
Pla de la Saïdia, 19.  46019, València 

Telèfon: 961 20 68 35 

Email: 46013220@edu.gva.es 

Web: https://portal.edu.gva.es/eoivalencia 

 

CURSOS FORMATIUS  
CURSOS FORMATIVOS 

PROFESSOR/A:  

PROFESOR/A:  
 

TÍTOL DEL CURS: 

TÍTULO DEL CURSO: 
 

Tipus de curs      Número del catàleg 
Tipo de curso   A (60 hores)                              Número del catálogo 
 

Idioma anglés 
 

Nivell de llengua / Nivel de lengua     A2 

Docència /Docencia:Trieu una opció 
    

Modalitat /Modalidad: Presencial 
 
 Horari / Horario: 
 

REQUISITS. Alumnes amb nivell finalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
Feu clic per escriure  

Poden inscriure's en el curs alumnes amb nivell superior a l’indicat? 

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con nivel superior al indicado?  
No 

Especifiqueu/Especifica:  

És un curs per a 

principants 

absoluts sense 

cap coneixement 

d’anglés previ.  

Poden inscriure's en el curs alumnes amb nivell inferior a l’indicat? 

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con nivel inferior al indicado?  
No 

Especifiqueu/Especifica:  Feu clic per escriure 

 

Breu descripció  del curs / Breve descripción del curso: 

Curs d’iniciació a l’idioma anglés per a persones que mai hagen tingut un contacte previ amb la 
llengua anglesa: com per exemple, gent que per la seua edat haja estudiat altre idioma, com ara el 
francés, o que mai haja estudiat anglés. 

Breu descripció de la metodologia / Breve descripción  de la metodología: 

Es gastarà una metodologia de caire comunicatiu i es practicaran les quatre destreses principals de 
forma integrada i lúdica. 

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 

 

INICIACIÓ A L’ANGLÉS PER A PRINCIPIANTS ABSOLUTS 

71 

DIMECRES 19-21h Un dia dues hores. 
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Aquest curs està dirigit a les persones que mai no han tingut un contacte previ amb la llengua anglesa. 
L’objectiu principal és facilitar de forma progresiva un primer contacte amb el léxic, la gramàtica i la 
pronunciació de l’anglés mitjançant les principals destreses de la llengua. D’aquesta manera aquestes 
persones poden entrar en els cursos curriculars amb una major confiança i coneixements; i tindre les 
ferramentes bàsiques per a començar a treballar de una manera més seriosa amb la llengua. 

 


