
BASES CURSO PROGRESIÓN DE BÁSICO DE ALEMÁN 

A Concellería  de  Xuventude pon en  marcha  a  seguinte  acción  formativa:  Progresión  de  básico de

alemán cun total de 30 horas  e coa finalidade de proporcionar un instrumento básico ao alumno/a que

lle permita o seu desenvolvemento nesta lingua para contribuír deste xeito ás súas posibilidades de

inserción laboral.

Destácase a importancia dos idiomas para aumentar a apertura de camiños laborais. Na actualidade, as

transaccións comerciais en xeral, intensifícanse día a día,  polo que as empresas españolas demandan

un perfil de traballador/a con coñecemento de idiomas, entre eles, o alemán.  Trátase de continuar a

acción formativa emprendida hai dous anos con novos contidos, a nivel básico,  con este idioma que

hoxe pode abrirnos moitas portas xunto co inglés.

OBXECTIVOS

Adquisición de coñecementos básicos prácticos orais e gramaticais para o desenvolvemento en países

de fala alemá 

Desenvolver competencias e habilidades que permitan ao alumno/a comprender e utilizar expresións

sinxelas e cotiás, presentarse, pedir e dar información persoal básica.

Complementar a  formación do mozo/a tanto a nivel persoal como a nivel profesional, mellorando as

súas posibilidades reais de  incorporación ao mundo profesional.

TEMPORIZACIÓN

Os martes e xoves (non festivos) en horario de 19.00 a 21.00 h

21 y 23 de febrero

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de marzo

4, 6, 18 y 20  de abril

de 19.00 a 21.00 h

LUGAR DE REALIZACIÓN

Seminario  do Auditorio de Vilagarcía de Arousa

DESTINATARIOS

Mozos e mozas empadroados en Vilagarcía  de 16 a 35 anos



SOLICITUDES E PROCESO DE SELECCIÓN

1. Solicitudes: o/a mozo/a deberá presentar unha única ficha de inscrición facilitada na Concellería de

Xuventude en na web do Concello de Vilagarcía www.vilagarcia.es, acompañada da documentación

seguinte:

Fotocopia DNI

Copia da tarxeta de demandante de emprego (de ser o caso)

As solicitudes deberán ser presentadas no  Rexistro Xeral  do Concello de Vilagarcía de Arousa en

horario de 8.30 h a 14.30 h 

O prazo de presentación das solicitudes será do 7 ao 14 de febreiro

O día 15 de febreiro publicarase a listaxe definitiva de admitidos 

Publicada  a  listaxe  definitiva  dos/das  admitidos/as  confeccionarase  unha  listaxe  de  agarda  cos/as

solicitantes excluídos, que seguirá a orde que resulte da valoración. 

En función das baixas que se produzan na actividade os/as solicitantes entrarán no curso  seguindo a

orde na que figuren na lista.

2.- Criterios de selección

Fíxanse os seguinte criterio: orde de entrada no rexistro da solicitude, contando coa preferencia dos/as

mozo/as  desempregados/as.

METODOLOXÍA

Dende o inicio pártese dun enfoque oral para motivar ao alumno/a e dese xeito que poda adquirir unha

boa pronunciación e empregar un vocabulario axeitado ao contexto o situación

CERTIFICACIÓN

Para poder obter o Certificado de Aproveitamento do Curso Básico de Alemán é imprescindible ter unha

asistencia non inferior a un 80% da totalidade das horas, superar as distintas avaliacións e exame final.  
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