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OBJECTIUS DELS CURSOS

Els cursos tenen com a objectiu proveir a l’alumne de les eines i els coneixements
necessaris per comunicar-se i aprendre la llengua anglesa i francesa. En concret, els
objectius dels cursos són els següents:

Presentar-se i presentar a una altra persona de forma elemental (identitat, edat, nacionalitat, professió, etc.)

Sol·licitar i donar informació personal (gustos, interessos, professió)

Descriure i identificar a una persona (física i psicològicament)

Sol·licitar i donar informació sobre elements de l’entorn immediat (ciutat, allotjament, viatges, etc.)

Aconsellar, suggerir o recomanar
Parlar sobre accions quotidianes de l’entorn immediat i situar-les en el temps (present, futur, passat)



MATERIALS DELS CURSOS

Tots els materials necessaris per a la correcta realització del curs són proveïts per
Flynt Education a l’inici del mateix. No obstant, es recomana portar a classe el
següent material:

Llibreta o quadern per prendre apunts de les sessions.

Llapis, bolígraf, o estoig que contingui algun estri per a escriure i prendre notes.



PROGRAMA DE CONTINGUTS - ANGLÈS INICIAL: ATENCIÓ AL CLIENT

3
Vocabulari de la família i els amics;
expressió de la quantitat; pràctica
dels verbs "have", "can", "do".

1
Descriure una persona,
presentacions i  salutacions;
pronoms personals; verb to be;
plurals; articles. 

4
Vocabulari de la ciutat i les
direccions; adjectius possessius;
comparatius; verbs "like" i
"love"; expressió dels gustos i
aversions.

2
Vocabulari  de professions i  of icis;
present simple i present
continuous; adv. de freqüència;
números ordinals i cardinals.

5
Vocabulari dels hobbies, cultura i
oci; preposicions de lloc i temps;
past Simple i past continuous;
pràctica del "There is" i "There
are".

6
Vocabulari dels  viatges i
aeroports; interrogatius; future
simple, "Be Going To"; "shall" i
"would"; casos pràctics.

Aquest continguts són orientatius i estan subjectes a canvis.

DADES 
DEL CURS

Flynt
Education

9:30 - 11:30

40 hores

Dilluns
Dimecres



PROGRAMA DE CONTINGUTS - ANGLÈS POST-BEGINNER: ATENCIÓ AL CLIENT

3
Vocabulari de la Oficina; genitiu
saxó; preposicions de verb;
"question words"; "whose"; 
casos pràctics de treball en grup. 

1
Vocabulari de les professions i
els oficis; adjectius acabats en
"ed" i "ing"; adverbis, repàs
pràctic dels temps presents i
passats.

4
Vocabulari de les rutines diàries;
present perfect simple; "for" i
"since"; "yet" i "already";
diferencies entre Br. English i
Ame. English.

2
Descripció de persones física i
psicològicament; comparatiu i
superlatiu; "enough"; pronoms
i determinants; repàs de la
fonètica.

5
Vocabulari de conversacions dintre
del restaurant; verbs modals;
formes educades amb el "might",
"would", "may", i "could";
Expressions de cada dia.

6
Vocabulari de les activitats
econòmiques; present perfect
continuous; "lately",
"recently"; oracions de relatiu;
casos pràctics: roleplay.

Aquest continguts són orientatius i estan subjectes a canvis.

DADES 
DEL CURS

Flynt
Education

9:30 - 11:30

40 hores

Dimarts
Dijous



PROGRAMA DE CONTINGUTS - FRANCÈS INICIAL: ATENCIÓ AL CLIENT

3
Vocabulari dels números, mesos,
dies de la setmana; expressió de la
quantitat; preposicions de lloc; la
"liason".

1
Presentació i salutacions;
pronoms personals de
subjecte; "Ces't" / "Il est";
verbs etre, avoir, fare; fonètica
de l'alfabet.

4
Vocabulari de la família; la
negació "ne...pas" / "ne...jamais";
adjectius possessius; passat;
fonètica de la última sil·laba.

2
Vocabulari de països i
nacionalitats; pronoms
personals i tònics; articles
definitis i indefinits; present de
l'indicatiu.

5
Vocabulari de la vida quotidiana,
esports, cultura i oci; interrogació;
inversió del subjecte "est-ce-que";
pronoms interrogatius;
discriminació [u][y]; discriminació
[s][z]

6
Articuladors cronològics:
"d'abord", "ensuite", "après";
el futur pròxim; discriminació
[e][Ɛ]; discriminació [b][v]

Aquest continguts són orientatius i estan subjectes a canvis.

DADES 
DEL CURS

Flynt
Education

12:00 - 14:00

40 hores

Dilluns
Dimecres



PROGRAMA DE CONTINGUTS - FRANCÈS NIVELL II: ATENCIÓ AL CLIENT

3
Vocabulari de la oficina; ús dels
articles definits, indefinits i
partitius; possessius; càs pràctic:
treball en grups.

1
Descripcions de persones física i
psicològicament; pronoms
directes i indirectes; repàs
pràctic de les estructures
afirmatives, interrogatives i
negatives.

4
Conversació dintre del
restaurant; pronoms
interrogatius; oracions de
relatiu; formats textuals de
l'àmbit laboral.

2
Vocabulari de les professions i els
oficis; comparatiu i superlatiu;
pronoms i dobles pronoms; càs
pràctic: presentació de una altra
persona.

5
Vocabulari de les rutines diàries;
connectors temporals i marcadors
del discurs; forma impersonals;
expressions de la vida quotidiana.

6
Vocabulari de les activitats
econòmiques; l'estil indirecte;
veu passiva; cas pràctic: joc de
rol.

Aquest continguts són orientatius i estan subjectes a canvis.

DADES 
DEL CURS

Flynt
Education

12:00-14:00

40 hores

Dimarts
Dijous



INFORMACIÓ I RECURSOS ADDICIONALS

Al finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d'aprofitament
on figurin les hores de classe realitzades. Subjecte a assistència.

Podeu sol·licitar material de pràctica addicional al vostre professor, o,
directament, contactant amb l’escola Flynt Education

Podeu sol·licitar una prova de nivell al centre Flynt Education amb
adreça: Avinguda de Vidreres 128, 17310, Lloret de Mar.



CONTACTA’NS

Masia de Can Saragossa,  planta baixa,  (Parc de Can
Xardó)  Avinguda Vi la de Tossa,  19,  Lloret  de Mar

972 34 97 15 - som@lloret.cat

Avinguda de Vidreres 128,  Lloret  de Mar

872 26 70 39 - info@flynteducation.com


