràctiques
Gener: reunió per acabar de definir els perfils i tancar els convenis.
Abril – juny: tutories de seguiment.

