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Cours adultes

A2
Temari

Adreçat a
Estudiants que hagin cursat
entre 60 i 100 hores* de francès,
o tinguin un diploma DELF A1.
* 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
- Comunicar per portar a terme tasques simples i rutinàries que sol·liciten un
intercanvi d'informació sobre temes i activitats familiars.
- Descriure en termes simples la seva família i altres persones, les seves
condicions de vida, la seva formació i activitat professional.
- Parlar dels teus desitjos i dels teus projectes.
- Descriure i caracteritzar un lloc o objecte.
- Tenir un breu intercanvi amb algú de parla francesa per portar a terme una
tasca: l'elecció d'un regal o una activitat cultural, assessorar algú,
compondre un menú…
- Descriure un esdeveniment recent o una situació en el passat.

Escoltar

Objectius
En finalitzar aquest curs
comprendràs frases i
expressions habituals sobre
temes d’importància immediata.
Podràs comunicar en situacions
senzilles que exigeixin un
intercanvi directe d’informació
sobre temes familiars. Sabràs
descriure aspectes de la teva
experiència o bagatge personal,
de l’entorn i de necessitat
immediata.
Si ho desitges, amb el consell del
teu professor podràs presentarte a les proves oficials del
diploma DELF A2.

Durada

- Entendre les expressions en vocabulari comú en relació amb allò que et
preocupa (família, treball, recreació, medi ambient).
- Entendre la major part dels anuncis i missatges senzills i clars.

Llegir
- Comprendre els registres corrents, com ara anuncis publicitaris, fullets
turístics, fullets, menús de restaurants, petits anuncis…
- Entendre una carta personal curta i simple.

Escriure
- Escriure notes i missatges senzills i breus.
- Escriure un missatge o una carta personal.

Entendre les cultures francòfones
- Conèixer l'abast de la Francofonia, per descobrir els departaments i territoris
francesos d'ultramar i les seves característiques.
- Saber informar-te de l’oferta cultural i turística de la ciutat.
- Conèixer algunes especialitats culinàries de diferents regions.

MATERIAL

Fons documental de la biblioteca pedagògica d’AF Granollers + manual i
quadern d’exercicis, unitats 6 a 10.

Calendaris

90 hores

Ritmes
Extensiu (anual):
3h/setmana
Semiintensiu (semianual):
6h/ setmana
Intensiu (estiu):
10h/setmana
Superintensiu (estiu):
20h/setmana
Alliance Française Granolles
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.alianzafrancesa.com

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
g3 879 69 37

