
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                       

 

 
 

DIVENDRES   9:30 a 11:00 hrs. 
 

Casa del Mar Tarragona 
C/ Francesc Bastos, 19 

43005 Tarragona 
 

 

Drets d’inscripció:  15 €  

 
La matricula inclou: 

 Materials per a cada sessió  

 Consulta per e-mail de dubtes en la matèria del curs 

 Accés al campus virtual amb continguts multimèdia i 
exercicis pràctics..  

 

LA XARXA SOLIDARIA PER LA IGUALTAT 
Tel.: 977 32 70 93 

e-mail: xarxa-projectes@mestralonline.org  

 

Col·laboren: 

mailto:xarxa-projectes@mestralonline.org


 

LA XARXA 

 
És una associació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de 

vida de persones que pertanyen a diversos col·lectius que, per les seves 

característiques personals, familiars, laborals, geogràfiques, etc, estan en 

greu risc de vulnerabilitat social i/o tenen poques possibilitats de 

desenvolupar les seves aptituds, dur a terme les seves aspiracions o exercir 

els seus drets fonamentals com a persones.  

 
 

SINERGIA LABORAL 

 
La principal finalitat del servei és treballar per aconseguir la NORMALITZACIÓ 

de les persones que es troben en risc d'exclusió social (principalment 

persones amb discapacitat, dones i joves) tenint en compte que aquesta 

normalització implica no només els aspectes personals, familiars i socials, si 

no també i de forma preeminent, l'aspecte laboral que li proporciona 

autonomia i independència econòmica a més de socialització dins de la 

comunitat a la qual pertany. 
 

FORMACIÓ 

 
El programa de formació del Grup SINÈRGIA pretén propiciar i incentivar la 

formació continuada, útil i de qualitat de les persones amb discapacitat i/o 

en risc d'exclusió social, sigui millorant la formació per afavorir la seva inserció 

al món laboral o amb aspiracions de promoció dins de la pròpia feina, 

dotant-los d'eines que desenvolupen i amplien les seves capacitats, i 

milloren la seva empleabilitat ja sigui en l'empresa ordinària o en empreses 

pròpies a través de l'autoocupació. La formació oferta incideix en buits 

professionals no coberts, treballs adaptats a les seves capacitats i el 

coneixement i l'ús de les TIC. 

 
 

FEDERACIÓ MESTRAL 

 

És una entitat sense ànim de lucre, creada per col·laborar en la 

NORMALITZACIÓ del col·lectiu de persones amb discapacitat física i 

orgànica en la societat mitjançant la informació i el suport a les 

associacions de malalts i persones amb discapacitat física i orgànica de 

les comarques de Tarragona, unificant criteris, racionalitzant recursos i 

impulsant i coordinant tota classe d'accions i activitats 

 
 

 

JUSTIFICACIÓ:  
 

El sector turístic és un dels principals motors del desenvolupament al nostre 

territori i la formació en idiomes sens dubte contribueix a l'hora d'ampliar les 

oportunitats en la cerca d'ocupació de les persones amb discapacitat que 

segons estudis realitzats tenen una formació escassa o bastant baixa en idiomes.  

 

DESTINATARIS:  
 

Per a aquelles persones amb grans dificultats per a l'accés a l'ocupació 

(persones amb discapacitat, dones…) que s'enfronten per primera vegada a 

l'aprenentatge de l'anglès i també per persones que van començar fa molt 

temps i s'han oblidat dels conceptes bàsics. 

 

DURADA:  
 

La durada del curs és de 15 hores lectives. A la finalització del mateix, els alumnes 

que superen aquest nivell podran continuar la seva formació en cursos de nivell 

més avançat que començaran en el trimestre següent.  

 

CONTINGUT:  
 

El programa del curs combina els temes de la llengua en general i les classes 

especialitzades de diferents temàtiques en l'àmbit de l'atenció al públic. 
 

L'objectiu principal del curs és que permetrà als alumnes acostar-se a l'anglès en 

un context real, fent èmfasi en converses pràctiques al món laboral.  
 

Destinat a alumnes amb escasses o nul·les nocions d'anglès, el curs els 

proporcionarà els coneixements per poder comprendre mostres de llengua oral 

i escrita i intervenir en converses orientades a l'atenció al públic en establiments 

comercials, establiments turístics, empreses amb projecció internacional, serveis 

públics 

 

METODOLOGIA: 
 

El curs es realitza amb una metodologia activa, pràctica i globalitzada, que 

fomentarà la implicació i la participació de l'alumne en l'aprenentatge i la seva 

motivació cap al curs.   

 

 

 

En finalitzar el curs, es lliurarà un Certificat d’Assistència. 

 


