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Cours adultes

A1

Adreçat a

Temari
Expressar-se

Principiants: estudiants sense
cap coneixement, o sense
gaire cap coneixement.

Objectius
En finalitzar aquest curs sabràs
comprendre i utilitzar
expressions quotidianes i
familiars i frases molt senzilles,
encaminades a satisfer les
primeres necessitats.
Podràs presentar-te i presentar
una tercera persona i podràs
formular i respondre
preguntes sobre detalls
personals: on vius, la gent que
coneixes i les coses que tens.
Si ho desitges, amb el consell del
teu professor podràs presentarte a les proves oficials del
diploma DELF A1.

-Conèixer algú: establir contacte, presentar-te, conèixer els rituals de
cortesia.
- Donar informacions senzilles sobre la teva persona i el teu entorn.
- Descriure la teva forma de viure, els hàbits, el lloc on vius (país, ciutat...).
- Descriure física i moralment una persona.
- Parlar dels teus gustos i aficions, d’allò que t’agrada o que no t’agrada.
- Comunicar de manera senzilla en situacions que es produeixen en un
context francòfon: reservar un hotel o un billet de tren, fer compres,
demanar o indicar un itinerari, agafar cita.
- Anunciar un esdeveniment familiar, demanar i donar notícies.
- Evocar fets passats de manera senzilla.

Escoltar
- Comprendre termes i expressions senzilles en un contexte familiar.
- Copsar allò essencial de curts intercanvis comunicatius amb un francòfon.
- Comprendre curts missatges telefònics, amb cadència lenta i pronunciació
clara.

Llegir
- Comprendre textos breus: e-mail, carta, formulari, anunci, catàleg, pòster,
invitació, textos descriptius...

Escriure
- Emplenar un formulari d’inscripció, una fitxa d’hotel.
- Escriure una carta postal o un e-mail breu, proporcionant-hi detalls i
impressions personals.
- Redactar o respondre un questionari senzill.

Entendre les cultures francòfones
- Tenir nocions culturals i geogràfiques sobre Frància i els països francòfons:
hàbits, forma de vida, rituals socials, especificidats d’algunes regions...

MATERIAL

Durada

Fons documental de la biblioteca pedagògica d’AF Granollers + manual i
quadern d’exercicis, unitats 0 a 5.

Calendaris

90 hores

Ritmes
Extensiu (anual):
3h/setmana
Semiintensiu (semianual):
6h/ setmana
Intensiu (estiu):
10h/setmana
Superintensiu (estiu):
20h/setmana
Alliance Française Granolles
info@alianzafrancesa.com

Extensiu: d’octubre a juny. Balanç de
mig recorregut acadèmic al
febrer.
Semiintensiu: d’octubre a mig febrer
(un nivell) i de mig febrer a
juny (un altre nivell).
Intensiu: juliol i setembre (8 setmanes +
treball dirigit).
Superintensiu: juliol (4 setmanes +
treball dirigit).

www.alianzafrancesa.com

Sessions
Extensiu:
1h30 x 2 sessions/setmana
3h x 1 sessió/setmana
Semiintensiu:
3h x 2 sessions/setmana
Intensiu:
2h x 5 sessions/setmana (matí)
2h30 x 4 sessions/setmana (tarda)
Superintensiu:
4h x 5 sessions/setmana (matí)
4h30 x 4 sessions/setmana (tarda)

Corró 22 – 08401 Granollers
g3 879 69 37

