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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:2 dies una hora/ 2 días una hora 
    

Modalitat /Modalidad: Presencial 
 
 Horari / Horario: 
 

REQUISITS. Alumnes amb nivell finalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
Real beginners/principiants absoluts 

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:  Feu clic per escriure 

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: 

Aquest curs va dirigit principalmente a alumnat matriculat en 1A2 i que tinga dificultat per a seguir 
la classe per no haver estudiat mai abans la llengua anglesa. També está dirigit a persones que no 
estiguen matriculades en cap curs curricular d’1A2 i hagen estudiat anglés a nivell bàsic i vulguen  
revisar les destreses més fonamentals del nivell A2.  

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

El curs està orientat a reforçar la pràctica oral i escrita del primer curs d’A2. A través de jocs i exercicis 
pràctics, l’alumnat revisarà i reforçarà de manera activa tot allò aprés en les classes de primer d’A2 
en el curs presencial, prenent el protagonisme de la classe. 

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 

Reforçar de manera lúdica i pràctica la competència comunicativa de l’alumnat que comença 
l’aprenentatge de l’anglés des de zero.  

 

 

Aprendre jugant - nivell A2/ Aprender jugando – nivel A2 

66 

Dilluns i dimecres de 14.00-15.00  


