
 

CURS SUBVENCIONAT: “ANGLÈS A.2.A.” 
 

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a nou curs 
subvencionat per als nostres col·legiats/des. 

DADES DEL CURS 

Durada:  75 hores 
Dates:  Del 27 de juny al 26 d’octubre de 2017 
Horari:  dimarts i dijous de 15:15h-18:15h 
Modalitat: Presencial 
Lloc d'impartició: Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla Catalunya, 10 – 08007 
Barcelona) 
Inscripció fins el dia: 19 de juny de 2017  
Preu: 0€ 
Curs amb places limitades 

Destinataris/àries: Treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i aturats/es. 

Es sol·licitarà: Fitxa d’alumne (annex 1), Fotocòpia DNI i Fotocòpia nòmina o rebut autònom/a 
del mes anterior a la data d’inici del curs. En el cas d’aturats/des, hauran de presentar el 
document Dardo actualitzat. 

DESCRIPCIÓ 
Aprofundeix en els teus coneixements en la llengua anglesa. 
 
CONTINGUTS 
Corresponents al Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) 

A.1 Continguts lexicosemàntics 

1. Ampliació del vocabulari  

2. Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on / off). 

3. Falsos amics d'ús freqüent (large, honest) 

4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos. 

A.2 Continguts gramaticals 

1. Oració 

2. Noms i adjectius 

3. Determinants 

4. Pronoms 

5. Verbs 

6. Adverbis 

7. Enllaços 

 

http://www.egaraformacio.com/images/Annex1.pdf


 

A.3 Continguts ortogràfics 

1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1 

2. Ortografia de paraules estrangeres 

3. Estructura sil·làbica. Divisió de paraules al final de línia 

 

A.4 Continguts fonètics i fonològics 

1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. diftongs amb major dificultat. 

2. Fonemes vocàlics de major dificultat: / i: / cheap, / I / xip, / æ / hat, / λ / cup. El so / ə / about 

3. Fonemes consonàntics de major dificultat: / s / al principi de paraula, / p /, / t /, / K /, / b /, / d /, / g / 

al final de paraula, / ŋ / -ing; / H / hobby en 

4. Pronunciació de les terminacions - (e) s i -ed 

 


