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IDIOMES Nivell A1

OBJECTIU DEL CURS
Comprendre i utilitzar expressions familiars i quotidianes, així com frases molt simples.
Saber presentar-se i presentar els altres, formular i contestar preguntes sobre dades personals.
Poder interactuar d’una manera senzilla.

CONTINGUT DEL CURS
Expressió oral
 Frases senzilles i aïllades referents a persones i llocs
 Monòleg sostingut
- Descriure’s a un mateix, parlar de la seva professió i del lloc de residència
 Parlar en públic
- Llegir un comunicat breu i prèviament assajat
Expressió escrita
 Escriure frases senzilles i aïllades
 Escriptura creativa
- Frases senzilles sobre un mateix i sobre persones imaginàries
Comprensió auditiva
 Discursos que siguin molt lents, articulats amb les suficients pauses per assimilar-ne el
significat
 Escoltar avisos i instruccions
- Instruccions explicades amb lentitud
- Seguiment d’indicacions senzilles i breus
Comprensió de lectura
 Textos molt breus i senzills, llegint frase per frase, captant noms, paraules i frases bàsiques i
corrents
 Llegir correspondència
- Missatges breus i senzills
 Llegir per orientar-se
- Reconèixer noms, paraules i frases molt bàsiques que apareixen en rètols de les
situacions més quotidianes.
 Llegir per a la recerca d’informació i arguments
- Captar el sentit en material escrit informatiu senzill i en descripcions breus i senzilles
 Llegir instruccions
- Indicacions escrites si són breus i senzilles
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Interacció oral
 Participar en converses de forma senzilla, per bé que la comunicació depengui totalment que
hi hagi repeticions a ritme més lent, reformulacions i rectificacions
 Formular i contestar preguntes bàsiques, fer afirmacions senzilles i respondre les afirmacions
en àrees de necessitat immediata
 Comprendre un interlocutor nadiu
- Expressions corrents dirigides a la satisfacció de necessitats simples, sempre que sigui
un discurs lent
 Conversa
- Presentar-se a un mateix i utilitzar salutacions i expressions d’acomiadament bàsiques.
- Preguntar com estan les persones i expressar les seves reaccions davant les notícies
- Expressions concretes sempre que l’interlocutor hi col·labori amb un discurs clar i lent
 Col·laborar per aconseguir un objectiu
- Preguntar i donar instruccions si es parla pronunciant de forma lenta i acurada i
comprendre indicacions breus i senzilles de com anar a un lloc
 Interactuar per obtenir béns i serveis
- Demanar a algú alguna cosa
- Saber tractar nombres, quantitats, preus i horaris
Durada: 60 h
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