Curs general (90h)
Niveau 1

DELF

Descripció CECR*
Pot comprendre i utilitzar frases simples per
satisfer necessitats concretes. Pot presentar-se,
formular preguntes i comunicar de manera
senzilla.

Niveau 2

Pot intercanviar informacions simples i directes
sobre temes habituals. Pot descriure el seu entorn
i la seva formació, i expressar una opinió de
manera bàsica.

Niveau 3

Pot afrontar la majoria de situacions al llarg d’un
viatge. Pot expressar-se coherentment per donar
la seva opinió, descriure o explicar un
esdeveniment present, passat o futur.

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8
Alliance Française Sabadell
tel. 00 34 93 726 96 44

Pot intercanviar amb una certa seguretat gran
quantitat d’informacions, donar detalls o senyalar
dificultats, donar una opinió i respondre a les
demandes d’explicacions.
Pot comunicar amb espontaneïtat i soltesa amb un
francòfon sense provocar tensions. Pot expressarse clara i detalladament sobre una àmplia gama
de temes.
Pot argumentar de manera eficaç i articulada,
posant-hi de relleu els punts essencials. És capaç
de conduir i de fer evolucionar una discussió o una
negociació simple.
Pot intercanviar amb precisió i subtilesa,
expressar fins matisos i adaptar el discurs en
funció del públic. Domina les expressions
idiomàtiques corrents.
Pot expressar-se còmoda i espontàniament, sense
gaire esforç. Domina un ampli lèxic, així com
nombrosos girs idiomàtics i col·loquials, tot sent
conscient de les connotacions.

Sant Joan 35 · 08202 Sabadell

www.afsabadell.org
infocursos@afsabadell.org

OBJECTIUS
Expressar-se
 Conèixer algú: establir contacte, presentar-te, conèixer els rituals de
cortesia.
 Donar informacions senzilles sobre la teva persona i el teu entorn.
 Descriure la teva forma de viure, els hàbits, el lloc on vius (país, ciutat...).
 Descriure física i moralment una persona.
 Parlar dels teus gustos i aficions, d’allò que t’agrada o que no t’agrada.
 Comunicar de manera senzilla en les primeres situacions que es
produeixen en un context francòfon: reservar un hotel o un bitllet de tren,
fer compres, demanar o indicar un itinerari, agafar cita.
 Anunciar un esdeveniment familiar, demanar i donar notícies.
 Evocar fets passats de manera senzilla.
Escoltar
 Comprendre termes i expressions senzilles en un context familiar.
 Copsar allò essencial de curts intercanvis comunicatius amb un francòfon.
 Comprendre curts missatges telefònics, amb cadència lenta i pronunciació
clara.
Llegir
Comprendre textos breus: e-mail, carta, formulari, anunci, catàleg, pòster,
invitació, textos descriptius...
Escriure
 Emplenar un formulari d’inscripció, una fitxa d’hotel.
 Escriure una carta postal o un e-mail breu, proporcionant-hi detalls i
impressions personals.
 Redactar o respondre un qüestionari senzill.
Entendre les cultures francòfones
Tenir nocions culturals i geogràfiques sobre França i els països francòfons:
hàbits, forma de vida, rituals socials, especificitats d’algunes regions...

PER A:
Principiants:
estudiants sense cap
coneixement, o sense
gaire cap
coneixement.
Si ho desitges, amb el
consell del teu
professor podràs
presentar-te a les
proves oficials del
diploma DELF A1.

MATERIAL:
Fons documental de
la biblioteca
pedagògica d’AF
Sabadell
+ Llibre

RITMES (90 h)

CALENDARI

SESSIONS

Extensiu (anual)
3h/setmana

Extensiu: setembre-juny.
Balanç de mig recorregut al febrer.

Semiintensiu (semianual)
6h/ setmana

Semiintensiu: de setembre a febrer
(un nivell) i de febrer a juny (un altre
nivell). N1 especial: gener-juny.

Extensiu:
1h30 x 2 sessions/setmana
3h x 1 sessió/setmana
Semiintensiu:
3h x 2 sessions/setmana
[excepte N1 especial]
Intensiu:
2h30 x 4 sessions
Superintensiu:
4h x 5 sessions

N1 especial (semianual)
4h30-5h /setmana

Intensiu (estiu)
10h/setmana
Superintensiu (estiu)
20h/setmana

Intensiu: juliol i setembre
(8 setmanes + treball dirigit).
Superintensiu: juliol
(4 setmanes + treball dirigit).

