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Cours adultes

B2

Adreçat a

Temari

Estudiants que hagin cursat entre 360 i
440 hores de francès, o que hagin
obtingut recentment un diploma B1.
* 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.

Expressar-se
- Expressar-se de manera cada vegada més fluïda i amb comoditat
sobre temes personals o generals: la identitat, els arrels, la vida de
parella, les relacions familiars, la salut, la forma de vida, l’educació, les
condicions de feina...
- Participar activament en una conversa, presentant-hi i defensant-hi les
teves opinions.

Escoltar

Objectius
En finalitzar aquest curs, i més
perfectament en finalitzar el curs
B2+, comprendràs les idees
principals de textos complexos
sobre temes concrets o abstractes,
incloent-hi discussions tècniques en
el camp de l’especialització
professional. T’expressaràs amb un
grau de fluïdesa i d’espontaneïtat
que et permetrà interactuar
habitual-ment amb parlants nadius
sense que comporti tensió per a
cap dels interlocutors. Produiràs
textos clars i detallats en una
àmplia gamma de temes i
expressaràs el teu punt de vista
sobre una qüestió, tot exposant els
avantatges i els inconvenients de
diverses opcions.
Si ho desitges i el teu professor t’ho
recomana, podràs presentar-te a
les proves oficials del diploma DELF
B2.

Durada

- Comprendre la major part de les interaccions i conversacions amb
interlocutors francòfons.
- Comprendre els informatius i les emissions radiofòniques i televisades.

Llegir
- Llegir la premsa en francès (diaris, revistes...).
- Comprendre una narració contemporània en prosa.

Escriure
- Expressar el teu punt de vista en textos argumentatius simples.
- Escriure al correu del lector d’una publicació.
- Redactar textos posant de relleu avantatges i inconvenients d’una situació.

Entendre les cultures francòfones
- Conéixer la història de la llengua francesa, de les llengues regionals,
de la immigració.
- Familiaritzar-se amb autors i personalitats artístiques francòfones.

MATERIAL

Fons documental de la biblioteca pedagògica d’AF Sabadell + manual i
quadern d’exercicis, unitats 1 a 5.

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

