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LOL, un film de Lisa Azuelos 

 
 
Objectius  
  
• Analitzar les inquietuds dels joves francesos (lleure, gustos musicals, look, 

activitats extraescolars) i els problemes que sorgeixen en la relació amb el seu 
entorn (pares, professors, amics) i comparar-los amb les inquietuds i els 
problemes d’ells mateixos i dels joves que els envolten. 

• Aconseguir que els alumnes utilitzin els seus coneixements lingüístics per dur a 
terme activitats de comprensió i d’expressió oral i escrita. 

• Apropar els alumnes a l’argot utilitzat pels joves francesos en diferents situacions 
de la vida quotidiana. 

• Donar a conèixer el sistema educatiu francès i el funcionament d’un lycée. 
 
Descripció de la proposta  
  
A partir de la pel·lícula LOL de Lisa Azuelos, es proposen diferents activitats per 
treballar la comprensió i l’expressió oral i escrita i el lèxic relacionat amb la descripció 
física i de caràcter, amb les activitats de lleure dels  joves i amb la seva manera de 
vestir. També hem inclòs una activitat per treballar l’argot dels joves protagonistes. 
Aspectes de civilització francesa, com la descoberta de París o el funcionament del 
sistema educatiu francès són la base d’altres activitats proposades. 
 
Recursos emprats  
 
• Pel·lícula: LOL de Lisa Azuelos, 2008, Pathé. 
• Wikipèdia: http://fr.wikipedia.org. 
• http://www.lol-lefilm.com 
• Cançó per dur a terme una activitat de comprensió oral: Exil, Kaponz&Spinoza 

http://www.youtube.com/watch?v=-EXftUM4dLc 
• Entrevista a un dels protagonistes per dur a terme una activitat de comprensió oral: 

Interview aux acteurs : http://www.youtube.com/watch?v=A8p7-2NyXmk  
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Aconsellem quatre sessions per dur a terme el visionat i les activitats: dues sessions 
pel visionat (1h 42min de pel·lícula) i la resta pel treball de grup i la posada en comú  
del treball que hauran fet. Per dur a terme la mise en route hauran de fer una cerca a 
Internet, a nivell individual, sobre el significat i les connotacions de la paraula escollida 
pel títol de la pel·lícula. Durant el visionat  els alumnes, individualment, resoldran altres 
activitats relacionades amb l’argot emprat pels protagonistes, amb aspectes de 
civilització francesa que se’ls demana i prendran nota de tot allò que els farà falta per 
resoldre’n d’altres. 
 
Hi haurà activitats que les hauran de fer a casa, un cop vista la pel·lícula,  per poder 
consultar tot allò que calgui a Internet. Amb aquestes últimes activitats acabades, en la 
penúltima sessió, es posaran en comú les solucions. La darrera sessió la dedicarem a 
les dues últimes activitats de comprensió oral: anàlisi a partir d’un exercici vrai/faux de 
l’entrevista a un dels protagonistes i explotació d’una de les cançons de la pel·lícula. 
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Com es pot veure al material de l’alumne que adjuntem, les respostes a moltes 
activitats  són obertes i per tant la posada en comú de les solucions serà molt més 
enriquidora si s’han resolt, prèviament, en grup. 
 
L’avaluació de les activitats es farà a partir de les tasques proposades en el dossier de 
l’alumne: exercicis de comprensió oral i escrita, d’expressió escrita i l’expressió oral 
final. Els criteris d’avaluació de la matèria seran aplicables a aquestes activitats. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada  
  
Amb aquest material es pretén millorar la competència comunicativa en FLE, 
treballant: 
• La comprensió global d’un document oral autèntic en llengua francesa. 
• La participació en interaccions orals amb el professor i la resta de companys del 

grup-classe, en la posada en comú de les activitats i en la seva correcció. 
• Producció de textos orals (debat quan es fa la posada en comú de determinades 

activitats) i escrits (descripcions, comparacions, respostes a preguntes obertes i 
tancades). 

 
La competència digital i de tractament de la informació també es treballa, ja que han 
d’utilitzar les TIC per informar-se, processar la informació obtinguda i transmetre-la als 
companys. Pel que fa a la competència social, el fet d’haver de comprendre la realitat 
social dels joves a França i de comparar-la amb la seva, els ajudarà a acceptar que 
vivim en una Europa plural. Finalment, i com en qualsevol activitat que proposem en 
una classe de FLE, els continguts competencials d’aprendre a aprendre sempre hi 
seran presents. Els alumnes hauran de ser conscients d’allò que saben i hauran de 
reflexionar sobre allò que estan fent per aprendre i corregir els seus errors. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Les activitats proposades van dirigides als alumnes de 4t ESO i de 1r de Batxillerat 
(nivell A2 i B1).   
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Aspectes de la geografia (la ciutat de París i els seus monuments) i de la societat i la 
cultura francesa (el sistema educatiu francès, la música, les activitats de lleure). 
 
Documents adjunts 
 

- Material per al professorat: Fiche chanson. 
- Material de treball per a l’alumnat:  Fiche compréhension, fiche interview, fiche 

chanson, fiche lexique. 
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