Anglès C1
Tipus de curs Especialitat Formativa No Certificat de professionalitat
SSCE05 Anglès (C1)

Regulació Nivell de qualificació: Nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència
per a les Llengües (MCERL).

DURADA

280 hores

INICI
FINAL
PRÀCTIQUES

280 hores
/

Octubre 2019
Juny 2020
/

Formació a l’IMET
Pràctiques en empreses
HORARI:

De 10 a 12 h, de dll a dj

Objectiu general
Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en
tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que
requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, amb
un repertori lèxic ampli.
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
B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Contingut
A. ACOMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1. Continguts lèxic-semàntics:
1. Vocabulari ampli, ampli repertori lèxic, incloent expressions idiomàtiques i col·loquials.
Verbs, expressions idiomàtiques habituals, comparacions estereotipades freqüents, etc.
2. Àrees: identitat personal, vivenda, llar, entorn, alimentació, salut, relacions personals i
socials, treball, educació, oci, viatges, compres, bens i serveis, govern, política, economia
i indústria, informació i comunicació, cultura i activitats artístiques, religió i filosofia,
geografia i medi ambient, ciència i tecnologia.
A.2. Continguts gramaticals: Oració simple, composta (conjuncions, disjuncions, oposicions,
concessions, comparacions, condicions, causa, finalitat, resultat, relacions temporals),
sintagma nominal, s. adjectival, s. verbal, s. adverbial, s. preposicional.
A.3. Continguts ortogràfics: ampliació dels continguts ortogràfics del nivell B2.
A.4. Continguts fonètics i fonològics
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS: Vida quotidiana,
condicions de vida, relacions personals, valors, creences i actituds, convencions socials,
comportament ritual, etc.
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES: funcions i actes assertius, comprimissius, directes,
fàtics i solidaris, expressius, etc.

Requisits d’accés
Majors de 16 anys
Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de
l’inici del curs. Cal tenir actualitza 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 està inscrit a l’Oficina de Treball del
SOC.
Requisit acadèmic:
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics
o professionals
.Nivell de coneixements de llengua anglesa: Nivell avançat B2 acreditat o contrastable
mitjançant prova específica de nivell.

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 els CP podeu consultar la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya:
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercarEspecialitats.do

