TALLER DE LLENGUA I
CULTURA CATALANES

Fitxa Tècnica
Codi:
FTLLICC-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Immigrants adults.
Objectius:
Els objectius no lingüístics: ¿ Acollir les persones nouvingudes perquè tinguin major autonomia i
ajudar-les en el seu procés d¿inserció social. ¿ Gestionar la informació i el coneixement
necessaris per garantir l¿accés a la societat d¿acollida de les persones nouvingudes. ¿
Promoure una major autonomia que ajudi les persones nouvingudes en el seu procés
d¿incorporació a la nova societat en igualtat d'oportunitats. ¿ Donar a conèixer la societat
catalana a les persones nouvingudes i generar processos perquè se sentin implicades i en
vulguin formar part activa. ¿ Detectar situacions de risc i d'exclusió social entre la població
que s'incorpora. ¿ Conscienciar i sensibilitzar els alumnes de la importància d¿aprendre
català en l¿entorn en què viuen. ¿ Fomentar la curiositat i el coneixement de la societat en la
qual viuen. ¿ Apropar-los als costums i hàbits culturals de la societat d¿acollida. ¿ Treballar el
civisme des d¿una perspectiva intercultural. ¿ Treballar els deures i drets com a ciutadans (en
el món laboral, a la sanitat, als serveis socials, en la convivència ciutadana, a l¿escola, a
altres cursos on es puguin apuntar). ¿ Donar unes nocions d¿alfabetització en català a les
persones que no han anat mai a l¿escola. ¿ Oferir un espai social de relació intercultural que
ajudi a trencar les barreres culturals que es poden donar entre persones de diferents
procedències i sexes. Els objectius comunicatius del curs: ¿ Saludar, presentar-se i
comunicar-se en situacions en què hagi d¿aportar les sabes dades personals. ¿ Utilitzar el
català per localitzar llocs i serveis d¿interès a la seva localitat. ¿ Utilitzar el català per
desplaçar-se en transport públic. ¿ Utilitzar el català per realitzar compres de productes
comuns. ¿ Utilitzar el català per sol·licitar consell o assistència mèdica. ¿ Utilitzar el català per
buscar habitatge. ¿ Utilitzar el català per buscar feina. ¿ Utilitzar el català per treballar. ¿
Utilitzar el català per gestions i tràmits burocràtics.
Dates:
del 25/11/2019 al 10/06/2020
Horari:
Dilluns i dimecres de 9:30 a 12:30 i de 15:30 a 18:00h
Ubicació:
Ajuntament del Vendrell
Impartició:
presencial
Durada:
80 h

Preu:
0€
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
M. Isabel Gibert Escofet
Marta Bordas Casaprima
Contacte:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat
Més informació:
La docència s'impartirà d'acord al calendari escolar. Durant els períodes de vacances
escolars no hi haurà classe: - Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de
gener de 2020, ambdós inclosos. - Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d'abril de 2020,
ambdós inclosos. Festius de lliure elecció de les escoles: - 24 de febrer de 2020 - 16 de març
de 2020 - 4 de maig de 2020

Programa
Mòdul:

Taller de llengua i cultura catalanes

Durada:

80 h.

Contingut:

1. Presentacions i dades personals: o Formes habilturals de saludar i
acomiadar-se a Catalunya, formes de tractament formal i informal (tu i
vostè). o Comunicació en situacions en què hagi d¿aportar dades
personals: Completar impresos, anotar noms, telèfons, adreces, etc.,
llegir targetes de visita i sobres de correspondència: l¿alfabet, noms de
països i nacionalitats, números de l¿1 al 100. o Ús del present indicatiu
singular dels verbs dir-se, viure, parlar, tenir. o Ús dels pronoms personal
de subjecte de 1ª, 2ª i 3ª persona del sigular. o Ús dels interrogatius:
Com?, On?, D¿on?, Què? 2. Localització de llocs i serveis d¿interès del
municipi: o Preguntar i informar sobre l¿existència i la localització
d¿establiments, oficines i serveis públics. o Interpretació de plànols
d¿una localitat o d¿una zona coneguda. o Vocabulari relacionat amb
el municipi. o Els senyals o indicadors d¿una població. o El cartells dels
establiments i dependències d¿una localitat. o Ús de la forma verbal hi
ha, estar, ser i el present indicatiu dels verbs saber, segur, creuar i girar.
o Adverbis i locucions adverbials de lloc. 3. Utilitzar el català per
desplaçar-se en transport públic. o Viatges en transport públic:
informació sobre els horaris, els itineraris, preus i compres dels bitllets. o
Impresos, cartells, pantalles i horaris de trens i autobusos o tren. o
Anuncis de sortides i arribades en una estació o aeroport. o Present
indicatiu dels verbs anar, sortir, tardar, durar, tornar, passar, arribar, venir.
o Ús del pretèrit imperfecte i condicional com a cortesia: voldria / volia.