OBJECTIUS
Expressar-se
 Comunicar per portar a terme tasques simples i rutinàries que sol·liciten
un intercanvi d'informació sobre temes i activitats familiars.
 Descriure en termes simples la seva família i altres persones, les seves
condicions de vida, la seva formació i activitat professional.
 Parlar dels teus desitjos i dels teus projectes.
 Descriure i caracteritzar un lloc o objecte.
 Tenir un breu intercanvi amb algú de parla francesa per portar a terme
una tasca: l'elecció d'un regal o una activitat cultural, assessorar algú,
compondre un menú…
 Descriure un esdeveniment recent o una situació en el passat.
Escoltar
 Entendre les expressions en vocabulari comú en relació amb allò que et
preocupa (família, treball, recreació, medi ambient).
 Entendre la major part dels anuncis i missatges senzills i clars.
Llegir
 Comprendre els registres corrents, com ara anuncis publicitaris, fullets
turístics, fullets, menús de restaurants, petits anuncis…
 Entendre una carta personal curta i simple.
Escriure
 Escriure notes i missatges senzills i breus.
 Escriure un missatge o una carta personal.
Entendre les cultures francòfones
 Conèixer l'abast de la Francofonia, per descobrir els departaments i
territoris francesos d'ultramar i les seves característiques.
 Saber informar-te de l’oferta cultural i turística de la ciutat.
 Conèixer algunes especialitats culinàries de diferents regions.

RITMES (90 h)

Extensiu (anual)
3h/setmana
Semiintensiu (semianual)
6h/ setmana
Intensiu (estiu)
10h/setmana
Superintensiu (estiu)
20h/setmana

CALENDARI

Extensiu: setembre-juny.
Balanç de mig recorregut al febrer.
Semiintensiu: de setembre a febrer
(un nivell) i de febrer a juny (un altre
nivell).
Intensiu: juliol i setembre
(8 setmanes + treball dirigit).
Superintensiu: juliol
(4 setmanes + treball dirigit).

PER A:
Estudiants que hagin
cursat entre 60 i 100
hores*, o tinguin un
diploma DELF A1.
*Forquilla genèrica. Els
parlants de llengües
properes com ara català
i castellà solen trobars’hi a la part inferior.

El test de nivell per a
nouvinguts assegura
al futur estudiant que
aprofitarà al màxim
el seu temps, i al
grup de destí, que
se’n mantindrà
l'homogeneïtat.
Si ho desitges, amb el
consell del professor
podràs presentar-te
al diploma oficial
DELF A2.

MATERIAL:
Fons documental de
la biblioteca
pedagògica d’AF
Sabadell
+ Llibre

SESSIONS

Extensiu:
1h30 x 2 sessions/setmana
3h x 1 sessió/setmana
Semiintensiu:
3h x 2 sessions
Intensiu:
2h30 x 4 sessions
Superintensiu:
4h x 5 sessions

PER A:
OBJECTIUS
Expressar-se
 Resoldre la majoria de les situacions que puguin sorgir durant un viatge a
un país francòfon.
 Intercanviar de manera senzilla sobre temes comuns i familiars.
 Parlar de la teva formació i experiència, evocar records d’un
esdeveniment passat (temps passat).
 Expressar el teu punt de vista, el teu acord o desacord; justificar les teves
posicions.
 Expressar sentiments i desitjos (subjuntiu).
Escoltar
 Comprendre extractes de pel·lícules en llengua francesa.
 Copsar el missatge principal dels informatius a la ràdio.
 Comprendre el contingut principal dels intercanvis amb francòfons.
Llegir
 Comprendre allò essencial de textos escrits en llenguatge corrent.
 Llegir novel·les o contes curts en llengua estàndard.
Escriure
 Escriure cartes personals explicant esdeveniments o experiències
familiars.
 Conèixer les convencions per als correus formals.
 Escriure una història simple.
Entendre les cultures francòfones
 Intercanviar i donar la teva opinió sobre diversos temes socials i culturals
francesos (les normes i el comportament social, la salut, el medi ambient,
els viatges, la premsa ...).

