Continguts dels cursos
1. El coreà basic inicial-1A
Aquest curs està dirigit als alumnes que no tenen cap coneixement de l'idioma coreà.
S’estudiaran; l’alfabet coreà i les seves particularitats, adquisició i domini dels
mecanismes fonètics, combinació de síl·labes i sistema de transcripció, ordre de les
paraules, els pronoms personals i demostratius, les partícules gramaticals bàsiques i la
terminació declarativa i interrogativa dels verbs.
Els continguts comunicatius i socioculturals; saludar, presentar-se, explicar la
vida quotidiana, demanar informacions, comprar, comptar, quedar amb algú, activitat
pel cap de setmana, etc.)
Metodologia; la classe s'articularà al voltant del llibre de text, Coreà Sejong 1.
Els continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció - assimilació (exercicis més
mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa. S'esperarà que els
alumnes no solament adquireixin un domini mecànic, sinó que també siguin capaços
d'emprar-los a l'hora de comunicar-se efectivament.

2. El coreà basic intermedi (2A)
No hi ha cap prerequisit per matricular-se d'aquest curs, per bé que és necessari que
l'alumne hagi assimilat els continguts de coreà basic inicial (1A i 1B) per seguir el ritme
de les classes.
Els continguts son;
- Aprofundir el coneixement i la comprensió de l'estructura fonètica, morfològica,
lèxica i semàntica del coreà.
- comunicar- se en les diverses situacions habituals de la vida quotidiana (demanar
on és una cosa o com arribar a un lloc, fer oferiments o propostes, parlar d’estudi i
fer plans de futur, obligacions, etc.)
- Expressar, de manera bàsica, allò que hom desitja, allò que hom vol o no vol fer,
els gustos propis, les obligacions, etc.

- Escriure redaccions curtes i explicar coses concretes (un viatge, una reunió social,
etc.)
Metodologia; la classe s'articularà al voltant del llibre de text, Coreà Sejong 3. Els
continguts es tractaran seguint la seqüència: introducció - assimilació (exercicis més
mecànics) – ús, amb un èmfasi especial en la pràctica comunicativa. S'esperarà que els
alumnes no solament adquireixin un domini mecànic, sinó que també siguin capaços
d'emprar-los a l'hora de comunicar-se efectivament.

3. Cursos intensius
Oferim cursos intensius de diferents nivells, perquè escullin el que s’adapti millor a les
necessitats de cadascú.
3-1.) Curs introductori de coreà a traves de K-Pop
Aquest curs està destinat a tot tipus de persona interessada a iniciar-se en el
coneixement de la llengua i la cultura coreanes en un període breu de temps.
L'alumnat podrà aprendre a llegir i escriure en coreà i practicar més la parla.
La durada d’aquest curs és de 10 hores (2 hores a la setmana durant 5 setmanes).
Horari: el divendres de 17h a 19h (el 17 de novembre al 22 de desembre de 2017)
Preu: 100€
3-2.) Curs intensiu de coreà avançat (세종 한국어 5 중급 이상)
Aquest curs va dirigit a persones que vulguin millorar l’expressió escrita i oral o
mantenir el seu nivell de l’idioma i que hagin assolit les competències corresponents al
nivell intermedi. Enfocament comunicatiu i pràctic per fomentar l'aprenentatge i la
participació dels alumnes. Les classes es fan en coreà, amb diversos materials
didàctics. La durada d’aquest curs és de 20 hores (2 hores a la setmana durant 10
setmanes).
Horari: a determinar (novembre i desembre de 2017)
Preu: 100€

