
 

 
CURS: ANGLES A 2 A 

 

 

MATINS 

Data inici: 15/10/2019 

Data final: 03/03/2020 

Durada: 75 hores 

Horari: de 9:15 a 11:15. 

Dimarts i dijous 

 

 

TARDES 

Data inici: 15/10/2019 

Data final: 03/03/2020 

Durada: 75 hores 

Horari: de 15:00 a 17:00. 

Dimarts i dijous 

 

Vacances: 

Del 23 de desembre al 6 de gener 

 

 

 

Lloc:  

 

CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA 

PI Els Dolors –Palau Firal baixos 

08243 MANRESA 

 

Tel. 93 875 72 79 

A/e: cfp@cfp.cat 

 

 

 

 

Formadores: 

Sílvia Rubiralta 

Marina Masip 

 

 

 

0/FR-DR-08 

Objectius generals: 

 

- Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera senzilla però 

adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i 

interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions 

quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, 

en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre 

aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin 

expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. 

- Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i 

l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin 

presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del 

Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). 

 

Adreçat: 

- Treballadors/es ocupats/des. 

- Persones en situació de desocupació. 

 

Requisits: 

 

Edat: 16 anys complerts. 

Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d'educació 

secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o 

professionals. 

Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A1 acreditat o 

contrastable mitjançant prova específica de nivell. 

 

Programa: 

A. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

A.1 Continguts lèxic - semàntics 

1. Ampliació del vocabulari 

2. Verbs amb partícula d’us freqüent (turn on/off). 

3. Falsos amics d’us freqüent (large, honest) 

4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixes. 

A.2 Continguts gramaticals 

1. Oració 

2. Noms i adjectius 

3. Determinants 

4. Pronoms 

5. Verbs 

6. Adverbis 

7. Enllaços 

A.3 Continguts ortogràfics 

A.4 Continguts fonètics i fonològics 

B. COMPETENCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS 

C. COMPETENCIES PRAGMÀTIQUES 

C.1 Continguts funcionals 

C.2 Continguts discursius  

 


