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IDIOMES Nivell A2

OBJECTIU DEL CURS
Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes
d’importància immediata
Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe
d’informació
Descriure de manera senzilla aspectes de l’experiència personal, aspectes de l’entorn immediat i
qüestions relacionades amb necessitats immediates

CONTINGUT DEL CURS
Expressió oral
 Descripció o presentació senzilla de persones, condicions de vida o treball, activitats diàries
amb una breu llista de frases senzilles
 Monòleg sostingut
- Relatar històries o descriure alguna cosa utilitzant elements senzills
- Utilitzar un llenguatge senzill i descriptiu per oferir informació sobre objectes i per fer
descripcions breus de l’entorn, de fets quotidians, citacions habituals o del passat.
- Explicar el que agrada i el que no agrada respecte d’alguna cosa
 Declaracions públiques assajades, molt breus, de contingut predictible
 Parlar en públic
- Algunes presentacions breus i assajades, oferir motius breus i explicacions per expressar
opinions, plans i accions
- Respondre de manera breu, immediata i senzilla un nombre limitat de preguntes
Expressió escrita
 Frases senzilles enllaçades amb connectors senzills com «i», «però» i «perquè»
 Escriptura creativa
- Sobre aspectes de l’entorn, amb oracions enllaçades; descripcions molt breus i bàsiques
de fets, activitats del passat i experiències personals
- Breus i senzilles biografies imaginàries sobre persones
Comprensió auditiva
 Enfrontar-se a necessitats concretes sempre que el discurs sigui clar i amb lentitud
 En converses lentes i clares entre nadius, identificar generalment el tema sobre el qual es
parla
 Escoltar avisos i instruccions
- Captar la idea principal de missatges i declaracions breus, clars i senzills
- Comprendre instruccions senzilles referents a la manera de desplaçar-se d’un lloc a un
altre
 Escoltar retransmissions i material gravat
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Extreure informació essencial de paràgrafs curts sobre qüestions quotidianes i que siguin
pronunciats amb lentitud i claredat

Comprensió de lectura
 Comprendre textos breus i senzills amb vocabulari molt freqüent i quotidià o relacionat amb la
feina
 Llegir correspondència bàsica de cartes personals o comercials d’ús habitual (formularis,
comandes, documents de confirmació...)
 Llegir per orientar-se
- Informació específica i predicible en anuncis, prospectes o menús en restaurants,
llistats...
- Localitzar informació específica en llistats i aïllar la informació requerida
- Rètols i senyals que es troben en llocs públics, com carrers, restaurants, estacions de
tren i llocs de treball
 Llegir i identificar arguments específics de material escrit senzill, com cartes, catàlegs i
articles breus on es descriguin fets determinats
 Llegir normes i instruccions expressades amb un nivell de llengua senzill
Interacció oral
 Converses i intercanvis socials senzills i habituals sense gaire esforç; plantejar i contestar
preguntes i intercanviar idees i informació sobre afers quotidians referents a la feina i al
temps lliure
 Intercanvis socials molt breus però encara sense mantenir una conversa
 Amb lentitud, converses senzilles i comunes amb un nadiu; ser capaç de fer-se entendre amb
l’ajut de l’interlocutor
 Conversa
- Establir contacte social senzill: salutacions i fórmules de cortesia; presentacions i
agraïments
- Comprendre quan es parla en un nivell de llengua estàndard, sempre que l’interlocutor
s’expressi amb claredat
- Participar en converses breus en contextos habituals sobre temes d’interès
- Expressar el que agrada i el que no agrada
 Conversa informal
- Intercanviar opinions, coincidir o discrepar amb altres persones, identificar el tema d’una
discussió que hi hagi al seu voltant, si es parla a poc a poc i amb claredat
- Aportar suggeriments i respondre, intercanviar punts de vista sobre assumptes pràctics
de la vida diària de manera senzilla i opinar sobre què es pot fer, on anar i com posar-se
d’acord amb algú per quedar
 Conversa formal i reunions de treball
- Distingir un canvi de tema en discussions formals relacionades amb la seva especialitat,
intercanviar informació pertinent i opinar sobre problemes pràctics
Opinar quan es pregunta directament en una reunió formal
 Col·laborar per aconseguir un objectiu
- Resoldre tasques senzilles i habituals sense gaire esforç
- Discutir els passos que cal seguir, plantejant suggeriments i responent els suggeriments
dels altres, demanant i donant indicacions
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Comunicar-se en tasques quotidianes utilitzant frases senzilles per demanar i oferir
coses, per aconseguir informació senzilla
Interactuar per obtenir béns i serveis
- Resoldre situacions comunes de la vida quotidiana com són els viatges, transport,
l’allotjament, els menjars i les compres
- Demanar i oferir béns i serveis quotidians
- Oferir i rebre informació sobre quantitats, nombres, preus...
Intercanviar informació
- Plantejar i contestar preguntes sobre costums i accions de la vida quotidiana
- Comunicar-se en converses senzilles i quotidianes que requereixen un intercanvi senzill i
directe d’informació
- Intercanviar informació limitada sobre gestions quotidianes i habituals
- Plantejar i saber com respondre preguntes sobre el que es fa a la feina i en el temps lliure
- Demanar i oferir informació personal
Entrevistar i ser entrevistat
- Fer-se comprendre en una entrevista i quan calgui comunicar idees i informació sobre
temes quotidians
- Respondre preguntes i afirmacions senzilles durant una entrevista

Durada: 60 h
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