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ANGLÈS PRÀCTIC DE CONVERSA (V17,098/1)

Dates
Inici: 17 d'octubre de 2017
Fi: 15 de maig de 2018

Preu del curs
330 €

Hores totals
40,5 h
Horari
dimarts de 16:00 a 17:30

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 150,00 €
Novembre 2017: 86,00 €
Desembre 2017: 86,00 €
Febrer 2018: 41,00 €
Total: 363,00 €

Lloc
FUNDACIÓ MIL·LENARI
Plaça del Mil·lenari, 2, 1r
Vic

* Consulta els descomptes especials

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
Curs adreçat a persones que tenen coneixements d'anglès de nivell PRE-INTERMEDIATE (A2), i que estan interessades en un
anglès més pràctic, tant de viatge com en els diferents contexts socials. Es farà una revisió de gramàtica i vocabulari, moltes
audicions i es fomentarà sobretot l’expressió oral per aconseguir més fluïdesa.
Els grups són reduïts
Els alumnes tindran accés a una plataforma on line per practicar exercicis
El preu inclou una obra de teatre en anglès

Punts del temari
Revisió de temps verbals: presents, passats i futurs
Revisió de preposicions, connectors i phrasal verbs més utilitzats
Revisió del vocabulari més comú i de viatge
Introducció als condicionals i a l'estil directe/ indirecte
Exposicions orals de diferents temes d'interès
Frases fetes típiques
Anglès col·loquial de carrer
Anàlisi de petites notícies de diaris i webs
Música i sèries o petits films
Jocs de rol

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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