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Cours adultes

B1

Adreçat a

Temari

Estudiants que hagin cursat
entre 160 i 200 hores de
francès*, o que hagin obtingut
recentment un diploma A2.

Expressar-se

* Aquesta forquilla d’hores és una
orientació genèrica; en particular, els
estudiants catalanoparlants o
castellanoparlants solen trobar-s’hi
a la part inferior, en raó de la
proximitat entre aquestes llengües.

Objectius
En finalitzar aquest curs, i més
perfectament en finalitzar el
curs B1+, comprendràs frases i
expressions habituals sobre
temes d’importància immediata.
Podràs comunicar en situacions
senzilles que exigeixin un
intercanvi directe d’informació
sobre temes familiars. Sabràs
descriure aspectes de la teva
experiència o bagatge personal,
de l’entorn i de necessitat
immediata.

- Resoldre la majoria de les situacions que puguin sorgir durant un viatge a
un país francòfon.
- Intercanviar de manera senzilla temes comuns i familiars.
- Parlar de la teva formació i experiència, evocar records d’un esdeveniment
passat (temps passat).
- Expressar el teu punt de vista, el teu acord o desacord; justificar les teves
posicions.
- Expressar sentiments i desitjos (subjuntiu).

Escoltar
- Comprendre extractes de pel·lícules en llengua francesa.
- Copsar el missatge principal dels informatius a la ràdio.
- Comprendre el contingut principal dels intercanvis amb francòfons.

Llegir
- Comprendre allò essencial de textos escrits en llenguatge corrent.
- Llegir novel·les o contes curts en llengua estàndard.

Escriure
- Escriure cartes personals explicant esdeveniments o experiències familiars.
- Conèixer les convencions per als correus formals.
- Escriure una història simple.

Entendre les cultures francòfones
- Intercanviar i donar la teva opinió sobre diversos temes socials i culturals
francesos (les normes i el comportament social, la salut, el medi ambient,
els viatges, la premsa ...).

Si ho desitges i el teu professor
t’ho recomana, podràs
presentar-te a les proves oficials
del diploma DELF B1.
MATERIAL

Durada

Fons documental de la biblioteca pedagògica d’AF Sabadell + manual i
quadern d’exercicis.

Calendaris

90 hores

Ritmes
 Extensiu (anual):
3h/setmana
 Semiintensiu (semianual):
6h/ setmana
 Intensiu (estiu):
10h/setmana
 Superintensiu (estiu):
20h/setmana
Alliance Française Granollers
info@alianzafrancesa.com
93879g3 726 96 44

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.afgranollers.org

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
9387 96937

