
  

   

 

CURS ANGLÈS B.1.B  
Curs per a treballadors/ores en actiu 

 

OBJECTIU 

 

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat,receptiva i 
productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per intervenir 
entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys 
corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de 
llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no 
gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès 
personal. 
Aquest curs prepara per a l'examen PET (Preliminary English Test), un cop 
cursats el B.1.C i B.1.D, i obtenir el certificat oficial segons el marc europeu 
comú de referència pera les llengües. 
 

DATES 
PREVISTES 

Inici: 14 de maig de 2019    Finalització: 18 de juliol de 2019 

DURADA 60 hores 
 

HORARI 
PREVIST 

Dimarts i dijous de 18 a 21 hores 

PROGRAMA 
FORMATIU 

 

� Continguts morfosintàctics: el substantiu, els pronoms, l’adjectiu, el 
verb,  l’oració composta. 

� Continguts fonètics i fonològics. Combinacions de sons: • 
Combinacions vocàliques (diftongs): bear vs. beer  • Combinacions 
consonàntiques (consonant clusters): things, texts. 

� Continguts ortogràfics: Representació gràfica de fonemes i sons, Ús 
del guionet en paraules compostes: a three-week stay; a fifteen-
year-old(student), Ús de l’apòstrof: consolidació (formes contractes, 
‘s genitive amb plurals i noms acabats en s, x, ...) 

� Continguts lèxics i semàntics: Formació de paraules. Paraules 
derivades. Mots transparents o pròxims (calm). Falsos amics 
(realise...) 

  

LLOC 
D'IMPARTICIÓ  I 

INFORMACIÓ 

 
  CENTRE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  Ajuntament del Prat de Llobregat 
  Carrer Moreres 48 
 

  Tel. 934786878     adfor@elprat.cat    www.elprat.cat/economia 
 

PREINSCRIPCIÓ 
I 

PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

 

Si estàs interessat/da formalitza la preinscripció de forma presencial o 
inscripció online a la nostra web: online.elprat.cat Quan s'obri el procés 
de selecció contactarem amb tu per informar-te. En aquest moment caldrà 
aportar fotocòpies de: NIF i capçalera de l’última nòmina. 
 

 

Curs gratuït 
 

En col.laboració amb la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto de CCOO i 
subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministerio de 

Trabajo, migraciones y Seguridad Social 
 

 