o Tipus de transport a Catalunya i les tarifes i abonaments especials. 4.
Compres de productes comuns. o Interactuar oralment en una botiga
amb un caixer o amb dependent. o Demanar i donar la tanda. o Els
cartells, les etiquetes, els tiquets de caixa d¿un establiment. o Ofertes de
productes en anuncis de televisió o ràdio. o 3ª persona singular i plorar
del present d¿indicatiu del verb costar. o Present indicatiu en singular
dels verbs preferir, posar, donar i voler. o Concordança de gènere i
nombre entre substantius i adjectius. o Ús dels pronoms demostratiur:
aquest/a, aquell/a, aquests/es i aquells/es. 5. La visita al metge. o
Demanar cita en un centre de salut amb el personal d¿un centre de
salut per demanar cita amb el metge. o Consulta del metge i una
farmàcia. o Els elements fonamentals de les receptes, els envasos de
medicaments, els prospectes, les targetes mèdiques, etc. o Adverbis de
quatitat. o 3ª persona singular i plorar del verb fer. o Usos del verb estar
+ adjectiu per expressar estats de salut i d¿ànim. o Ús del present
indicatiu per parlar d¿hàbits. o Ús de les expressions: fa + data, des de
fa + data, des de + data. o Haver de + verb infinitiu per expressar
obligació o suggeriments. 6. La recerca de casa. o Informació bàsica
que apareix en anuncis de lloguer d¿habitatge. o Les instal·lacions i
mobiliari que té una casa o habitació. o Anuncis breu per buscar
habitatge. o Les condicions bàsiques d¿un contracte de lloguer. o Les
factures de despeses bàsiques en un habitatge. o Ús de la parífrasi
verbal poder + infinitiu. o Ús del condicional de cortesia Podria...? o Ús
de l¿imperfet de cortesia Trucava per..., Volia... o Ús dels verbs ser, estar i
tenir per descriure un habitatge. o Sistema de lloguers i documents
d¿acreditació. o Preus dels lloguers, despeses i serveis que inclouen. 7.
La recerca de feina. o Els anuncis d¿oferta i demanda de feina. o
Informació d¿una oferta de feina i les condicions laborals. o Les
condicions bàsiques d¿un contracte laboral. o Els formularis de sol·licitut
de feina. o Ús d¿ es + 3ª persona singular en les oracions passives. o
Usos del verb saber + infinitiu. o Ús del pronom d¿OI amb els verbs
interessar i semlar. o Convencions socials relacionats amb la recerca de
feina. o Llocs on es poden trobar ofertes de feina. 8. La recerca de feina.
o Les relacions a la feina: el responsable i els companys de feina. o Els
senyals d¿advertència sobre l¿ús d¿equipaments, màquines i productes
per prevenir riscs laborals. o Les notes i missatges breus per demanar o
atendre a peticions de companys o responsables. o Verbs relacionats
amb l¿activitat laboral: portar, emportar, sortir, entrar, pujar, baixar,
agafar, posar, fer servir. o Ús de les perífrasi haver de + infinitiu, caldre +
infinitiu per expressar obligació. o Ús de la 2ª persona singular del
imperatiu. o Ús de la perífrasi verbal poder + infinitiu. o La jornada
laboral. o La seguretat social. o Els sindicats. 9. Utilitzar el català per
gestions i tràmits burocràtics. o Interactuar oralment amb personal de
l¿administració per sol·licitar informació i per tramitar sol·licituts i permisos.
o Les dades bàsiques dels documents oficials. o Les gestions

administratives. o Les instruccions per completar els documents. o Parlar
de plans i intencions. o Ús de la perífrasi verbal voler + infinitiu. o Ús de la
3ª personal singular de l¿imperatiu afirmatiu per donar instruccions. o
Drets i deures dels estrangers.
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