RITMES (90 h)

Extensiu (anual)
3h/setmana
Semiintensiu (semianual)
6h/ setmana
Intensiu (estiu)
10h/setmana
Superintensiu (estiu)
20h/setmana

CALENDARI

Extensiu: setembre-juny.
Balanç de mig recorregut al febrer.
Semiintensiu: de setembre a febrer
(un nivell) i de febrer a juny (un altre
nivell).
Intensiu: juliol i setembre
(8 setmanes + treball dirigit).
Superintensiu: juliol
(4 setmanes + treball dirigit).

Estudiants que hagin
cursat entre 160 i
200 hores*, o tinguin
un diploma DELF A2.
*Forquilla genèrica. Els
parlants de llengües
properes com ara català
i castellà solen trobars’hi a la part inferior.

El test de nivell per a
nouvinguts assegura
al futur estudiant que
aprofitarà al màxim
el seu temps, i al
grup de destí, que
se’n mantindrà
l'homogeneïtat.
Aquest curs és una
transició cap al
següent nivell CECR
(consolidació del
nivell A2 i primera
part del nivell B1)

MATERIAL:
Fons documental de
la biblioteca
pedagògica d’AF
Sabadell
+ Llibre

SESSIONS

Extensiu:
1h30 x 2 sessions/setmana
3h x 1 sessió/setmana
Semiintensiu:
3h x 2 sessions
Intensiu:
2h30 x 4 sessions
Superintensiu:
4h x 5 sessions

PER A:
OBJECTIUS
Expressar-se
 Prendre part, sense preparació, en una conversa sobre temes quotidians
d'interès personal o en relació amb la vida quotidiana (família, treball,
amics, notícies, viatges).
 Expressar els teus projectes, les teves esperances i objectius.
 Donar les raons i explicacions de les teves opinions o dels teus projectes.
Escoltar
 Entendre la majoria de les converses si el tema és actual.
 Comprendre els missatges clau transmesos per ràdio o televisió.
 Seguir una pel·lícula en llengua estàndard.
Llegir
 Entendre articles de premsa.
 Llegir novel·la en llengua estàndard.
Escriure
 Explicar una història i resumir la trama d'una pel·lícula o un llibre.
 Escriure cartes explicant experiències personals, somnis, esperances…
 Escriure una carta formal (sol·licitud, reclamació, etc.).
Entendre les cultures francòfones
 Conèixer els fenòmens de la societat actual francesa i entendre els seus
mecanismes, i comparar-los amb la pròpia cultura.

RITMES (90 h)

Extensiu (anual)
3h/setmana
Semiintensiu (semianual)
6h/ setmana
Intensiu (estiu)
10h/setmana
Superintensiu (estiu)
20h/setmana

Estudiants que hagin
cursat entre 250 I
300 hores*.
*Forquilla genèrica. Els
parlants de llengües
properes com ara català
i castellà solen trobars’hi a la part inferior.

El test de nivell per a
nouvinguts assegura
al futur estudiant que
aprofitarà al màxim
el seu temps, i al
grup de destí, que
se’n mantindrà
l'homogeneïtat.
Si ho desitges, amb el
consell del professor
podràs presentar-te
al diploma oficial
DELF B1.

MATERIAL:
Fons documental
de la biblioteca
pedagògica d’AF
Sabadell
+ Llibre

CALENDARI

SESSIONS

Extensiu: setembre-juny.
Balanç de mig recorregut al febrer.

Extensiu:
1h30 x 2 sessions/setmana
3h x 1 sessió/setmana
Semiintensiu:
3h x 2 sessions
Intensiu:
2h30 x 4 sessions
Superintensiu:
4h x 5 sessions

Semiintensiu: de setembre a febrer
(un nivell) i de febrer a juny (un altre
nivell).
Intensiu: juliol i setembre
(8 setmanes + treball dirigit).
Superintensiu: juliol
(4 setmanes + treball dirigit).

