Material cedit pel CFA Jacint Verdaguer (Barcelona)

Títol de la píndola

Job opportunities

Centre

CFA Jacint Verdaguer

Curs

Nivell 1, 2 i 3 de llengües

Matèria/es

Català, castellà, anglès i francès

Continguts vinculats
a la matèria/es

Objectius de
l’activitat

- Presentació (nivell 1, 2 i 3)
- Descripció física i de caràcter (nivell 1, 2 i 3)
- Vocabulari sobre professions (nivell 1, 2 i 3)
- Anuncis de feina (nivell 1, 2 i 3)
- El currículum (nivell 2 i 3)
- Elaborar un anunci de feina i explicar-lo oralment (nivell 1)
- Escriure un currículum adreçat a un anunci de feina concret i
explicar-ne oralment els trets més rellevants (nivell 2 i 3)
Aquesta activitat es pot dur a terme a les diferents llengües
impartides al centre.
Es farà conjuntament entre els diferents nivells d’una llengua.

Desenvolupament de L’activitat tindrà les següents fases:
l’activitat
1. 1. Després de treballar vocabulari i estructures relacionades amb
les professions, els alumnes del nivell 1 elaboraran diferents
ofertes de feina.
2. 2. A partir d’aquestes ofertes, que es penjaran en un lloc prou
visible de l’escola, els alumnes dels nivells 2 i 3 hauran de
confeccionar els currículums pertinents. Prèviament, a partir de
diferents models, s’hauran treballat els diferents apartats d’un
currículum i els continguts pertinents. Seguidament, cada
alumne triarà una oferta de feina i, a partir d’ella, haurà de
preparar el seu currículum.
3. 3. Finalment, es farà una sessió conjunta entre tots els nivells de
la mateixa llengua.
Els alumnes del nivell 1 presentaran els seus anuncis i els
alumnes dels nivells 2 i 3 que vulguin optar a cadascun d’ells,
hauran d’exposar el seu currículum.
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Entre tots es decidirà si els diferents candidats obtenen la feina
desitjada. S’aprofitarà per fer una coavaluació de les diferents
intervencions i de l’activitat en general..
Amb aquesta activitat, els alumnes tindran l’oportunitat d’obtenir
informació sobre el món laboral, aplicar el que han fet i
relacionar-ho amb el seu futur professional.
Durada de l’activitat
Documentació
complementària o
enllaç

3 sessions

