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Cours adultes

C1

Adreçat a
Estudiants que hagin cursat
entre 540 i 940 hores* de
francès o hagin obtingut
recentment un diploma DELF B2.
* 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,
comprendràs una àmplia gamma
de textos llargs i complexos, i en
reconeixeràs el sentit implícit.
T’expressaràs amb fluïdesa i
espontaneïtat sense haver de
cercar d’una manera gaire evident
paraules o expressions. Utilitzaràs
la llengua de manera flexible i
eficaç per a propòsits socials,
acadèmics i professionals.
Produiràs textos clars, ben
estructurats i detallats sobre
temes complexos, i demostraràs
un ús controlat d’estructures
organitzatives, connectors i
mecanismes de cohesió.
Si ho desitges i el teu professor
t’ho recomana, amb treball
personal complementari podràs
presentar-te a les proves oficials
del diploma DALF C1.

Durada

Temari
Expressar-se
- Expressar-se espontàniament sense haver de buscar les paraules.
- Fer servir la llengua de manera fluïda i eficaç a les teves relacions socials i
profesionals.
- Presentar descripcions clares i detallades sobre una extensa gama de
temes, integrant-hi diversos arguments i detallant-hi el teu punt de vista.

Escoltar
- Comprendre llargs discursos fins i tot quan no estan clarament
estructurats.
- Comprendre emissions de televisió, ràdio i pel·lícules sense massa esforç.

Llegir
- Comprendre textes factuals o literaris llargs i complexos, i apreciar-ne les
diferències d’estil.
- Comprendre articles de caràcter tècnic o científic, tot i que no concerneixin
la teva especialitat.

Escriure
- Expressar-se en un text clar i ben estructurat, i desenvolupar-hi el teu punt
de vista.
- Escriure sobre temes complexos en una carta, un informe o un article
d’opinió.
- Produir diferents tipus de text, tot prenent un estil que s’adapti al
destinatari.

Entendre les cultures francòfones
- Comprendre les referències culturals francòfones i descodificar els
implícits.
- Comprendre diverses marques o efectes d’humor.

MATERIAL

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

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

