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PERDRE LA POR 

COMPRENDRE 
MISSATGES BÀSICS 

INCLUSIÓ A LA 
SOCIETAT ACTUAL 

 
INTERMEDIATE 

 

 

Vols recuperar el que sabies d'anglès? amb aquest curs de 24 hores podràs 
aconseguir un nivell intermedi, que et permet utilitzar l'idioma amb certa seguretat i 
flexibilitat, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes i menys 
corrents que requereixin comprendre i produir textos amb estructures habituals sobre 
temes generals, quotidians o d'interès personal. 
 
Es basa en el nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 
(MCERL). 

 
 

OBJECTIUS 

 Saber comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes en 
situacions habituals. 

 Adequar el lèxic i les estructures del discurs a determinats temes i situacions. 

 Ampliar el vocabulari tant a nivell escrit com oral. 
 Entendre el llenguatge escrit i parlat, i utilitzar-lo competentment per a 

expressar idees personals, actituds i experiències.  
 Redacció de missatges, cartes formals i informals. 
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METODOLOGIA 

 

La docència d'aquesta assignatura serà exercida a través de classes teoricopràctiques 

que implicaran tant al professor com l'estudiant en el procés d'ensenyament i 

aprenentatge. 

 

● ESCRIT: desenvolupament de temes relacionats amb els textos i realització 

d'exercicis de text, exercicis estructurals, de lectura i de redacció. 

● ORAL: es practicarà l'idioma parlat mitjançant debats i presentacions. 

S'utilitzaran exercicis de comprensió auditiva de diversos orígens. 

 

CONTINGUTS 

 

1. VOCABULARI BÀSIC  

a. Ampliar del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb les 

situacions, formals i informals, de les funcions que es treballen en el 

nivell. 

b. Verbs, la seva col·locació en relació al seu ús freqüent i expressions 

idiomàtiques amb aquests verbs. 

2. GRAMÀTICA 

a. Alteracions de l'ordre de les oracions, imperatives, desideratives, 

exclamatives i impersonals. 

b. "Tag questions" i "Tag responses". 

c. La veu passiva amb temps simples. 

d. VERBS. Present, Present Continu, Passat, Present Perfect, futur i 

Condicional. 


