
 

 

ORGANITZA 
 

• Federació d’Associacions de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica MESTRAL 
COCEMFE  Tarragona 

• Associació Xarxa Solidària per la Igualtat  
 

 
 
 

COL·LABORADORS 
 

• Fundación ONCE 
• Ajuntament de Reus 

 
 

INSCRIPCIONS 
 
Drets d’inscripció persones amb discapacitat: 45 €  
Per als socis d’entitats federades: 40 € 
Per al públic en general: 80 € 
 
 
El preu del curs inclou: 

• Materials per a cada sessió  
• Consulta per email sobre qualsevol dubte en 

la matèria del curs 
• Access al campus virtual amb continguts 

multimèdia i exercicis pràctics.  
 
 
Data termini d’inscripció :  08 de octubre de 2012 
 
HORARI: Dimarts de 9:30 a 11:00  
 

 
Per a més informació 
Federació Mestral COCEMFE Tarragona 
C/ Dr.Ferran 33-35 , ( Edifici Creu Roja 1ª) 
Tel : 977 32 70 93  
Mail: secretaria@mestralonline.org 

 
                 

                            
 
 

 
 
 

Curs  
 

ANGLÈS: ATENCIÓ AL PÚBLIC  
 
 
 
 

Octubre 2012 - Maig 2013 
 

REUS 
 
 

     
                
             
 

 



La Federació MESTRAL COCEMFE Tarragona 
 
 
És una entitat sense ànim de lucre, creada per a 
col·laborar en la NORMALITZACIÓ del col·lectiu de les 
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 mena d`accions i activitats.  

 
L’Associació Xarxa Solidària per la Igualtat  

 
 
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 gran risc d’exclusió social 
i/o tenen poques possibilitats de desenvolupar les 
seves aptituds, portar a terme les seves aspiracions o 
exercir els seus drets fonamentals com a persones. 

 
El Programa MOU EL COS, MOU LA MENT 

 

 
És un programa engegat per la Federació Mestral 
COCEMFE Tarragona per tal de fomentar hàbits de 
vida saludable i de facilitar temps, espais i activitats 
d’esport i oci en els que les relacions familiars i 
socials puguin fluir de forma lliure i en funció de les 
afinitats més que de les dificultats intrínseques de 
tenir una malaltia i/o una discapacitat. 
 

El  programa ANGLES: AMPLIANT 
HORITZONTS 

 
Es un programa orientat tant a les persones amb 
discapacitat i els seus familiars, com a les persones 
en risc d’exclusió social. El curs els permetrà acostar-
se a l’anglès en un context real, amb l’èmfasi en 
converses a l’àrea del món laboral. 
 
 

 

Curs “ Anglès: Atenció al públic” 
 
Dirigit a persones amb poques nocions d´anglès 
per donar-les una base gramatical i el vocabulari 
necessari per les situacions del sector d’atenció al 
públic. 
 
El programa consta de 30 classes, a on se 
simularan diverses situacions d’atenció al públic: 
 

• Rebre i acollir al client 
• Rebre les trucades telefòniques   
• Rebre i enviar el fax  
• Preparar emails en anglès 

 
El programa combina els temes d’anglès general i 
les classes especialitzades de diferents temàtiques 
a l’àmbit de l’atenció públic.   
 
El curs és organitzat fent  servir una metodologia 
activa, pràctica i globalitzada, que fomentarà la 
implicació i la participació de l’alumne en 
l’aprenentatge i la seva motivació cap el curs. 
 
 
La durada del curs és de 45 hores lectives. 
 
Tindrà una periodicitat d’una hora i mitja , una 
vegada per setmana. 
 
Començarà la segona setmana d’octubre 2012 i 
finalitzarà a la segona quinzena de maig 2013. 
 
El grup tindrà un mínim de 8 persones.  
 
Al finalitzar el curs, s’entregarà un certificat 
d’assistència. 
 
Durant el curs es programaran activitats i sortides 
complementàries per a posar en practica els 
coneixements obtinguts. 


