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CURS

 

 

L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar els processos de comunicació oral i escrita en anglès, mitjançant 

l'adquisició dels continguts teoricopràctics necessaris 

l'atenció a visitants de parla no hispana. Comprendre el sentit general d'un text escrit, aprenent a seleccionar 

la informació necessària i a deduir el significat de les paraules pel context. Entendre

Deduir significats pel context i l'entonació de les frases. Aprofundir en el coneixement de la gramàtica i 

adquirir nou vocabulari, permetent la consolidació d'estructures i vocabulari adquirits amb anterioritat. 

Establir relacions entre el significat, la pronunciació i la representació gràfica d'algunes paraules i frases, així 

com reconèixer aspectes sonors, rítmics i d'entonació. Dominar la competència lingüística demostrant una 

comunicació fluïda en situacions professionals i 

(auditiva, lectora i redactora) aconseguint una òptima comunicació en la llengua anglesa. Estudiar els 

aspectes funcionals i socials de la llengua anglès: requeriments, suggeriments, demanar infor

Desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, actuant especialment en la producció i 

compressió de missatges orals, així com fomentar d'interès cap a la cultura anglosaxona com a mitjà per 

eliminar les barreres culturals que difi

MÒDUL 1: Don’t Lose your Confidence

TEMA 1. Caring and Sharing? 

 Pretèrit Perfecte o Passat Simple

 Pronoms Reflexius i Recíprocs

 Pretèrit Perfecte Simple i Continu

 Both, Neither, Either 

 Personality 

 The Hospital 

 Verb Phrases 

TEMA 2. Food for Thought  

 Present Simple i Present Continuo
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CURS ANGLÈS AVANÇAT

 

L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar els processos de comunicació oral i escrita en anglès, mitjançant 

l'adquisició dels continguts teoricopràctics necessaris per a això, valorant la importància dels mateixos per a 

l'atenció a visitants de parla no hispana. Comprendre el sentit general d'un text escrit, aprenent a seleccionar 

la informació necessària i a deduir el significat de les paraules pel context. Entendre

Deduir significats pel context i l'entonació de les frases. Aprofundir en el coneixement de la gramàtica i 

adquirir nou vocabulari, permetent la consolidació d'estructures i vocabulari adquirits amb anterioritat. 

ons entre el significat, la pronunciació i la representació gràfica d'algunes paraules i frases, així 

com reconèixer aspectes sonors, rítmics i d'entonació. Dominar la competència lingüística demostrant una 

comunicació fluïda en situacions professionals i comercials. Perfeccionar les seves capacitats de comprensió 

(auditiva, lectora i redactora) aconseguint una òptima comunicació en la llengua anglesa. Estudiar els 

aspectes funcionals i socials de la llengua anglès: requeriments, suggeriments, demanar infor

Desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, actuant especialment en la producció i 

compressió de missatges orals, així com fomentar d'interès cap a la cultura anglosaxona com a mitjà per 

eliminar les barreres culturals que dificulten l'aprenentatge i ús de la llengua anglesa.

1: Don’t Lose your Confidence 

Simple 

s Reflexius i Recíprocs 

Pretèrit Perfecte Simple i Continu 

Continuo 
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ÇAT 

L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar els processos de comunicació oral i escrita en anglès, mitjançant 

per a això, valorant la importància dels mateixos per a 

l'atenció a visitants de parla no hispana. Comprendre el sentit general d'un text escrit, aprenent a seleccionar 

la informació necessària i a deduir el significat de les paraules pel context. Entendre el sentit de textos orals. 

Deduir significats pel context i l'entonació de les frases. Aprofundir en el coneixement de la gramàtica i 

adquirir nou vocabulari, permetent la consolidació d'estructures i vocabulari adquirits amb anterioritat. 

ons entre el significat, la pronunciació i la representació gràfica d'algunes paraules i frases, així 

com reconèixer aspectes sonors, rítmics i d'entonació. Dominar la competència lingüística demostrant una 

comercials. Perfeccionar les seves capacitats de comprensió 

(auditiva, lectora i redactora) aconseguint una òptima comunicació en la llengua anglesa. Estudiar els 

aspectes funcionals i socials de la llengua anglès: requeriments, suggeriments, demanar informació, etc. 

Desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, actuant especialment en la producció i 

compressió de missatges orals, així com fomentar d'interès cap a la cultura anglosaxona com a mitjà per 

culten l'aprenentatge i ús de la llengua anglesa. 
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 How often…? i Adverbis de Freqüència

 Les Quantitats: a few, a little…

 ¿Gerundi o to + Infinitiu? 

 The Human Body 

 Parts of the Body 

 Vegetables 

 Diet 

TEMA 3. The Day that Changed my Life 

 Used to + Infinitivo / not… any more / any longer

 Make, Let, (Be) allowed to 

 Els Articles: the y a /an 

 Can / Could / Be able to 

 Education 

 Swimming 

TEMA 4. Living in the Material World 

 El Futuro: Will / Be Going to / Present Continu

 Might / May + Infinitivo 

 Condicionals Simples o Obertes

 Condicionals Compostes 

 Leisure and Sport 

 Jobs and Professions 

 Money 

 
MÒDUL 2: Reach the Top 

TEMA 5. Race Through the Rush Hour

 Verbs Modals d'Obligació 

 El Pretèrit Pluscuamperfect 

 Oracions de RelatiU Explicatives i Especificative

 Els Tiemps Narratius 

 Traffic and Cars 

 The Workshop 

 Crimes and Justice 

TEMA 6. Set in the Wild West, Shot in Spain 

 La Veu Passiva 

 La Passiva Impersonal 

 Els Comparatius 

 Els Superlatius 

 Cinema 

 Sports 
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Freqüència 

: a few, a little… 

hanged my Life  

Used to + Infinitivo / not… any more / any longer 

TEMA 4. Living in the Material World  

o: Will / Be Going to / Present Continu 

Obertes 

TEMA 5. Race Through the Rush Hour 

de RelatiU Explicatives i Especificatives 

TEMA 6. Set in the Wild West, Shot in Spain  
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TEMA 7. Traveller’s Tales  

 Estil Directe i Estil Indirecte 

 Canvis en l'Estil Indirecte 

 Oracions Enunciatives i Interrogatives en Estil Indirecte

 Ordres i Oracions Exclamatives

 Hobbies 

 Finance 

 Travel 

TEMA 8. Looking Back 

 Condicional de Tercer Tipus 

 Verbs Modals de Probabilitat 

 I wish / if only 

 The Ship 

 The Vessels 

 

DESENVOLUPAMENT I DURACIÓ

Aquesta formació té una durada estimada de 30 hores que es realitzarà en la modalitat de teleformació,
 
A l'alumne matriculat se li facilitarà unes 
plataforma d'aprenentatge on accedirà als continguts i activitats formatives.
 
L'alumne disposarà d'un tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge, per poder garantir el 
correcte desenvolupament del curs i resoldre tots els dubtes.
 

INVERSIÓ 

225€ 

MÉS INFORMACIÓ 

 

 

 

Informació i
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Oracions Enunciatives i Interrogatives en Estil Indirecte 

Exclamatives en Estil Indirecte 

 

DESENVOLUPAMENT I DURACIÓ 

Aquesta formació té una durada estimada de 30 hores que es realitzarà en la modalitat de teleformació,

'alumne matriculat se li facilitarà unes claus d'accés a través de les quals es podrà connectar a la 
plataforma d'aprenentatge on accedirà als continguts i activitats formatives. 

L'alumne disposarà d'un tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge, per poder garantir el 
envolupament del curs i resoldre tots els dubtes. 

Informació i matrícules a Creantum Girona: 

hola@creantum.com 

Tel. 872 026 642 
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Aquesta formació té una durada estimada de 30 hores que es realitzarà en la modalitat de teleformació, 

claus d'accés a través de les quals es podrà connectar a la 

L'alumne disposarà d'un tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge, per poder garantir el 

 

mailto:info@gcestrategic.com

	MÒDUL 1: Don’t Lose your Confidence
	TEMA 1. Caring and Sharing?
	TEMA 2. Food for Thought 
	TEMA 3. The Day that Changed my Life 
	TEMA 4. Living in the Material World 
	MÒDUL 2: Reach the Top
	TEMA 5. Race Through the Rush Hour
	TEMA 6. Set in the Wild West, Shot in Spain 
	TEMA 7. Traveller’s Tales 
	TEMA 8. Looking Back

