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Cours adultes

B1+

Adreçat a

Temari

Estudiants que hagin cursat entre
250 i 300 hores* de francès.

Expressar-se

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

- Prendre part, sense preparació, en una conversa sobre temes quotidians
d'interès personal o en relació amb la vida quotidiana (família, treball,
amics, notícies, viatges).
- Expressar els teus projectes, les teves esperances i objectius.
- Donar les raons i explicacions de les teves opinions o dels teus projectes.

Escoltar

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

- Entendre la majoria de les converses si el tema és actual.
- Comprendre els missatges clau transmesos per ràdio o televisió.
- Seguir una pel·lícula en llengua estàndard.

Llegir
- Entendre articles de premsa.
- Llegir novel·la en llengua estàndard.

Escriure
- Explicar una història i resumir la trama d'una pel·lícula o un llibre.
- Escriure cartes explicant experiències personals, somnis, esperances…
- Escriure una carta formal (sol·licitud, reclamació, etc.)

Entendre les cultures francòfones
- Conèixer els fenòmens de la societat actual francesa i entendre els seus
mecanismes, i comparar-los amb la pròpia cultura.

Si ho desitges, amb el consell del
teu professor podràs presentarte 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

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

