Cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament Curs 2017-2018

Cap al B2+ : Regards croisés sur l’actualité
Curs de francès avançat
Professora: Sra. Chantal Hubert
Cap al B2+ : Regards croisés sur l’actualité és un curs de llengua instrumental que té per objectiu millorar els
coneixements de la llengua francesa per tal de consolidar i desenvolupar l'expressió oral, tot millorant la
comprensió oral i escrita a través de temes d'actualitat i de societat variats, mitjançant documents autèntics i
diversos.
Destinataris del curs:
El curs està adreçat a l’alumnat de francès que tingui un nivell avançat, hagi cursat el 5è d'EOI o estigui en
possessió del nivell B2 en llengua francesa.
Durada: 30 hores (20 sessions de 90 minuts)
Idioma en què s’imparteix el curs: francès
Horari: dimarts de 19:00 a 20:30 hores
Lloc: aula 21
Dates: del 17 d’octubre al 13 de març
Preu: 158,80 €
Objectius del curs:
Intervenir amb fluïdesa i espontaneïtat en debats i converses per formular idees i opinions de manera
precisa i matisada.
Ampliar el lèxic i les estructures i suplir fàcilment les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
Prendre la paraula i resumir amb claredat i coherència temes d'actualitat.
Comprendre amb detalls programes televisius o radiofònics i articles de premsa llargs.
Adquirir coneixements sobre la realitat actual de diferents països del món.
L'objectiu terminal és aprofundir i incidir en la comunicació oral per tal que s'acosti a la d'un usuari experimentat.
Continguts:
El lèxic específic de temes d'actualitat i societat que tenen a veure amb el medi ambient, l'economia, la
mobilitat, la política internacional, etc., adaptat a les necessitats de l'alumnat.
Estructures per a prendre la paraula en públic de forma precisa i amb matisos.
Connectors variats i precisos que permetin organitzar de manera coherent el discurs.
Expressions variades i precises per a expressar els seus sentiments i reaccionar davant de fets
d'actualitat.
Comprensió de textos escrits de premsa i d'opinió.
Comprensió de textos orals, com ara programes de tractament de l'actualitat, debats, etc.

Avaluació:
Hi haurà una avaluació contínua:
Presentació d'un document d'actualitat preparat a casa,
Participació activa en les discussions i debats.
Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.
Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdit d'idiomes de lliure elecció.
Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
Atenció al públic i matrícula:
Presencial del 4 de setembre al 10 d’octubre o fins que s’acabin les places.
Matins de 10h a 13h i tardes de 16h a 18h30 (divendres tarda tancat).
Documentació
- DNI
- acreditació del nivell de llengua*
El pagament del curs i del material (si s’escau) es farà per Servicaixa amb l’imprès que es donarà en el
moment de la matrícula.
* La matrícula de les persones que hagin de fer l’entrevista no serà definitiva fins que el professor no hi doni el
vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula.
L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
No es retornarà l’import de la matrícula, en cas de renúncia per part de l’alumne.
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.

