LÍNGUA ESPANHOLA - informações acerca da vida quotidiana,
compras, e serviços e locais de interesse turístico / LÍNGUA
ESPANHOLA- Relações laborais - Iniciação
UFCD 6959 e 5446
100 Horas

DESTINATÁRIOS
Profissionais interessados em melhorar o seu nível na língua espanhola.

OBJETIVOS
Dotar os formandos de competências que lhes permitam reconhecer e produzir
mensagens orais e escritas em língua espanhola relacionadas com a atividade
profissional.
Aplicar vocabulário específico da língua espanhola na comunicação verbal sobre
a vida quotidiana, compras e serviços e informação turística.
Língua Espanhola - informações acerca da vida quotidiana, compras, e serviços
e locais de interesse turístico - 50 H
Língua Espanhola - Relações laborais - Iniciação - 50 H

CONTEÚDOS
Língua Espanhola - Relações laborais Iniciação - 50 H
Fonética do espanhol
Vocabulário específico às relações
laborais em língua espanhola
Aquisição de estruturas gramaticais
Leitura e compreensão de textos
Exercícios escritos e orais
Aspetos socioculturais (cultura, costumes,
economia e política espanhola)

Língua Espanhola - Informações acerca da vida
quotidiana, compras, e serviços e locais de
interesse turístico - 50 H
Informações pessoais e do quotidiano
Identificação / Caracterização de si próprio
Descrição física e psicológica de pessoas
Rotina diária
Refeições, alimentos e bebidas
Compras, transportes e serviços
Compras
Serviços
Transportes
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Locais de interesse turístico e atividades de lazer
Locais de interesse turístico
Caracterização de vários tipos de locais de interesse turístico
Regras de utilização de cada espaço
Condições meteorológicas
Ocupação de tempos-livres
Atividades de lazer
Viagens

METODOLOGIA DE ENSINO
Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários, mobiliário
que respeite as regras de ergonomia dos formadores e dos formandos.
Espaço amplo o suficiente para permitir a concretização de dinâmicas de
grupo.
As sessões serão participadas e dinamizadas a partir de:
- Exercícios
A avaliação da formação é constituída por testes.
Documentação de apoio com o desenvolvimento de temas abordados
durante a formação.

iNVESTIMENTO
O formando está sujeito ao pagamento de uma taxa de inscrição, no
valor de € 20,00. Este montante não terá que ser despendido pelo
formando, será deduzido no valor do subsídio de alimentação que vai
receber por cada dia de formação (€ 4,77)
O formando associado a sindicato afeto à UGT tem direito ao desconto
de 50% sobre o valor da taxa de inscrição.
O formando que frequente formação modular certificada na condição
de “desempregado” está isento de pagamento da taxa de inscrição.

CERTIFICAÇÃO
No final do curso os participantes receberão um Certificado de
Qualificações, quando alcancem os objetivos definidos e com
participação em, pelo menos, 90% da duração da formação.
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