
 

 

   

 

CIFO Lleida 2022 

Curs de Competència matemàtica – N2 

Nivell 2 – (FCOV23) 
Durada: 130 (sense cap cost per a l’alumnat) 
 
Objectiu del curs 

Identificar els elements matemàtics presents en la realitat i aplicar el raonament matemàtic 
en la solució de problemes relacionats amb la vida quotidiana, emprant els números i les 
seves operacions bàsiques, les mesures, la geometria, l’àlgebra i l’anàlisi de dades. 

 

  
 

Continguts formatius 

Programa formatiu Hores 

Utilització dels números per a la resolució de problemes 

120h 

Utilització de les mesures per a la resolució de problemes 

Aplicació de la geometria en la resolució de problemes 

Aplicació de l’àlgebra en la resolució de problemes 

Aplicació de l’anàlisi de dades, estadística i probabilitats en la resolució 
de problemes 

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de 
gènere 

10h 

Total hores curs 130h 

Sortides professionals-llocs de treball relacionats 

La realització i superació d’aquest curs possibilita l’exempció de la realització de la prova 
de matemàtica per accedir als cursos corresponents a Certificats de Professionalitat de 
nivell 2. 

Per accedir a cursos corresponents a certificats de professionalitat de nivell 2 cal tenir la 
titulació d’ESO, graduat escolar o equivalent. Si la persona interessada en fer aquesta 
formació no disposa d’alguna d’aquestes titulacions, el CIFO realitza unes proves d’accés 
a certificat de professionalitat que es composen d’una prova de matemàtiques i una prova 
de llengua.  
 

 

-Estar inscrit/a com a demanant d’ocupació a les oficines del SOC i tenir la demanda 
d’ocupació en estat d’alta. 
-Per aquest curs no cal disposar de cap titulació. 
-Superar el procés de selecció que organitzarà el centre, si s’escau, en cas d’haver-hi 
més inscripcions que places. 
 

Les persones interessades en el curs han de sol·licitar l’imprès d’inscripció al CIFO 
Lleida i presentar-lo, amb el DNI/NIE i la titulació acadèmica original, a la recepció del 
mateix centre.  
 

 

CIFO Lleida - Carrer Enric Farreny, 3, 25199 Lleida  
Tel.: 973 72 76 20 – Correu: cifo_lleida.soc@gencat.cat 

http://serveiocupacio.gencat.cat/cifolleida 
 

Requisits d’accés 

http://serveiocupacio.gencat.cat/cifolleida


 

   

 
 

CIFO Lleida  2022 

Curs de Comunicació en llengua catalana N2 

 
 

Inici: 15/09 al 25/11 del 2022 
Durada: 145 hores 

 

Objectiu del curs: 

Desenvolupar habilitats de comprensió i producció oral i escrita de llengua catalana, amb la 
finalitat de que l’alumnat, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats 
fonamentals de la vida quotidiana. 
 

Continguts formatius 

 

Programa formatiu Hores 

Comunicació i llenguatge  

Principis bàsics en l’ús de la llengua catalana  

Produccions orals  

Produccions escrites  

Tècniques de cerca, tractament i presentació de la informació  

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 
(si escau, o qualsevol altra formació complementària o semblant) 

 

Total hores curs 145 

 

Sortides professionals-llocs de treball relacionats 

La realització i superació d’aquest curs possibilita l’exempció de la realització de la prova de 
llengua per accedir als cursos corresponents a Certificats de Professionalitat de nivell 2. 

Per accedir a cursos corresponents a certificats de professionalitat de nivell 2 cal tenir la 
titulació d’ESO, graduat escolar o equivalent. Si la persona interessada en fer aquesta 
formació no disposa d’alguna d’aquestes titulacions, el CIFO realitza unes proves d’accés a 
certificat de professionalitat, que consten d’una prova de matemàtiques i una de llengua. 

 

Requisits d’accés: 

-Estar inscrit/a com a demanant d’ocupació a les oficines del SOC i tenir la demanda 
d’ocupació en estat d’alta. 
-Per aquest curs no cal disposar de cap titulació. 
-Superar el procés de selecció que organitzarà el centre, si s’escau, en cas d’haver-hi 
més inscripcions que places. 

 

Les persones interessades en el curs han de sol·licitar l’imprès d’inscripció al CIFO Lleida 
i presentar-lo, amb el DNI/NIE i la titulació acadèmica original, a la recepció del mateix 
centre. 

 
CIFO Lleida - Carrer Enric Farreny, 3, 25199 Lleida  

Tel.: 973 72 76 20 – Correu: cifo_lleida.soc@gencat.cat 
http://serveiocupacio.gencat.cat/cifolleida 

 

http://serveiocupacio.gencat.cat/cifolleida

