Formació en línia IDIOMES
XINÈS A1_edició 2

OBJECTIU GENERAL
Saber idiomes s’ha convertit en un requisit indispensable per ampliar les opcions laborals de qualsevol persona
treballadora. En un món totalment interconnectat, les relacions amb gent que parla altres llengües es produeixen en
tots els àmbits i situacions, tan socials com laborals.
Si sempre has volgut estudiar un idioma, però no has pogut o no has tingut la possibilitat , aquí tens una gran
oportunitat.
XINÈS NIVELL A1
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OBJECTIU
Aquest curs et permetrà comunicar-te amb persones d’altres llengües en situacions quotidianes de l’àmbit personal i
laboral.
DESTINATARIS
Persones que no han estudiat la llengua o la van estudiar fa temps i no poden comunicar-se de manera bàsica.
Persones en situació d’atur, ERTO.
REQUISITS

Per realitzar el nivell A1 no es necessita fer test de nivell.
Un cop feta la inscripció, rebràs un correu de l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes per recollir la teva
preferència d’horari (matí o tarda) i formalitzar la matrícula.
Tingues en compte que fer la inscripció NO assegura obtenir una plaça, això depèn del fet que hi hagi un mínim de
persones per a obrir grup o places disponibles en els grups oberts.

El criteri de selecció segueix un rigorós ordre de preinscripció i tenen preferència les persones que estiguin en situació
de desocupació o ERTO i siguin de Barcelona ciutat.
És imprescindible una bona connexió a Internet a través de qualsevol dispositiu (tauleta, PC, mòbil) amb cambra.
Aconsellem utilitzar ordinador per a poder seguir les classes i realitzar les activitats.

CONTINGUTS
En aquest curs aprendràs el vocabulari i la gramàtica que necessites per parlar, llegir textos breus, escoltar vídeos i
àudios. Durant els curs es treballaran els següents temes:
1. INFORMACIÓ PERSONAL
• Donar i demanar informació personal
• Presentar-se en situacions formals i informals.
• Saludar i acomiadar-se.
• Omplir sol·licituds per demanar feina.
2.
•
•
•

LLOCS, CLIMA i ESPAI
Descriure llocs.
Parlar del clima.
Situar objectes en un espai.

•
•
•
•
•

OBJECTES
Descriure i expressar les característiques d’objectes
Comprar en botigues, demanar informació.
Parlar de quantitats, preus.
Parlar de gustos i preferències.
Horaris.

•
•
•
•
•

FEINA I AFICIONS
Explicar accions habituals sobre la feina i les aficions.
Expressar la freqüència en la que es realitzen diferents activitats.
Escriure notes i omplir aplicatius.
Escriure i entendre correus electrònics amb llenguatge senzill.
Demanar aclariments.

•
•
•

PERSONALITAT
Parlar d’habilitats i aptituds personals.
Expressar qualitats i defectes de les persones
Parlar d’experiències passades.

•
•
•

FONÈTICA
L’alfabet xinès, sons i signes.
L’accent.
Normes bàsiques de pronúncia.
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3.

4.

5.

6.

DURADA
100 h.
2,5 h al dia de dilluns a divendres
MODALITAT
Les classes s’impartiran 100% en línia, mitjançant les plataformes Zoom i Moodle o Google Classroom.

AVALUACIÓ
Avaluació contínua. Durant el curs es faran tasques i proves avaluables.
Per a obtenir un certificat és imprescindible assistir, com a mínim, al 75% de les classes i fer les tasques.
CALENDARI PREVIST
Inici:
Fi:

20 de setembre
17 de novembre

HORARI PREVIST de dilluns a divendres
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Torn de matí: 9h.-11,30h.
Torn de tarda: 16:00h-18:30h.

