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Nivell A2 

Programa d’aprenentatge  
 
 
 

Objectius generals 

- Poder comprendre frases aïllades i expressions d'ús freqüent relacionades amb àrees de 
rellevància immediata (informació bàsica personal i familiar, compres, entorn proper, treball 
...). 

- Poder comunicar-se en tasques senzilles i habituals que requereixen un intercanvi simple i 
directe d'informació sobre assumptes familiars i quotidians. 

- Saber descriure en termes senzills la seva formació, el seu entorn immediat i qüestions 
relacionades amb les seves necessitats més immediates. 

 

 

Objectius per competències 

Comprensió oral: 

- Poder comprendre frases i el vocabulari més habitual, el qual li pertoca de prop (un mateix, 
la seva família, les compres, entorn proper, treball...). 

- Ser capaç de capturar l'essència dels anuncis i missatges senzills i clars. 

Comprensió escrita: 

- Poder llegir textos molt breus i senzills. 

- Saber trobar informació específica i predicible en escrits senzills quotidians com anuncis 
publicitaris, prospectes, menús i horaris. 

- Poder comprendre cartes personals breus i senzilles. 

Expressió i interacció orals: 

- Poder comunicar-se en tasques senzilles i habituals que requereixen un intercanvi simple i 
directe d'informació sobre activitats i assumptes quotidians. 

- Ser capaç de realitzar intercanvis socials molt breus, encara que, generalment, no es pugui 
comprendre prou com per mantenir una conversa. 

Expressió i interacció escrites: 

- Poder escriure notes i missatges breus i senzills. 

- Poder escriure cartes personals molt senzilles, per exemple agraint alguna cosa a algú.  
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Continguts funcionals 

- Interactuar sobre informacions (identificar, afirmar, descriure, informar-se, confirmar, negar 
donant informacions...). 

- Interactuar sobre opinions o posicions (expressar el seu punt de vista, el seu acord, un 
desacord, la seva aprovació, la seva desaprovació, protestar, dir el que se sap, expressar la 
seva ignorància, l'acte de recordar, el fet d'haver oblidat, recordar alguna cosa a algú...). 

- Expressar nivells de certesa, la seva capacitat de fer alguna cosa, el seu desig de fer alguna 
cosa, l'obligació, la prohibició... 

- Expressar emocions i sentiments (alegria, tristesa, esperança, decepció, inquietud, sorpresa, 
còlera...). 

- Interactuar sobre les activitats o accions (respondre a una proposta, animar, advertir, 
prohibir, rebutjar, amenaçar, retreure...). 

- Interactuar en els rituals socials (disculpar-se, respondre a una salutació, brindar, interactuar 
al telèfon, respondre a un agraïment, expressar un desig a algú...). 

- Estructurar els seus arguments (anunciar un pla, un desenvolupament, introduir un tema / un 
subjecte, resumir, corregir-se, reproduir les observacions, concloure la seva intervenció). 

- Estructurar la interacció verbal (demanar la paraula, reprendre la paraula, assegurar-se de 
comprendre bé al seu interlocutor, assegurar-se que el seu interlocutor ha entès...). 

 

 

Continguts lèxics 

- La vivenda. 

- La família. 

- L’oci. El turisme i les vacances. 

- El treball. 

- L’educació. 

- La descripció física i psicològica. 

- Els records. 

- Els sentiments. 

- El medi natural i el medi ambient. 

- El consum, el comerç, els diners. 

- Les noves tecnologies. 
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Continguts gramaticals 

- Els adjectius indefinits. 

- Els pronoms relatius, demostratius i possessius. 

- El verb : l’imperfecte, el plusquamperfet, el present del condicional. 

- Els adverbis de manera en –ment. Els adjectius utilitzats com adverbis. 

- La interrogació. 

- La negació. 

- El discurs indirecte en present. 

- La expressió del temps. 

- La expressió de la comparació. El superlatiu. 

- Les relacions lògiques (introducció) : la causa, la conseqüència, la finalitat, la condició i 
l’oposició. 

 

 

Continguts fonètics  

- Discriminació / imitació / producció. 
- Estabilització de la prosòdia. 
- Estabilització dels fonemes vocàlics i consonàntics. 
- Accentuació secundària. 
- Variacions de l’esquema entonatiu. 
- Caiguda de la “e” caduca. 

 

Avaluació 

L'avaluació serà contínua i donarà compte dels progressos de l'estudiant; dos exàmens 
(parcial i final) s'efectuaran durant l'any. Per passar al nivell superior s'exigirà que el 
resultat global sigui superior o igual a 70 punts sobre 100.  

 

  

 

 

 


