
Anglès – Conversa Nivell B1

Objectius del curs 

Objectius generals: 

• Expressar adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, 
narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
• Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
• Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent

Programa del curs

Continguts

• Entonació i pronunciació
• Presentació
• Vocabulari relacionat amb situacions 

formals i informal 

• Expressions freqüents de l'anglès 
col·loquial

• Diàlegs i debats 

Intermediate English Conversation

Hores: 25    Nivell: Bàsic 

Metodologia 

Un concepte bàsic latent en la nostra metodologia és que l'aprenentatge d'idiomes implica no solament 
coneixements teòrics, sinó també, i potser més important, l'aplicació pràctica d'aquests coneixements. Per això es 
promou la interacció i la participació dels estudiants. L'aula representa una oportunitat per a la immersió en l'idioma que 
s'està estudiant i llavors insistim en l'ús d'aquest idioma durant tota la classe. El professor està a la seva disposició a 
tot moment, controlant les activitats, corregint errors i resolent qualsevol dubte. La metodologia de les classes és 
flexible – creiem en la importància de parlar amb els estudiants per conèixer els seus estils preferits d'aprenentatge i de 
l'adaptació dels mètodes d'ensenyament com a conseqüència. 

Procediments d'avaluació 

Els progressos de cada participant seran avaluats de forma contínua i amb un examen al final del curs. 
L'avaluació de l'expressió oral es divideix en cuatre àrees: la correció gramatical i lèxica, la 
organització del discurs, la pronunciació, i l'interacció comunicativa. És necessari que l'alumne obtingui un 
resultat positiu – superior a 60% - en l'avaluació contínua i en l'examen per poder aprovar el curs i obtenir el 
corresponent certificat d'estudis. 

Material del curso 

Material audiovisual, exercicis i activitats pràctiques de reforç, a més del dossier emprat a classe

 Comprensió oral: 

• Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en 
situacions quotidianes i menys habituals.

• Poder parlar de temes generals o d'interès personal

Objectius específics:

Expressió oral:
• Entendre el sentit general punts, principals i informació específica sobre temes generals, 

d'actualitat en registre estàndard, de manera clara i a una velocitat mitjana. 
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