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C1+

Temari

Adreçat a
Estudiants que hagin cursat
entre 630 i 1.050 hores de
francès* o hagin obtingut
recentment un diploma DALF
C1.
* 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

Reforç i aprofundiment de tots
els criteris del nivell C1 per
conduir-los al seu
perfeccionament (primers
entrenaments encaminats al
nivell C2), que passa pel domini
complet de l’idioma: estil i
connotacions, els implícits, les
figures d’estil, els registres
lingüístics socials i regionals...

Aquest curs correspon al context de perfeccionament ‘Cultura i Civilització’.
Així doncs, es configura al voltant de l’expressió oral, i de l’aprofundiment dels
coneixements sobre la cultura contemporània a França i als països
francòfons. Es convida als estudiants a descobrir i debatre diferents
problemàtiques de la societat francesa actual: la immigració, les relacions
entre homes i dones, el rol de la família, les noves formes de treball, el jovent,
les relacions entre premsa i govern, la vida rural, les noves identitats, la
recerca de la felicitat...
La revista de premsa, les cançons actuals i altres suports documentals
autèntics (ràdio, televisió, internet…) amenitzaran aquest debat.
L’enriquiment lexical serà temàtic, i el desenvolupament de l’expressió de
l’opinió i l’argumentació constituiran el nucli fonamental del curs.

Els continguts precisos seran establerts doncs de mutu acord entre el
professor i els estudiants, en funció de les seves expectatives i necessitats

Si encara no has obtingut el
diploma DALF C1, amb treball
personal complementari i el
consell del teu professor podràs
presentar-te a les proves oficials.
MATERIAL

Fons documental de la biblioteca pedagògica d’AF Sabadell.

Calendaris

Durada

Sessions

90 hores

Ritmes
Extensiu: d’octubre a juny. Balanç de

 Extensiu (anual):
3h/setmana

Alliance Française Granollers
info@alianzafrancesa.com

mig recorregut acadèmic al
febrer.

www.afgranollers.org

Extensiu:
1h30 x 2 sessions/setmana
3h x 1 sessió/setmana

Corró, 22 – 08401 Granollers
9387 96937

