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FRANCÉS 
 
1. OBJECTIUS 
Es tracta de demostrar la capacitat de comprensió lectora de textos de caràcter 
general d’una longitud que no excedirà les 250 paraules. La dita capacitat implica 
saber reconstruir el sentit general d’un text tot prenent en compte el context i la 
intenció de l’autor a partir de les empremtes lingüístiques del text. 
 
 
2. CARÀCTER DE LA PROVA 
Els continguts es formulen en termes de destreses de comprensió escrita, donades les 
característiques de la prova:  
. Saber extraure les idees essencials d’un text per a donar compte del seu significat i el 
seu sentit globals. 
. Ser capaç d’identificar l’opinió de l’autor i la seua intenció. 
. Ser capaç de deduir el sentit de paraules d’un text a partir del context. 
. Identificar el sentit de paraules i expressions del text trobant les equivalències entre 
distintes formulacions. 
. Utilitzar els fenòmens globals d’organització textual per a construir el significat i el 
sentit del text: títol, relació entre el principi i el final del text, disposició en paràgrafs i 
enllaços entre els paràgrafs. 
 
3. AVALUACIÓ 
La prova de Llengua Estrangera Francés versarà només sobre aspectes relatius a la 
capacitat de comprensió escrita. La dita capacitat s’avaluarà a partir de distintes 
preguntes sobre un text de 200-250 paraules. Els textos correspondran a l’àmbit de la 
comunicació general i quotidiana, textos de divulgació científica en revistes i periòdics 
d’àmplia difusió, articles d’opinió en la premsa recent, notícies, etc. Es tractarà de 
textos que no comporten especial dificultat retòrica ni lèxic especialitzat. La prova 
constarà dels apartats següents:  
. 2 preguntes de comprensió global 
. 1 pregunta en termes de selecció vertader o fals. 
. 1 pregunta de selecció del tipus d’opció múltiple. 
. 1 pregunta de lèxic consistent a trobar en el text sinònims o hiperònims de certes 
paraules o expressions. 
. 1 pregunta de lèxic consistent a identificar les paraules o expressions equivalents 
d’entre diverses propostes, d’acord amb el sentit del text. 
Sobre un barem de 10 punts, cada un dels apartats tindrà un valor de 2 punts. 
Les preguntes de comprensió global seran contestades en francés, encara que en la 
correcció no es penalitzaran les faltes d’expressió.  
Es valorarà la competència de comprensió tenint especialment en compte la capacitat 
de captar i de reconstruir la coherència global del text, així com d’establir les relacions 
de coreferència lèxica. Es prendrà també en consideració la capacitat de comprendre 
els aspectes implícits indispensables per a interpretar el sentit del text. 
 
 


