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Curso Cuadrimestral de Francés 1º C - 2017-2018
Información da convocatoria
Tipo
Código
Nome
Curso académico
Nivel
Modalidade
Horas

CURSO CUADRIMESTRAL DE FRANCÉS
V17.XT.FR.A11-1
Curso Cuadrimestral de Francés 1º C
2017-2018
A1.1
PRESENCIAL
55.00

Descrición

Adquirir coñecementos básicos de lingua francesa. Dirixido a persoas sen coñecementos previos da lingua. De acordo co Marco Común Europeo de
Referencia (MCER) o Nivel A1 adquírese cando o/a estudante é capaz de comprender e utilizar expresións cotiás de uso moi frecuente así como frases
sinxelas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato; cando pode presentarse a si mesmo e a outros, pedir e dar información persoal básica
sobre o seu domicilio, as súas pertenzas e as persoas que coñece; e cando pode relacionarse de forma elemental sempre que o seu interlocutor fale
lentamente e con claridade.

Aqueles alumnos que cursen os dous cuadrimestres terán o exame incluído no importe do curso.
Nos cursos organizados en 2 cuadrimestres, se non realizaches o primeiro e incorpóraste no segundo, o prezo da matrícula do segundo cuadrimestre
verase incrementado polo importe correspondente ao exame do curso.

Información sobre o calendario (datas)
Período de matrícula
Período de docencia

14/07/2017 - 27/09/2017
02/10/2017 - 20/12/2017

Prazas e créditos
Número mínimo de participantes
Número máximo de participantes
Horas ECTS
Validación LE

12
20
45
0

Destinatarios

Nivel A1.1: curso dirixido a persoas maiores de 16 anos sen coñecementos previos desta lingua que queiran iniciarse na súa aprendizaxe.

Calendario
Luns e mércores de 18.30 a 21.00 horas (Aula B4B)

Programa

Nivel A1.1
Comprensión e expresión oral

1. Saudar
2. Presentarse (a idade, o enderezo, o número de teléfono)
3. Falar das preferencias
4. Mostrar e ubicar obxectos no espazo
5. Indicar as cores
6. Expresar a posesión
7. Pedir e indicar un prezo
8. Pedir de maneira formal (vous) e informal (tu)
9. Orientarse no tempo (data e hora)
10. Falar das actividades cotiás, dos deportes e das actividades de lecer
Comprensión e expresión escrita
1. Breves textos da vida cotiá
2. Indicacións, consellos
3. Cubrir un formulario cos datos persoais
4. Escribir un email sinxelo
5. Informacións sinxelas (precios, informacións, horarios, datas)
6. Indicacións, consellos
Gramática
1. O presente dos verbos
2. O masculino e o feminino
3. O plural e o singular
4. Os artigos definidos e indefinidos
5. Os adxectivos interrogativos
6. IL Y A/ C´EST /IL EST
7. Os posesivos e os demostrativos
8. Os pronomes tónicos
9. O pronomes suxeito on
10. O adverbio y
11. As preposicións de lugar
Vocabulario
1. Os números
2. As nacionalidades
3. A politesse ou regras de cortesía
4. As cores
5. Os obxectos e mobles da casa
6. A roupa
7. A familia
8. A cidade
9. Os medios de transporte
10. As profesións
11. As actividades cotiás
Metodoloxía e materiales empregados
Empregarase o libro TALENTS A1- LIVRE DE L´ÉLÈVE. Editorial CLE-ANAYA- ISBN: 978-2-09-038540-3.
As actividades do libro complementaranse con reforzos gramaticais, fonéticos e de vocabulario e documentos auténticos a través de Internet.

Forma de pago
Tarifas
Comunidade Universitaria
215.00 €
Público en xeral
260.00 €
Este curso require un pagamento inicial dunha cota de preinscrición de 15.00 € que se descontará do importe total da matrícula.
Formas de pago
Transferencia bancaria
Tarxeta bancaria
Emisora X011668 Ingreso efectivo (Banco Santander)

Impartido en
Campus de Vigo - Facultade de Filoloxía e Tradución - B4B

Cómo matricularse

Entra en http://centrodelinguas.fundacionuvigo.es
Alí encontrarás toda a oferta de cursos e as indicacións para realizar a túa matrícula. Aquí che indicamos un pequeno resumo:
1. Na pantalla de inicio:
Se realizaches o teu rexistro en Bubela durante os anos 2012 e 2013, xa estás rexistrado no programa. No campo central "Recuperar
contrasinal", introduce o teu DNI.
No caso contrario, pulsa "Rexistrarse" e introduce os teus datos persoais.
EN AMBOS CASOS RECIBIRÁS UN CORREO ELECTRÓNICO CO TEU CONTRASINAL.
2. Facer a preinscrición online seguindo os pasos que se indican.
3. Pagar o importe do curso, para o que tés tres posibilidades:
a) Pago con tarxeta

b) Transferencia no Banco Santander:
Número de conta: 0049 614198 2510007984
Código Swift: BSCHESMMXXX
IBAN: ES86 0049 6141 9825 1000 7984
Debes indicar o teu nome e o nome do curso no que te matriculas
c) Ingreso en efectivo no Banco Santander:
Neste caso debes indicar estes datos:
Emisora: X011668
Importe do curso
Nome do alumno e nome do curso no que te matriculas
4. Todo o proceso de matrícula podes facelo a través do programa do centro de linguas.
5. A matrícula confírmase a través dunha mensaxe de correo electrónico.

Condicións de acceso
Nivel A1.1: non é necesario realizar proba de nivel, acceso directo.

Devolución

Para a devolución de matrícula séguense os seguintes criterios:
1.

Só procederá a devolución do importe íntegro da matrícula, incluída a cota de preinscrición, cando, por causas non
imputables aos usuarios, non se realice a actividade.

2.

No caso de que o alumno/a non supere a proba de nivel do curso para o que se matriculou, e non realice outro curso,
non procederá a devolución da cota de preinscrición.

3.

Non obstante o declarado no punto anterior, o Centro pode devolver o importe en casos especiais que considere
xustificados, sempre que se solicite por escrito ao Centro de Linguas, a lo menos tres días antes da data de inicio dos
cursos. Cando se considere xustificada a devolución, o Centro reterá 15 euros en concepto de gastos de xestión.
4.Considérase que procede a devolución nos casos seguintes, sempre que os mesmos se produzan coa antelación
especificada no punto anterior e se xustifiquen debidamente:
Cando se produza a sinatura dun contrato laboral que implique incompatibilidade horaria co curso matriculado,
sempre que non resulte posible a adscrición a outro curso similar. Debe achegarse copia do contrato de traballo.
Por causa de accidente ou enfermidade que imposibilite seguir con regularidade o desenvolvemento do curso.

Debe aportarse xustificante médico.
5. En ningún caso se devolverá o importe da matrícula unha vez iniciadas as clases.
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