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Superfície 

643.801 km² 
Habitants 

67,06 milions (2019) 
Any adhesió a la Unió Europea 
l'any 1951  

Sistema polític 

 
● França és una república semipresidencial, que compta amb un president (cap 

d'estat) i un primer ministre (cap de govern). El president és triat per votació 

popular, mentre que el primer ministre és escollit i nomenat pel president de la 

República. 

Idiomes oficials 
 

El francés es el idioma de Francia, la lengua oficial, pero hay variantes lingüísticas que 

se hablan en distintas regiones del país: 

● Bretón: lengua céltica. Noroeste de Francia. 

● Corso: dialecto toscano. Córcega. 

● Provenzal: dialecto del occitano. Provenza, Languedoc. 

● Occitano: Lengua romance. Al sur del Loire (Niza, Valle de Arán, Bearne, Aude) 

● Catalán: proviene del latín gálico. Pirineos Orientales. 

● Franco-provenzal: lengua románica. Savoie, Fribourg, y Valais. 

● Alsaciano: dialecto de origen germánico. Alsacia. 

● Vasco: Pirineos Atlánticos (País Vasco-Francés) 

Relleu i principals elements geogràfics 

 
● Amb una superfície de 551.500 km²; (675.417 km²; amb els territoris d'ultramar), 

França  s'estén 1.000 km de nord a sud i d'est a oest (la distància més gran nord-

sud: Bray-Dunes - Cervera de la Marenda. És el tercer major país d'Europa. De 

forma semblant a un hexàgon, França té 950 km de Dunkerque a Perpinyà, uns 

1.100 de Brest a Menton i menys de 950 de Brest a Estrasburg, i és àmpliament 

abocada a la mar (2.100 km de costa, és a dir, el 38% del seu perímetre). França 

és sobretot un país de planes, de baixos altiplans i de serralades mitjanes; 

gairebé quatre cinquenes parts del territori no assoleixen els 500 m, i menys del 

10% ultrapassa els 1.000 m. A excepció de la seva frontera nord-est, el país es 

troba delimitat principalment per mars, l'oceà i fronteres naturals: Rin, Serralada 

del Jura, Alps, Pirineus  

 

 

Principals ciutats 
         París: 2 229 621 habitantes. 

● Marsella: 855 393 habitantes. 

https://www.101viajes.com/francia/guia-turismo-viaje-francia
https://www.101viajes.com/francia/guia-turismo-viaje-francia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bray-Dunes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cervera_de_la_Marenda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rin
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● Lyon: 500 715 habitantes. 

● Toulouse:458 298 habitants. 

● Niza: 342 295 habitantes. 

● Nantes: 292 718. 

● Estrasburgo:275 718 habitantes. 

● Montpellier: 272 084 habitants. 

 
Personatges importants 
 
Juana de Arco: Joana era una camperola que assegurant ser guiada per veus de Déu, 

va dirigir i va comandar els exèrcits francesos aconseguint que Carlos VII de Valois es 

convertís en el Rei França. 

Napoleón Bonaparte : va ser un governant i militar francès. Es va proclamar com a 

emperador de França després d'haver estat primer cònsol de la república francesa. 

Voltaire : va ser un dels principals personatges de la il·lustració. Moviment que va 

emfatitzar en el poder de la raó humana, la ciència i el respecte cap a la humanitat 

Descartes : va ser un dels filòsofs i matemàtics més importants de l'època. Se li 

considera com el pare de la filosofia moderna, el seu principal idea era el rebuig de les 

veritats rebudes 

 
Gastronomia 

 
França és un país conegut en el món sencer per la seva gastronomia. Els plats 
tradicionals francesos com la raclette, la tartiflette o la fondue es preparen en algunes 
ocasions amb formatges de diferents varietats. Altres plats contenen ingredients a base 
de carns (boeuf bourguignon) i porc. 
 
PLATS TÍPICS DE FRANÇA: 

 

● Quiche Lorraine. 
● Algiot. 
● Crepes. 
● Ratatouille. 
● Soupe à l´oignon. 
● Cassoulet. 
● Confit de pato. 
● Coq au vin. 
● Macarons 
● Croissants 

 

 

Altres dades d’interès 
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