PER A:
OBJECTIUS
Expressar-se
 Expressar-se de manera cada vegada més fluïda i amb comoditat sobre
temes personals o generals: la identitat, els arrels, la vida de parella, les
relacions familiars, la salut, la forma de vida, l’educació, les condicions de
feina...
 Participar activament en una conversa, presentant-hi i defensant-hi les
teves opinions.
Escoltar
 Comprendre la major part de les interaccions i conversacions amb
interlocutors francòfons.
 Comprendre els informatius i les emissions radiofòniques i televisades.
Llegir
 Llegir la premsa en francès (diaris, revistes...).
 Comprendre una narració contemporània en prosa.
Escriure
 Expressar el teu punt de vista en textos argumentatius simples.
 Escriure al correu del lector d’una publicació.
 Redactar textos posant de relleu avantatges i inconvenients d’una
situació.
Entendre les cultures francòfones
 Conèixer la història de la llengua francesa, de les llengües regionals, de la
immigració.
 Familiaritzar-se amb autors i personalitats artístiques francòfones.

RITMES (90 h)

Extensiu (anual)
3h/setmana
Semiintensiu (semianual)
6h/ setmana
Intensiu (estiu)
10h/setmana
Superintensiu (estiu)
20h/setmana

Estudiants que hagin
cursat entre 360 i
440 hores, o tinguin
un diploma DELF B1.
*Forquilla genèrica. Els
parlants de llengües
properes com ara català
i castellà solen trobars’hi a la part inferior.

El test de nivell per a
nouvinguts assegura
al futur estudiant que
aprofitarà al màxim
el seu temps, i al
grup de destí, que
se’n mantindrà
l'homogeneïtat.
Aquest curs és una
transició cap al
següent nivell CECR
(consolidació del
nivell B1 i primera
part del nivell B2)

MATERIAL:
Fons documental de
la biblioteca
pedagògica d’AF
Sabadell
+ Llibre

CALENDARI

SESSIONS

Extensiu: setembre-juny.
Balanç de mig recorregut al febrer.

Extensiu:
1h30 x 2 sessions/setmana
3h x 1 sessió/setmana
Semiintensiu:
3h x 2 sessions
Intensiu:
2h30 x 4 sessions
Superintensiu:
4h x 5 sessions

Semiintensiu: de setembre a febrer
(un nivell) i de febrer a juny (un altre
nivell).
Intensiu: juliol i setembre
(8 setmanes + treball dirigit).
Superintensiu: juliol
(4 setmanes + treball dirigit).

OBJECTIUS
Expressar-se
 Intercanviar espontàniament i amb fluïdesa sobre temes de societat o
lligats a l’actualitat.
 Participar en un debat, expressar i defensar fermament els teus
arguments i preses de posició.
 Desenvolupar un punt de vista sobre un tema d’actualitat social o
cultural (la globalització, les tradicions, la política, les creences, l’art, les
regions, la construcció europea...).
Escoltar
 Comprendre exposicions força llargues, programes de ràdio i televisió de
discurs complex.
 Seguir una argumentació relativament complexa quan el tema és
familiar.
Llegir
 Llegir articles o dossiers de premsa relatius a qüestions contemporànies.
 Comprendre llibres de narrativa o d’altres tipus de text que barregin
llenguatge estàndard i familiar.
Escriure
 Escriure textos clars i detallats sobre una extensa gama de temes relatius
als teus interessos.
 Redactar textos argumentatius,donar-los forma d’article.
 Escriure correus personals (correu electrònic, cartes) que posin de relleu
el sentit que atribueix l’autor als esdeveniments.
Entendre les cultures francòfones
 Comprendre i interpretar la realitat francòfona contemporània i saber
comparar-la a la cultura pròpia.
 Conèixer diferents registres de llengua i les situacions en que es
produeixen.

PER A:
Estudiants que hagin
cursat entre 450 I
690 hores*.
*Forquilla genèrica. Els
parlants de llengües
properes com ara català
i castellà solen trobars’hi a la part inferior.

El test de nivell per a
nouvinguts assegura
al futur estudiant que
aprofitarà al màxim
el seu temps, i al
grup de destí, que
se’n mantindrà
l'homogeneïtat.
Si ho desitges, amb el
consell del professor
podràs presentar-te
al diploma oficial
DELF B2.

MATERIAL:
Fons documental de
la biblioteca
pedagògica d’AF
Sabadell
+ Llibre

RITMES (90 h)

CALENDARI

SESSIONS

Extensiu (anual)
3h/setmana

Extensiu: setembre-juny.
Balanç de mig recorregut al febrer.

