
 

 

                                 Anglès (A2) 
  

Tipus de curs Especialitat formativa No Certificat de professionalitat 

Regulació 
SSCE02  Anglès (A2) 
Nivell de qualificació: Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència 
per a les Llengües (MCERL). 

 

DURADA 190 hores 
190 hores Formació a l’IMET 

/ Pràctiques en empreses 
 

INICI desembre 2018  

FINAL Juny 2019  

HORARI: Tardes, de 15h a 17h, de dilluns a dijous  (divendres festius)  

 
Objectiu general 
 

Capacitat l’alumnat per utilitzar d’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç 
de comprendre, expressar-se i interactuar, tant de forma parlada com escrita, en situacions 
quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en 
llengua estàndard, sobre temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic 
d’ús freqüent.  
 

Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació i l’aprenentatge en llengua 
anglesa  necessària  per que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell 
A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). 
 

 

CONTINGUT 
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES 
 

A.1. Continguts lèxic-semàntics: 
      1. Ampliació de vocabulari bàsic relacionat amb: identificació personal, vivenda, llar i 
entorn, temps lliure i oci, viatges, relacions humanes i socials, educació i formació, 
compres i activitats comercials, alimentació, bens i serveis, lectura i comunicació, clima, 
condicions atmosfèriques i medi ambient. 
     2. Ampliació de paraules mitjançant afixos 
     3. Verbs amb partícula d’ús freqüent. 
 

A.2. Continguts gramaticals:Oració,  Noms i adjectius, Determinants, Pronoms,  Verbs,  
Adverbis, Enllaços. 
 

A.3. Continguts ortogràfics: ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1 (alfabet, 
formes de contracció, etc.) 
 

A.4. Continguts fonètics i fonològics 
 
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS: ampliació  i 
comprensió de les diferències culturals (vida quotidiana, activitats d’oci, relacions 
humanes, condicions de vida i treball, valors, creences i actituds, geografia bàsica, etc.). 
 
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES: coherència textual, organització del text, del 
discurs, etc. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Requisits d’accés 
 

Majors  de 16 anys  
 
Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de 
l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció.. 
 

El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir 
persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal està inscrit a l’Oficina de Treball del 
SOC. 
 
Requisit acadèmic:  
Segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics 
o professionals 
 

.Nivell de coneixements de llengua anglesa: Nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant 
prova específica de nivell. 
 

Fer la pre-inscripció no garanteix tenir una plaça al curs. 

Tots els cursos tenen un procés de selecció que comença amb una sessió  

informativa i que inclou una o més proves i una entrevista personal 

Per a més informació sobre el curs i el procés de 
selecció podeu consultar la web de l’IMET: 

www.imet.cat 
 

Per a més informació sobre els CP podeu 
consultar la pàgina web del Servei d’Ocupació de 

Catalunya: www.oficinadetreball.gencat.cat 
 
 
 

Aquest curs està pendent 
d’atorgament per part del 

Servei d’Ocupació de Catalunya 
 
 

http://www.imet.cat/
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/

