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PROFESSOR/A: 

PROFESOR/A: 

TÍTOL DEL CURS: 

TÍTULO DEL CURSO: 

CURSOS FORMATIUS 
CURSOS FORMATIVOS 

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

 

Idioma anglés 
 

Nivell de llengua / Nivel de lengua B2 

Docència /Docencia:2 dies una hora/ 2 días una hora 

Modalitat /Modalidad: Presencial 
 

Horari / Horario: 

 
REQUISITS. Alumnes amb nivell finalitzat 
REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 

B1 amb Certificació 

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: 

El curs està 

dirigit 

específicament a 

alumnat amb 

un nivell B2 

(primer o segon 

curs). Podria 

resultar massa 

fàcil, fins i tot 

avorrit. 

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: 

Podria resultar 

massa difícil i 

descoratjador. 

 
Breu descripció del curs / Breve descripción del curso: 

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

Curs eminentement pràctic, basat en activitats comunicatives, eclèctic, amb la finalitat de millorar la 
comunicació oral, tant a nivell actiu (Speaking) com pasiu (Listening). 
S’utilitzaran cançons, videos, activitats de role-play i jocs, i s’espera que l’alumnat vinga preparat per 
a participar activament. 
La fonètica formarà part del curs per millorar tant la pronunciació com la comprensió oral, amb la 
finalitat d’aconseguir una comunicació efectiva. 

Dimarts i dijous de 14 a 15 hores 
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Improving Oral Skills (Listening and Speaking) 
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Breu descripció dels objectius/ Breve descripción de los objetivos: 

 

Millorar la Producción Oral en Anglés (pronunciació, fluïdessa, naturalitat, fins i tot la comprensió 
auditiva). 
Prendre confiança a l’hora d’expressar-se, sense por a fer errors. 

Curs basat en el mètode comunicatiu en què s’integraran destresses contínuament. Els textos font 
podrán ser llegits o escoltats i es transformaran en textos escrits i/o parlats. 
S’intentarà que l’atmosfera siga apropiada per a crear confiança entre els/les alumnes, facilitant la 
comunicación i fent-los veure que l’error és part de l’aprenentatge de una lengua. 

mailto:46013220@edu.gva.es