Intensiu (estiu)
10h/setmana
Superintensiu (estiu)
20h/setmana

Intensiu: juliol i setembre
(8 setmanes + treball dirigit).

Extensiu:
1h30 x 2 sessions/setmana
3h x 1 sessió/setmana
Intensiu:
2h30 x 4 sessions
Superintensiu:
4h x 5 sessions

Superintensiu: juliol
(4 setmanes + treball dirigit).

PER A:
Estudiants que hagin cursat entre
550 i 700 hores*, o hagin obtingut
recentment un diploma DELF B2.

*Forquilla genèrica.
Els parlants de
llengües properes
com ara català i
castellà solen trobars’hi a la part inferior.

PER A:

El test de nivell per a
nouvinguts assegura
al futur estudiant
que aprofitarà al
màxim el seu temps,
i al grup de destí,
que se’n mantindrà
l'homogeneïtat.

Estudiants que hagin cursat entre
650 i 900 hores*.

Aquest curs és una transició
cap al següent nivell CECR
(consolidació del nivell B2 i
introducció al nivell C1)

Amb el consell del teu
professor i treball personal
complementari, podràs
presentar-te a les proves
oficials del diploma DALF C1.

El grau C1
implica un
domini de
l’idioma tal
que eximeix
els estudiants
estrangers de
les proves
lingüístiques
d’accés a les
Universitats
franceses.

Expressar-se
 Expressar-se espontàniament sense haver de buscar les paraules.
 Fer servir la llengua de manera fluïda i eficaç a les teves relacions socials i professionals.
 Presentar descripcions clares i detallades sobre una extensa gama de temes, integrant-hi diversos
arguments i detallant-hi el teu punt de vista.
Escoltar
 Comprendre llargs discursos fins i tot quan no estan clarament estructurats.
 Comprendre emissions de televisió, ràdio i pel·lícules sense massa esforç.
Llegir
 Comprendre textos factuals o literaris llargs i complexos, i apreciar-ne les diferències d’estil.
 Comprendre articles de caràcter tècnic o científic, tot i que no concerneixin la teva especialitat.
Escriure
 Expressar-se en un text clar i ben estructurat, i desenvolupar-hi el teu punt de vista.
 Escriure sobre temes complexos en una carta, un informe o un article d’opinió.
 Produir diferents tipus de text, tot prenent un estil que s’adapti al destinatari.
Entendre les cultures francòfones
 Comprendre les referències culturals francòfones i descodificar-hi els implícits.
 Comprendre diverses marques o efectes d’humor.
MATERIAL: Fons documental de la biblioteca pedagògica d’AF Sabadell + Llibre
RITMES (90 h)

CALENDARI

SESSIONS

Extensiu (anual)
3h/setmana

Extensiu: setembre-juny.
Balanç de mig recorregut al febrer.

Intensiu (estiu)
10h/setmana
Superintensiu (estiu)
20h/setmana

Intensiu: juliol i setembre
(8 setmanes + treball dirigit).

Extensiu:
1h30 x 2 sessions/setmana
3h x 1 sessió/setmana
Intensiu:
2h30 x 4 sessions
Superintensiu:
4h x 5 sessions

Superintensiu: juliol
(4 setmanes + treball dirigit).

ESCOLA DE FRANCÈS
Per a adults, joves, nens, empreses, escoles, institucions.
♦ Convalidació de crèdits UAB.
♦ Formació Permanent per a professors no universitaris.
CENTRE OFICIAL
♦ Centre DELF·DALF / TCF, els diplomes oficials del Ministeri d’Educació francès.
♦ Centre de referència del Ministeri d’Inmigració del Quebec.
♦ Centre d’exàmens d’AF París per a la formació a distància DAEFLE per a docents.
♦ Premi Príncep d’Astúries 2005 de Comunicació i Humanitats.
CENTRE CULTURAL
Mediateca, cicles de cinema VO, conferències, trobades amb escriptors...
CENTRE DE SERVEIS
Estades lingüístiques, traduccions i intèrprets, serveis a escoles...
Associació sense ànim de lucre i reconeguda d’Utilitat Pública.

Sant Joan 35 · 08202 Sabadell
(00 34)

93 726 96 44

www.afsabadell.org
infocursos@afsabadell.org

