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ENSENYAMENTS DE 
LLENGÜES 
 
 CATALÀ  
 CASTELLÀ 
 ANGLÈS 

 

 

 

HORARIS I CALENDARI 
 
Aquests ensenyaments es fan en 
dues sessions setmanals de 1:30h o 
2h i duren tot un curs acadèmic. 
 
Inici del curs: dilluns 21 de setembre. 
Final del curs: divendres 22 de juny. 
(Hi poden haver canvis) 
 
ORIENTACIÓ I MATRICULA  
 
 

 Orientació: Tot el més de juny 
 Preinscripció: del 15 al 29 de juny 
 Matrícula: del 2 al 9 de setembre 

 
Cal aportar: 

• Full de preinscripció al juny 
• DNI, Passaport o NIE 
• T targeta sanitària 
• Al setembre: full de matrícula 
• Justificant de pagament de les 

quotes de material 
 
 
Més informació: 
 
http://queestudiar.gencat.cat
/ca/estudis/adults 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults


ENSENYAMENTS DE LLENGÜES: ANGLÈS, CATALÀ I CASTELLÀ 
DESCRIPCIÓ 
 
Al CFA La PAU t’oferim classes de 
llengües de diversos nivells en el rang 
bàsic i intermedi.  
 
Són aptes per a persones que no tenen 
coneixements de la llengua (nouvinguts 
al nivell bàsic de català i castellà, o 
persones que mai han fet anglès). Si 
tens més coneixements i vols 
incrementar les teves competències 
pots matricular-te a un nivell superior 
superant una prova de nivell. 
 
Tret d’excepcions, cal que tot l’alumne 
que es matriculi compleixi almenys 18 
anys durant l’any natural en que 
comença el curs. 
 
Equivalència dels nivells amb els 
certificats MECR (Marc europeu comú de 
referència per a les llengües). 
 
 Anglès Català Castellà 
Nivell 1 A1 A1 A1 
Nivell 2 A2.1 A2 A2 
Nivell 3 A2.2 B1 B1 
 
En acabar el nivell de llengua anglesa 
es pot matricular directament el 3r curs 
d’una EOI 
 
Es pot accedir a un nivell 2 o 3 
mitjançant una prova de nivell al nostre 
centre 

NIVELLS DE CATALÀ 
 
Català 1: Aquest curs va adreçat a 
les persones amb desconeixement de la 
llengua catalana per tal que puguin 
adquirir les competències comunicatives 
mínimes en català, especialment quant 
(en relació) a la seva comprensió i 
expressió orals, per tal de donar resposta a 
les necessitats més immediates de 
comunicació, relacionades amb la vida 
quotidiana i amb l’àmbit laboral. 
 
Català 2: En aquest curs es treballen i 
reforcen les habilitats de comprensió i 
expressió orals i escrites per tal de fer front 
a la majoria de situacions de comunicació 
de la vida quotidiana i de l’àmbit laboral. 
 
 

NIVELLS DE CASTELLÀ 
 
Castellà 1: Té com a finalitat formar 
parlants que siguin capaços de 
comunicar-se en situacions quotidianes i 
familiars senzilles, encaminades a satisfer 
les primeres necessitats. 
 
Castellà 2: Té per finalitat la comunicació 
en situacions properes i habituals, 
relacionades amb la vida quotidiana i 
amb el seu àmbit laboral. 
 
 
 



 

NIVELLS D’ANGLÈS 
 
Anglès 1: pensat per a persones sense cap 
noció d'anglès. En aquest nivell es 
treballen les habilitats d’escoltar, llegir, 
parlar i escriure. La llengua es va 
introduint de manera gradual i metòdica. 
 
Anglès 2: pensat per a persones que ja 
tenen uns coneixements bàsics de 
l'idioma. En aquest nivell es fa servir una 
metodologia semblant a la del nivell 
inicial, però practicant més la conversa 
lliure a nivell de situacions de la vida 
quotidiana i realitzant composicions més 
elaborades.  
 
Anglès 3: tercer nivell de continuïtat de 
l’idioma i consolidació del nivell A2 del 
Marc Europeu Comú de Referència per a 
les llengües. Si superes aquest curs pot 
demanar l’accés al nivell 3 en una EOI 
(Escola Oficial d’Idiomes). 
 

DURADA DEL CURS I HORARI 
 
La durada mínima del curs és de 300 hores 
per a la part comuna i de 99 hores per a les 
dues matèries de la part específica. 
 
 Anglès Català Castellà 
Nivell 1 2x1:30h 2x1:30h 2x1:30h 
Nivell 2 2x2h 2x2h 2x2h 
Nivell 3 2x2h   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.cfalapau.cat 
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