
 
 

www.sejongbarcelona.cat 
Edifici MRA 21, Plaça del coneixement, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), BCN, Spain 

 

Cursos regulars 

Coreà bàsic inicial 1A (Sejong 1) 
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.   

    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.  

(Els llibres es poden adquirir en l’oficina de l’Institut amb un descompte.) 

    Els continguts comunicatius i socioculturals són:   

- Saludar,   

- Presentar-se  

- Explicar la vida quotidiana  

- Demanar informacions  

- Comprar  

- Quedar amb algú  

- Activitats pel cap de setmana.   

 

    Els continguts gramaticals són:  

- Adquisició del alfabet  

- Estil de parla formal e informal  

- Negació  

- Interrogació  

- Connectors bàsics  

- Passat   

- Futur  

    S’espera que l’alumne adquireixi al voltant de 300 paraules en aquest nivell. 
 

Coreà bàsic inicial 1B (Sejong 2) 
Per matricular-se d’aquest curs, cal haver superat el curs Corea bàsic Inicial (1A), o 

presentar la documentació que acrediti el seu nivell (possibilitat de prova de nivell). La 

funció d’aquest curs es ampliar el coneixement d’aspectes bàsics de l’estructura fonètica, 

lèxica, sintàctica i semàntica per tal que l’alumne pugui comunicar-se en àmbits de la vida 

quotidiana.   
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    Es seguirà la metodologia del llibre de text Coreà Sejong 2. Els continguts es tractaran 
seguint la seqüència: introducció - assimilació (exercicis més mecànics) – ús, amb un 
èmfasi especial en la pràctica comunicativa. (Els llibres es poden adquirir en l’oficina de 
l’Institut amb un descompte.)  

   Els continguts comunicatius i socioculturals són:  

- Preguntar i respondre sobre la vida diària  

- Parlar dels hàbits  

- Demanar menjar  

- Presentar la família  

- Explicar i planificar viatges   

- Anar al metge  

- Descriure emocions i sentiments  

 

    Els continguts gramaticals són:  

- Connectors additius i contrastius  

- Subordinades causals   

- Accions consecutives i en curs  

- Peticions  

- Modificadors  

- Partícula honorífica   

- Intenció  

L’alumne augmentarà el seu vocabulari en 500 noves paraules noves.   
 

Coreà bàsic intermedi 2A (Sejong 3) 
Per matricular-se d'aquest curs, és necessari que l'alumne hagi assimilat els continguts 

de coreà basic inicial 1 i 2 (Sejong 1 i 2) per seguir el ritme de les classes. Aquells alumnes 

que no hagin estudiat abans a l’Institut Sejong, podran realitzar un examen de nivell per 

tal de comprovar que tenen els coneixements necessaris per seguir les classes.   

    Es seguirà la metodologia 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 siguin capaços 
d'emprar-los a l'hora de comunicar-se efectivament. (Els llibres es poden adquirir en 
l’oficina de l’Institut amb un descompte.) 

    Els continguts comunicatius i socioculturals són:  

- La feina i el temps lliure  

- Felicitar durant les celebracions  

- Anar de compres  

- Organitzar viatges   
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- Comportament   

- El clima  

- Somnis  

 

    Els continguts gramaticals són:   

- Negació   

- Connectors disjuntius  

-  Subordinades causals i concessives   

- Nominalització    

- Plans, decisions i desitjos  

- Habilitat  

- Prohibicions i permís   

S’espera que l’alumne adquireixi al voltant de 320 paraules noves 
 

Coreà bàsic intermedi 2B (Sejong 4) 
Per matricular-se d'aquest curs, és necessari que l'alumne hagi assimilat els continguts 

de coreà basic inicial 1 i 2 (Sejong 1 i 2) i de coreà bàsic intermedi (Sejong 3) per seguir el 

ritme de les classes. Es podrà realitzar un examen per comprovar que es tenen els 

coneixements necessaris per a poder seguir el curs.   

    Els continguts del llibre de text Coreà Sejong 4 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. (Els llibres es poden adquirir en l’oficina de l’Institut amb un descompte.) 

    Els continguts comunicatius i socioculturals són:   

- La vida a l’estranger  

- Invitacions i agraïments  

- Diferencies culturals  

-  L’ús d’instal·lacions públiques  

- Fer reservacions  

- Descriure el caràcter i la personalitat  

- Expressar impressions, pensaments i experiències.   

 

    Els continguts gramaticals són:  

- Accions simultànies i precedents  

- Intenció i incertesa  

- Oracions subordinades causatives  

- Comparacions i semblances   

- Demanar opinions  
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- Explicar experiències   

- Emfasitzar    

- Negació lleu   

    L’alumne ha d’assolir l’aprenentatge de 310 paraules noves.  
 

Coreà intermedi 3A (Sejong 5) 
L’alumne ha d’haver assimilat els continguts de Coreà bàsic (Sejong 1, 2, 3 i 4) per 

poder matricular-se i seguir el ritme de les classes. Aquest curs va dirigit a les persones 

que vulguin aprofundir el seu coneixement de l’idioma o mantenir el seu nivell desprès 

d’una estada a Corea. Les classes seran ofertes en coreà. En cas d’alumnes nous, es podrà 

dur a terme una proba de nivell per garantir el bon seguiment del curs.   

    Els continguts del curs 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.  

 
    Els continguts comunicatius i socioculturals són:  

- Propòsits i metes  

- Parlar del clima i estacions  

- Preguntar i donar indicacions   

- Descriure oci i hobbies  

- Compromisos   

- Expressar favors, rebutjos i desitjos.  

- Definir emocions i benestar   

 

    Els continguts gramaticals són:   

- Plans de futur   

- Opinions, possibilitats i eleccions  

- Oracions subordinades adjectives, causatives i consecutives  

- Oracions adversatives  

- Comparacions  

- Condicionals variats i suggeriments   

- Parla informal i honorifica  

S'espera que l'alumne adquireixi unes 550 noves paraules. 
 

Coreà intermedi 3B (Sejong 6) 
Per matricular-se d'aquest curs, és necessari que l'alumne hagi assimilat els continguts 

dels cursos fins a coreà intermedi 1 (Sejong 5) per seguir el ritme de les classes. L’alumnat 
nou podrà fer una proba de nivell per comprovar que es capaç de seguir el curs. Aquest 
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curs va dirigit a les persones que vulguin consolidar les seves competències 
comunicatives i lingüístiques de coreà en el seu àmbit de treball.  
    Es seguirà la metodologia del llibre de text Coreà Sejong 6, 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.  
 

 Els continguts comunicatius i socioculturals són:  

- Demanar disculpes  

- Diferents cultures  

- Regles i modals coreans  

- Propòsits laborals  

- Noticies i comunicació  

- Reparacions i esmenes  

- Comiats  

 

    Els continguts gramaticals són:  

- Conjuncions   

- Descripcions i comparacions  

- Estil literari  

- Estil indirecte  

- Estil de toma de notes  

- Suposicions   

- Hàbits del passat  

   L’alumne aprendrà al voltant de 630 paraules noves. 
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