RECURSOS D’APRENENTATGE
DEL CERTIFICAT A2 LLENGUA CATALANA
Punts d’autoaprenentatge de les Biblioteques Públiques
municipals
Normativa
El Marc Europeu Comú de Referència MECR (2001), publicat pel Consell d’Europa, perfila
unes línies generals per elaborar programes de llengua, orientacions curriculars, exàmens,
llibres de text, etc., com a model de convergència europeu.
Des de 2011, el Govern de les Illes Balears va assumir aquestes bases generals del
document i les va incorporar al seu sistema d’avaluació i certificació. Concretament, per mitjà
del Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de català, es
regulen els certificats oficials de coneixements de llengua catalana i les proves per obtenirlos, al marge dels estudis reglats de català.
Així doncs, la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears
expedeix 2 tipus de certificats:
- Certificats general: A2, B1, B2, C1, C2
- Certificats específics: LA

Per a equivalències entre títols i algun certificat concret clicau damunt ‘equivalències’.
Per a homologacions amb els certificats de coneixements de llengua catalana clicau damunt
‘homologacions’.
Per a més informació sobre cada certificat consultau l’opuscle corresponent.
Clicau aquí per accedir l’opuscle de A2. Inclou els objectius, continguts, un model de prova,
àrees de cada prova, puntuació de cada àrea i temporització. Els 2 àudios de l’àrea de
comprensió oral apareixen en 2 arxius a part.
Recordau que per superar la prova d’aquest certificat, els examinands han d’obtenir com a
mínim un 60 % de la puntuació de cada àrea.
Disposau de més models de prova de A2 de convocatòries anteriors des de 2013 aquí.
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Objectiu general
L’examinand de nivell A2 ha de ser capaç de comunicar-se en situacions senzilles que
exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat immediata
(informacions personals, familiars i laborals bàsiques).Així mateix, ha de tenir coneixements
bàsics dels referents i dels comportaments socioculturals més rellevants dels territoris de
parla catalana, tant de l’organització social com de les relacions interpersonals. També ha de
ser conscient dels diferents nivells de formalitat i tenir les habilitats bàsiques per tractar la
dimensió social de la llengua (per exemple, ha de poder utilitzar les fórmules de cortesia més
senzilles i quotidianes: bon dia, adéu, per favor, etc.).

El mateix opuscle també inclou un seguit de bibliografia, tant editada com en línia.
Oferta formativa municipal
Al municipi de Capdepera s’ofereixen diferents modalitats formatives de llengua catalana:
- Presencial, a través dels cursos de l’aula d’adults-CEPA Artà (vegeu-ne l’oferta a la Guia
d’Activitats Municipals curs 2020-2021): certificats A2, B2 i C1.
- Autoaprenentatge, a través dels Punts d'Autoaprenentatge de Llengua de les Biblioteques
Municipals, un espai amb material editat i en línia [PAC] ordenat segons els diferents
certificats del MECR (A1, A2, B1, B2, C1 i C2). Podeu consultar tot el material disponible a la
Guia punts d’autoaprenentatge biblioteques municipals.
Recursos A2

2

Més informació:
Servei d’Assessorament Lingüístic municipal
Camí Vell des Far, s/n. 07580 Capdepera. Tel. 682 34 61 43 - sal@ajcapdepera.net Facebook - @salAjCapdepera
BIBLIOGRAFIA. Podeu trobar tota la bibliografia per a aquest certificat a la Guia Punts
d’autoaprenentatge de les biblioteques municipals:
•
Material general:
llibres de text
- DA. Au idò. A2. Català per a adults. Ed. Barcanova. ISBN: 978-84-489-4924-2
AJUNTAMENT
DE
MAÓ.
Maó
en
català.
Curs
bàsic
de
català
http://www.ajmao.org/WebEditor/Pagines/file/Med_Intercultural/Quadern%20Mao%20en
%20Catala.pdf.
- Carpetes “Un aperitiu de llengua”, material per a hoteleria i restauració editat per UGT.
Inclou CD, llibre de text i quadernet de treball enfocat directament a treballadors de l’àmbit
serveis. [PAC].
- BADIA, D i altres. Llibreta autocorrectiva de vocabulari 1. Eumo Editorial, 1ª edició, 1985.
[PAC].
- BADIA, D i altres. Llibreta autocorrectiva de vocabulari 2. Eumo Editorial, 1ª edició.
[PAC].
- BADIA, D i altres. Llibreta autocorrectiva de vocabulari 3. Eumo Editorial, 1ª edició.
[PAC].
- COMELLES, S. i CROS, A. LÈXIC 1. Exercicis autocorrectius d’ampliació de
vocabulari. Eumo Editorial. [PAC].
- COMELLES, S. i CROS, A. LÈXIC 2. Exercicis autocorrectius d’ampliació de
vocabulari. Eumo Editorial. [PAC].
- COMELLES, S. i CROS, A. LÈXIC 3. Exercicis autocorrectius d’ampliació de
vocabulari. Eumo Editorial. [PAC].
• Material complementari:
- A l’abast. Comunicació bàsica en llengua catalana. [PAC].
http://weib.caib.es/Recursos/abast/paginas/recursos-esp.html
- sèrie de YouTube escolta i parla, on cada vídeo tracta d'un tema de la vida quotidiana
(presentacions, tràmits burocràtics, la feina, on visc, etc).
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/ep-curs-oral-catala/estructura-material/
els-videos/
- Vocabulari en imatges
http://www.conselldemallorca.cat/media/12521/DICCIONARI%20VISUAL.pdf
- Col·lecció Aprenem català des de... Per aprendre català des d’una altra llengua d’origen
(anglès, amazic, àrab, espanyol, francès, panjabi, romanès, rus, urdú i xinès)
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/
aprenem_catala_des_de_col
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- Diccionaris i traductors en línia
http://www.conselldemallorca.net/?
&id_parent=316&id_class=1851&id_section=1852&id_son=2215&id_grandson=2229#2242
- Voluntariat lingüístic
Sessions de conversa en català per parelles entre una persona aprenent de català i una
persona de suport. IMPORTANT! Per apuntar-se al programa és imprescindible tenir un
repertori oral suficient com per produir un contingut mínim.
Voluntariat presencial. Organitzat per l’Ajuntament de Capdepera, en col·laboració
de Paraula (Centre de Serveis Lingüístics).
Durada: 10 sessions (1 sessió per setmana).
Més informació, inscripcions i material: 682 34 61 43 / sal@ajcapdepera.net
Voluntariat virtual. http://www.apparellat.cat/
aplicació gratuïta per trobar parella lingüística.
- Proposta de temes de conversa. Sèrie Llegir per parlar
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/
llegir_per_parlar
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