Anglès (A2)
Tipus de curs

Regulació

Idiomes

FCOV05
Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) – N2

Durada total
220 hores

Formació a l’IMET
220 hores

Inici temari:
Novembre 22

Final temari:
Maig-Juny 23

Pràctiques en empreses

No hi ha
Horari: (previsió)
8 a 10 hores

Objectiu general
Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de les llengües estrangeres (anglès)
per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com
escrita, utilitzant una llengua estàndard.
Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació i l’aprenentatge en llengua
anglesa necessària per que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell
A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).
Aspectes de la competència a assolir
-

-

Comprensió oral de frases i expressions d’us freqüent relacionades amb àrees d’
experiència que siguin especialment rellevants, com informació bàsica sobre un mateix
o la seva família, compres, llocs d’ interès, professions, entre d’altres.
Comprensió escrita de textos breus i senzills relacionats amb la vida quotidiana, com
anuncis publicitaris, horaris o menús.
Descripció oral de la família i persones de l’entorn, aspectes de la vida personal,
familiar i laboral.
Producció de textos escrits breus i senzills, sobre aspectes del passat i l’entorn, així
com qüestions relacionades amb necessitats immediates i finalitats diverses.
Interacció oral per a dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més
que intercanvis senzills i directes d'informació sobre qüestions conegudes o habituals.

Continguts
-

Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de
comunicació.
Elements gramaticals i fonètics: construcció d’oracions, substantius, adjectius, adverbis,
determinants, verbs,...
Produccions orals: Comprensió de la llengua anglesa en la seva forma oral.
Produccions escrites: Comprensió de la llengua anglesa en la seva forma escrita.

Requisits d’accés
Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de
l’inici del curs. Cal tenir actualitzada la inscripció.
El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones
que estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit.
Requisit acadèmic:

Nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

IMPORTANT: fer la preinscripció no garanteix tenir una plaça al curs. Tots els cursos tenen un
procés de selecció que comença amb una sessió informativa i que inclou una o més proves i una
entrevista personal.
Aquest curs està pendent d’atorgament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Per a més informació sobre el CP i el procés de selecció podeu consultar el web de l’IMET www.imet.cat
Per a més informació sobre els CP podeu consultar el web del Servei d’Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.gencat.cat

Sessió informativa: es donarà informació del curs i es realitzarà un qüestionari
Data:

Hora:

Lloc:

Durada aproximada 1 h 30 m
Cal portar bolígraf

