BASES QUE REGULEN LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE FRANCÈS INICIAL A1
APLICAT AL COMERÇ, RESTAURACIÓ I TASQUES D’ATENCIÓ AL PÚBLIC EN
GENERAL.
1.

Nom del curs

Curs de francès nivell A1 aplicat al comerç, restauració i tasques d’atenció al públic en
general.
2.

A qui va dirigit?

A persones que vulguin aprendre habilitats lingüístiques de francès, per treballar en el sector
del comerç i la restauració així com en tasques d’atenció al públic en general.
Adreçat a persones sense coneixements previs de francès.
3.

Requisits

Interès per millorar les habilitats lingüístiques de francès
4.

Durada del curs i contingut:

Contingut francès nivell inicial A1 (40h):
-

Objectius lèxics:
o Números i alfabet. Deletrejar paraules
o Colors
o Dies de la setmana
o Mesos, les estacions de l’any
o L’Hora
o Adreces
o La família
o El cos
o La ciutat: comerços, edificis, serveis
o Professions
o Vocabulari bàsic específic de cada tema necessari per l’atenció al client
o Frases fetes per relacionar-se amb els clients

-

Objectius temàtics:
o Presentar-se
o Situar-se i orientar-se en el temps i l’espai
o Atenció a clients (adaptat a les necessitats dels alumnes)
Hostaleria
Alimentació
Moda
Immobiliàries
Banca
Serveis

-

Objectius gramaticals

o
o
o
o
o
o
o
o

5.

Estructures: C’est, il est, ce sont, ils sont
Articles
Adjectius possessius
Adjectius qualificatius
Preposicions de lloc
Saber preguntar
La negació
Temps verbals:
Present d’indicatiu (Être, avoir, s’appeler, parler, aller, venir)
Passé composé
Futur proche
Inmperatius

Certificat d'aprofitament:

Es lliurarà un certificat d'aprofitament pels alumnes que hagin assistit un 80% del curs i
hagin aprovat l'examen final.
6.

Horari i lloc del curs:

Dies: Dimarts i dijous, i divendres alterns (1, 3, 8, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 de març 1, 5,
7, 12, 14, 15, 19, 21 i 26 d’abril de 2016).
Horari: Dimarts de 20 a 22h i dijous i divendres de 19.30 a 21.30h
Lloc: Aula de formació, àrea de Promoció Econòmica de Roses, carrer Madrid núm 1 de
Roses.
7.
Preu:
Curs de francès A1

Import

Tarifa general

63€

Població en general

Tarifa reduïda 1

30€

Tarifa exempció

0€

Persones que estiguin desocupades i inscrites
com a demandants d’ocupació a l’Oficina de
Treball de la Generalitat.
Joves de 16 a 29 anys que estiguin inscrits al
Programa Garantia Juvenil. Cal presentar el
Certificat d’inscripció al Fitxer del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil expedit pel
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

8.

Per inscriure’s:

Període d'inscripció: De l’1 al 22 de febrer de 2016

Lloc de les inscripcions:
Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses (Pl. Catalunya, 12 de Roses) o via
web http://eajuntament.roses.cat:8018 i en cas que quedin vacants es podrà ampliar el
termini d’inscripcions fins exhaurir les places.
En cas que s'exhaureixin les places es crearà una llista d'espera i es prioritzarà les persones
empadronades a Roses.
En cas de persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació, caldrà presentar
el full de “demanda d'ocupació” de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en el moment de la
inscripció.
Els joves inscrits al Programa Garantia Juvenil hauran de presentar el certificat d’inscripció
al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil expedit pel Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social en el moment de la inscripció.
En cas d’inscripcions fetes via web, caldrà presentar aquesta documentació abans del 24 de
febrer de 2016 al Servei d’Atenció al Ciutadà o a l’Àrea de Promoció Econòmica.
9.

Pagament:

Un cop feta la inscripció al SAC s’haurà d’efectuar el pagament en el termini establert en el
moment de fer la inscripció. Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la
plaça. Es comprovarà d'ofici.
En cas de no presentar la documentació acreditativa per participar en aquesta formació en el
cas de la inscripció reduïda (full de “demanda d’ocupació” de l’Oficina de Treball de la
Generalitat o certificat d’inscripció al Programa Garantia Juvenil) en el termini previst, es
perdrà la inscripció.

