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PERDRE LA POR 

COMPENDRE 
MISSATGES BÀSICS 

INCLUSIÓ A LA 
SOCIETAT ACTUAL 

 
ELEMENTARY 

 

Vols iniciarte en l’ús de la lengua anglesa? Ambs aquest curs de 24 hores podràs 
aconseguir un nivell elemental, que et permetrà comunicarte de manera molt simple i 
satisfer necesitats més primordials. 
 
Es basa en el nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües 
(MCERL). 

 
 

OBJECTIUS 

a. Introduir l’alumne en l’aprenentatge de l’idioma i dominar les estructures 

gramaticals bàsiques perquè li permetin una comunicació bàsica en 

llengua anglesa. 

b. Practicar la llengua oral a nivell bàsic així com treballar el nivell de 

comprensió auditiva. 

c. Escriure textos breus i sencills, relacionats amb qüestions qüotidianes i 

necessitats bàsiques, amb l’ús del léxic més freqüent i estructura 

gramatical bàsica. 
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METODOLOGIA 

 

El curs combina l’exposició de conceptes teòrics per part del docent amb la participación 
activa dels alumnes. Es treballaran en el curs diversos aspectes; gramàtica, conversa 
(speaking), i activitats variades que s’aniran desenvolupant a mida que es vagin succeint 
els continguts relacionats amb les mateixes. 
 
Els mitjans didàctics utilitzats pel desenvolupament del curs consistiran en la utilització 
del canó de projecció, cd, dvd, pissarra i el material didàctic que completarà l’exposició 
del formador. 
 

 

CONTINGUTS 

 

1. VOCABULARI BÁSIC 

a. Identificació personal.  

b. Habitatge i entorn.  

c. Activitats de la vida quotidiana a casa i al treball, la rutina diària, 

professions, etc.).  

d. Temps lliure i oci.  

e. Viatge (transport, precís, entrades, viatges, allotjament).  

f. Relacions humanes i socials (família, amics, trobades, etc.). 

 

2. GRAMATICA 

a. ORACIÓ. Ordre, frases afirmatives, negatives, interrogatives i imperatiu. 

b. SUBSTANTIUS i ADJECTIUS. Plurals i generar (regulars i irregulars) 

c. DETERMINANTS. Articles, numeració, possessius... 

d. PRONOMS. 

e. VERBS. Auxiliars (i BE), actual, passat futur. 


