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Le dîner des cons 
 

 
 
Objectius 
  
Amb aquesta proposta es vol oferir un material per treballar la comprensió oral i 
escrita, expressió oral i escrita en un nivell A2 i B1, d’una pel·lícula en versió original 
(opcionalment subtitulada en castellà): Le dîner des cons, de Francis Veber. 
 
Descripció de la proposta 
  
La pel·lícula ha estat triada per tractar-se d’una comèdia on es pot treballar el 
vocabulari col·loquial i familiar, alhora que és atractiva per la seva temàtica basada en 
els estereotips socials.  
 
Els exercicis proposats treballen aspectes de la comprensió oral i escrita, de 
l’expressió oral i escrita, a més d’aspectes lexicals relacionats amb el llenguatge 
col·loquial i familiar, aspectes gramaticals i discursius de la llengua francesa, així com 
de civilització. 
 
Recursos emprats 
 

• Pel·lícula: Le dîner des cons, Francis Veber, 1998 
• Wikipèdia: http://fr.wikipedia.org 
• http://diner.chez.com/  

 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Es proposen activitats per activar els coneixements previs, activitats per realitzar-les 
durant el visionat de la pel·lícula i d’altres en acabar. 
 
Abans del visionat de la pel·lícula els alumnes hauran de realitzar un exercici de 
comprensió oral sobre la cançó de Georges Brassens, Le temps ne fait rien à l’affaire.  
Durant el visionat, els alumnes, individualment, resoldran tot un seguit d’activitats. En 
acabar i en grup, es posaran en comú les solucions als exercicis i se’n farà la 
correcció. 
 
Aconsellem quatre sessions per a dur a terme el visionat i les activitats: 76min de 
pel·lícula (2 sessions) i la resta per al treball en grup i la correcció de les activitats. 
L’avaluació de l’activitat es farà a partir de les tasques proposades en el dossier: 
exercicis de comprensió oral, de comprensió escrita, d’expressió escrita i l’expressió 
oral final. Els criteris d’avaluació de la matèria seran aplicables a aquestes activitats. 
 
S’adjunta el dossier de l’alumne i el del professor. 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Amb aquest material es pretén millorar la competència comunicativa, lingüística  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, la seva correcció i 
l’expressió oral de l’opinió individual sobre la pel·lícula. 

• La producció de textos orals (opinió personal i debat) i escrits (descripcions, 
respostes a preguntes obertes i tancades). 

• El coneixement i interacció amb aspectes de civilització francesa són presents 
en l’explotació de la pel·lícula.  

• La construcció d’una opinió personal basada en la reflexió després del visionat 
de la pel·lícula. 

• El treball personal i interpersonal de l’alumne. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquest material està adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat, que cursen FLE com 
a segona llengua estrangera i que ja han cursat un mínim de dos cursos a l’etapa de 
l’ESO. Per això proposem treballar-lo a 4t d’ESO o a 1r de Batxillerat. El nivell 
correspondria a A2 i B1, del marc de referència europeu. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Incloem algunes tasques per treballar de manera transversal la competència social i de 
ciutadania, ja que a través de la pel·lícula es tracta el tema del respecte envers les 
persones. 
 
Documents adjunts* 
 

-Material per al professorat:  incloem les activitats amb les correccions o 
propostes per a la correcció.  

 
-Material de treball per a l’alumnat:  dossier de treball per a l’alumne.  
 

Autoria 
 
Aquest element ha estat creat per Carme Llaberia Azcón i Noemí Sancho Lara. 


