CURS ANGLÈS INTERMEDI B1
Curs subvencionat pel Consorci
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Formació prioritària per a treballadors/es en actiu.

Millora el teu nivell d’anglès per ampliar les teves possibilitats professionals
Dilluns i dimecres, del 9 de març al 13 de maig de 2015 de 9:30 a 12:30h
Curs de 50 hores presencial

ENT
ALS

Lloc d’impartició: Seu de l’Associació Electrotècnica Espanyola (AEE)
C/ Pamplona, 92-94, 2-2ªA 08018 Barcelona

nem i

PRINCIPALS CONTINGUTS FORMATIUS

a

Expressió oral i escrita
· Expressar números i dates
· Parlar d'activitats quotidianes en present i
passat
· Descriure persones: trets físics i caràcter
caràcte
· Escriure cartes informals.
rmals. Estructura. Fer
servir fórmules convencionals
· Demanar i donar opinions
· Demanar i oferir
· Expressar intencions
· Omplir un formulari

Gramàtica
· Consolidar i ampliar el coneixement i la utilització
dels temps verbals
· Verbs d'obligació, permís i prohibició
· Oracions negatives i interrogatives
· Respostes curtes
· Adverbis d'intensitat i de freqüència
· Fonètica i ortografia
· Repàs de les formes verbals. Verbs regulars i
irregulars

PERFIL DE PERSONES DESTINATÀRIES
DESTINATÀ
• Persones treballadores en actiu (excepte mutualistes).
• Treballadors/es autònoms/es.
/es.
• Persones aturades.
•
INSCRIPCIONS I CONTACTE
Per assegurar la reserva de plaça cal que enviïs (per
(
fax al: 93.323.32.63 o per correu electrònic,
escanejat, a electrotecnia@electrotecnia.org)
electrotecnia@electrotecnia.org la documentació següent:
•
•
•
•
•

Annex 1: Fitxa d’alumne (descarregable a l’enllaç:
l’enllaç www.moonconsultoria.com/pimecaee2015)
moonconsultoria.com/pimecaee2015)
Fotocòpia DNI.
Si ets un/a treballador/a en actiu: Fotocòpia de la nòmina sencera de l’últim mes abans inici del curs.
Si ets autònom/a: Fotocòpia rebut d’autònoms del mes en que comença el curs.
Si estàs a l’atur: Fotocòpia de la demanda d’ocupació vigent a l’inici del curs (DARDO).
(
Per a més informació: Núria Gasca (tel. 93.454.14.49) o electrotecnia@electrotecnia.org
La
a reserva de plaça es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció

Per assegurar que aquest és el nivell d’anglès que necessites, serà imprescindible la realització d’una
prova de nivell abans de l’inici del curs.
curs Sol·licita-la!
Organitza:

Imparteix:

