CURS D’ANGLES NIVELL B1
Capacitar a l’alumne/a per utilitzar l’idioma amb seguretat i flexibilitat,
receptiva i productivament, tant en la forma escrita com parlada, així com
mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i
menys habituals que requereixin comprendre i produir textos en una
varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i en un repertori
lèxic comú no molt idiomàtic, i que versi sobre temes generals, quotidians o
d’interès personal.
Aconseguir un nivell intermedi en llengua anglesa. Aquest programa
formatiu proporcionarà a l’alumne/a la formació i l’aprenentatge en llengua
anglesa necessari per poder presentar-se a les proves d’acreditació
oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les
Llengües. Prova oficial de Cambridge nivell PET

OBJECTIU

DATES
PREVISTES
DURADA

Inici: juny de 2019
Finalització: octubre de 2019
280 hores

HORARI
PREVIST

De dilluns a divendres de 9:15 a 13:15 hores
Persones en situació d'atur inscrites al SOC
Nivell acadèmic mínim: Graduat Escolar o segon curs de Educació
Secundaria Obligatòria (ESO) o nivell equivalent
Nivell d’anglès: nivell A2 acreditat o contrastable amb prova específica de
nivell. Nivell preintermig.

REQUISITS

•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMA
FORMATIU

LLOC
D'IMPARTICIÓ I
INFORMACIÓ

Continguts
Continguts
Continguts
Continguts
Continguts
Continguts
Continguts

lèxic- semàntic
gramaticals
ortogràfics
fonètics i fonològics
sociolingüístics i socioculturals
funcionals
discursius

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

Tel. 934786878
PREINSCRIPCIÓ
I
PROCÉS DE
SELECCIÓ

adfor@elprat.cat

www.elprat.cat

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: DNI/NIE, full d'alta de la demanda d'ocupació
(DARDO OTG), acreditació del nivell formatiu i currículum vitae.
Curs gratuït

Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

