Formació gratuïta
Dirigida a: Prioritàriament treballadors desocupats inscrits com a demandants
d’ocupació

ESPECIALITAT FORMATIVA D’IDIOMES DEL MARC EUROPEU COMÚ DE
REFERÈNCIA DE LES LLENGÜES

ACCIÓ FORMATIVA:

ANGLÈS B1

Núm. ordre: CDT017/18
Durada: 240 hores
Inici: 04/02/2019
Data límit d’inscripció: 21/01/2019

Codi especialitat: SSCE03
Núm. acció formativa: 277/18
Horari: De dilluns a divendres de 15:00 a
19:00 h.
Acabament: 03/05/2019
Data de selecció: 22/01/2019

REQUISITS DELS ALUMNES:
Dirigit prioritàriament a treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació.
La participació dels treballadors desocupats ha d’assolir un percentatge mínim del 70%
respecte del total dels que inicien l’especialitat formativa. El 30 % restant, com a màxim, es
pot cobrir per treballadors ocupats.
Col·lectius prioritaris:
- Prioritat 1: Dones víctimes de violència masclista, circumstància que s’ha d’acreditar
mitjançant mesura cautelar de protecció vigent o sentència judicial dictada en els darrers
24 mesos.
- Prioritat 2: Joves entre 16 i 29 anys i majors de 45 anys.
- Prioritat 3: Treballadors desocupats de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un
període de 18 mesos), circumstància que s’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’oficina
d’ocupació.
- Prioritat 4: Treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació que tenguin
unitats de competència assolides del certificat que s’ha de completar.
- Prioritat 5: Dones, en les qualificacions en què tenguin poca presència
- Prioritat 6: La resta de treballadors desocupats.
Requisits acadèmics d’accés:
Els participants han de complir els requisits següents:
- Edat: 16 anys complerts.
- Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’educació secundària
obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals

Nivell de coneixement de la llengua estrangera:
Nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
Altres:
Acreditació final:
-El Centre de Formació ha de tramitar amb l’Entitat Acreditativa Oficial l’expedició del
Certificat, d’acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Informació, inscripció i realització: Centre de Formació S’Algar
Adreça: c/ Santa María nº 13 (Portocolom)
Persona de contacte: Sonia Lorenzo
Telèfon: 971825894 Adreça electrònica: formacio@escolasalgar.com
Selecció:
Prova pràctica
Entrevista personal X
Prova escrita X

Consultau el nostre web a: http://www.soib.es

