Curs Xinès parlat : nivell
intermig

Fitxa Tècnica
Codi:
CXHNIL-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i la cultura xinesa, treballadors a empreses amb relacions
internacionals amb la Xina o persones amb un interès especial per viatjar o treballar a la Xina.
Gent que vol practicar parlant xinés i millorar la fluïdesa verbal.
Objectius:
¿ Aprofundir en el coneixement de la cultura i els costums xinesos. ¿ Practicar los temes
tractats per millorar la fluïdesa i el nivell oral. ¿ Saber adequar-se a cada situació concreta
sabent escollir entre els diferents mitjans, formes i registres de comunicació. ¿ Aplicar
estratègies apropiades per compensar, en una situació de comunicació oral o escrita,
deficiències en el domini del codi lingüístic o altres llacunes de comunicació. ¿ Potenciar la
seva relació amb la cultura xinesa i la seva competència intercultural.
Dates:
del 24/10/2019 al 04/06/2020
Horari:
Dijous de 16h a 17:30 classe teòrica de 17:30 a 18:30 pràctiques de conversa en parelles
lingüístiques
Ubicació:
Campus Catalunya Aula 419
Impartició:
presencial
Durada:
42 h
Preu:
450 €
Coordinació acadèmica:
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Contacte:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat
Més informació:
Coneixements prèvis de vocabulari 1000 paraules Superior a HSK3 o equivalent

Programa
Mòdul:

Xinés parlat nivell intermig

Durada:

42 h.

Contingut:

El objetivo general de este curso consiste en: ¿ Consolidar el
conocimiento de la gramática básica de los cursos anteriores y ampliar
el conocimiento de la gramática del nivel intermedio-avanzado. ¿
Ampliar el conocimiento de los caracteres, el vocabulario y las
expresiones idiomáticas. ¿ Desarrollar la capacidad comunicativa, tanto
oral como escrita, sobre diversos temas (personales, culturales, sociales,
históricos, profesionales, etc.) así como la habilidad de leer y redactar
textos complejos. Profundizar los siguientes temas de conversación
relacionados con: 1. El amor 2. La amistad 3. Las experiencias laborales
4. El trabajo 5. Las compras 1 6. Las compras 2 7. Ir al médico 8. Los
buenos momentos de la vida 9. Los fracasos 10. La felicidad
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