INTRODUCCIÓ
A QUI VA ADREÇAT?

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.
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
aquestos moments, per tal de cobrir unes
necessitats generades a l’hora d’accedir a la
funció pública, llocs de treball, etc.
Com a oferta recent entre els plans d’estudis de
la UNED, l’organització d’aquestos cursos de
nova incorporació s’adequa en la seva totalitat
a les característiques que presenta aquest tipus
de exàmens.
OBJECTIUS

METODOLOGIA

Estudiants actius i titulats, i professionals interessats a
adquirir la competència lingüística en valencià necessària
per a la preparació de les proves de nivel C2 de Valencià
convocades anualment.
DATES

La dinàmica de les classes serà de caràcter

.
Dimarts de 17:00 a 19:00 h.

fonamentalment pràctic, basada en les explicacions

DURACIÓ

del professor i la inmediata posada en pràctica

Curs 2.017-2.018 (de octubre a juny).

d’activitats de llengua per part de l’alumnat.
LLOC DE REALITZACIÓ

L’assistència serà de molta utilitat a l’hora de
preparar les proves, atés que el professor-tutor hi
aportarà una guia bibliogràfica i guiarà l’alumnat
en la resolució de dubtes i de problemes lingüístics.

Centre d’Alzira “Francisco Tomás y Valiente” de la UNED.
Carrer Gandia , 16 46600 ALZIRA
telèfon de secretaria: 96. 241. 12. 08
e-mail: alzira@valencia.uned.es
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Termini d’inscripció:

Els cursos tenen com a objectiu
desenvolupar la competència de l’alumnat en
un grau superior de la llengua mitjançant :
a. El domini general d’ús del valencià.
b. El domini pràctic del sistema lingüístic,
ortogràfic, morfo-sintàctic i el lèxic.

Comença el 1 de septembre - 20 octubre
Els interessats en el curs

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”, C/. Gandia, 16 -

46600

ALZIRA, o presentar-ho personalment en l’administració
del Centre. També poden enviar-ho per mitjà de correu

L'assistència als cursos ajuda a preparar la
superació de les proves de nivell C2 de la Junta
Qualificadora de la Comunitat Valenciana.

electrònic a: alzira@valencia.uned.es

TAXES
Preu: gratuït.

Data de naixement..............................................

Adreça de correu electrònic: .......................................................................................................

Província: ...........................C.P.:................ Telèfon: .................................................................

Adreça postal:................................................. .............Població: ................................ ............

Cognoms: .................................................................... D.N.I..núm..........................................

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

“Curs nivell C2 de Valencià”

FITXA D’INSCRIPCIÓ



Informació:
UNED Centre Alzira-València
“Francisco Tomás y Valiente”
Carrer Gandia, 16
46600 Alzira
telèfon: 96. 241.12.08
DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I PROFESSORAT

e-mail: alzira@valencia.uned.es

Curs nivell C2 de
Valencià.

Centre
“Francisco Tomás y Valiente”
Alzira – Valencia
Sede de Alzira

Alzira, octubre-juny 2.017-2.018

