
 

CURSOS FORMATIUS  

CURSOS FORMATIVOS 
PROFESSOR/A:  

PROFESOR/A:  
 

TÍTOL DEL CURS: 

TÍTULO DEL CURSO: 
 

Tipus de curs      Número del catàleg 
Tipo de curso   A                              Número del catálogo 
 

Idioma valencià 
 

Nivell de llengua / Nivel de lengua     C1 

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

 Horari / 
Horario: 
 

REQUISITS. Alumnes amb nivell finalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
B2 

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 formatiu està destinat a oferir un reforç de les destreses orals (producció, coproducció i 
mediació oral) per a aquelles persones que, o bé ja són alumnes dels grups curriculars i volen 
reforçar aquestes destreses, o bé no són alumnes oficials dels grups curriculars però tenen 
l’objectiu de millorar aquesta competència, sempre que compten amb un nivell B2 de la llengua.  

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

Amb una metodologia eminentment pràctica i activa, es treballaran les competències orals partint 
tant de diversos contextos comunicatius reals que impliquen l’ús de registres lingüístics diferents, 
com prenent com a input textos escrits i orals (premsa, material audiovisual, etc). Les activitats 
s’abordaran sempre amb l’objectiu que l’aprenentatge siga significatiu.    

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 

1. Practicar la producció i coproducció de textos orals en el marc del nivell C1. 
2. Practicar la mediació oral en el marc del nivel C1. 
3. Aprofundir en l’adequació a diferents registres en llengua oral. 
4. Fomentar la competencia estratégica de l’alumnat.   

 

 

Pràctica d’expressió oral, nivell C1 

4 

DIMARTS I DIJOUS 9:00 a 10:00 


