INTRODUCCIÓ

METODOLOGIA

DURACIÓ DELS CURS

La plena incorporació del valencià als plans d’estudis actuals
ha donat lloc a una gran demanda de títols i certificats de
nivell de valencià entre un ampli sector del món acadèmic i
laboral que no ha cursat estudis de valencià en el seu
període escolar.

Tenint en compte l’objectiu del curs, la metodologia a seguir
pretén donar eines suficients a l’alumne o professional en la
preparació dels exàmens de nivell de llengua, mitjançant una
bibliografia bàsica i una sèrie d’activitats que tindran com a
model els continguts oficials de les proves.

Del 16 d’octubre de 2018 al 4 de juny de 2019

La UNED s’ha proposat promoure des de les seues aules l’ús
i l’estudi de la llengua enfocats a les proves de nivell oficials
existents en aquests moments, per tal de cobrir unes
necessitats generades a l’hora d’accedir a la funció pública,
llocs de treball, etc.

Aquestos cursos seran dirigits pel nostre professorat i exigiran un
caràcter participatiu per part de l’alumnat, que podrà intervindre
a les classes tutorials, on hi dominarà una dinàmica d’exercicis
pràctics i de revisió gramatical de la llengua.

Com a oferta recent entre els plans d’estudis de la UNED,
l’organització d’aquests cursos de nova incorporació
s’adequa en la seva totalitat a les característiques que
presenta aquest tipus de exàmens.

OBJECTIUS
Els cursos tenen com a objectiu desenvolupar la
competència de l’alumnat en un grau superior de la llengua
mitjançant:

Pretenem, així, posar en pràctica el programa lingüístic proposat
per Conselleria i exigit a les proves.
La dinàmica de les classes serà de caràcter fonamentalment
pràctic, basada en les explicacions del profesor i la immediata
posada en pràctica d’activitats de llengua per part de l’alumnat.
L’assistència serà de molta utilitat a l’hora de preparar les proves,
atès que el profesor hi aportarà una guia bibliogràfica i guiarà
l’alumnat en la resolució de dubtes i de problemes lingüístics.
Pretenem, així, posar en pràctica el programa lingüístic proposat
per conselleria i exigit a les proves.

a) El domini general d’ús del valencià.
b) El domini pràctic del sistema lingüístic, ortogràfic, morfosintàctic i lèxic.
L'assistència als cursos ajuda a preparar la superació de les
proves de nivell C2 de la Junta Qualificadora de la
Comunitat Valenciana.
Tenint en compte l’objectiu del curs, la metodologia a seguir
pretén donar eines suficients a l’alumne o professional en la
preparació dels exàmens de nivell de llengua, mitjançant
una bibliografia bàsica i una sèrie d’activitats que tindran
com a model els continguts oficials de les proves.
Aquestos cursos seran dirigits pel nostre professorat i
exigiran un caràcter participatiu per part de l’alumnat, que
podrà intervindre a les classes tutorials, on hi dominarà una
dinàmica d’exercicis pràctics i de revisió gramatical de la
llengua.

A QUI VA ADREÇAT?
Estudiants actius, titulats i professionals interessats en adquirir la
competència lingüística en valencià necessària per a la
preparació de les proves de nivel C2 de Valencià convocades
anualment per la Junta Qualificadora de Coneixements de

Valencià.

HORARI DE LES CLASSES
.

Dimarts de 17:00 a 19:00 h

LLOC DE REALITZACIÓ
Seu de la UNED en Alzira
MATRÍCULA I TAXES
Termini d’inscripció: del 3 de setembre al 20
d’octubre.
Els interessats hauran d’enviar la fitxa d’inscripció que es
troba en el tríptic, junt amb una fotocòpia del D.N.I, a la
seu del Centre Associat de la UNED “Francisco Tomás y
Valiente” en Alzira:
- Personalment en la Secretaria del Centre.
- Per correu electrònic a: alzira@valencia.uned.es
- Per correu ordinari a: C/Gandia, 16 (46600-ALZIRA).

El curs és completament gratuït.

Correu electrònic: ....................................................................................................................................................................................

Telèfon: .........................................................................................................................................................................................................

Adreça:.........................................................................................Població:………..…………………………………………………………………………….…

D.N.I...............................................Data de naixement........................................................................................................................

Cognoms:......................................................................................................................................................................................................

Nom : .............................................................................................................................................................................................................

FITXA D´INSCRIPCIÓ: “Curs nivell C2 de Valencià”



Informaació:
UNED Centre Alzzira-Valencia
“Francisco Tomáss y Valiente”
Carrer Ganddia, 16
46600 Alzira
telèfon: 96 2441 12 08

e-mail: alzira@valencia.uned.es
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Junt a la UNED, formen part del Consorci Universitarii del Centre Alzira-Valenccia:

