Si encara no heu fet cap curset de valencià, si encara no
parleu valencià, si no heu tingut l’oportunitat
d’aprendre’n a l’escola o a l’institut, ara és el moment.
Us oferim la possibilitat de matricular-vos en distints
cursos de nivells i horaris diferents.
El Gabinet Municipal de Normalització Lingüística de
l’Ajuntament d’Alcoi ha organitzat cursos de valencià
adreçats als funcionaris municipals i la població adulta
en general, que s’estructuren a partir d’uns programes
generals, adaptats als programes de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià (nous
programes i exàmens des de 2009, basats en el Marc
europeu comú de referència per a les llengües, del
Consell d’Europa).

Nivells:
Coneixements Orals (Nivell A2): És un curs adreçat a
persones no valencianoparlants que volen aprendre i
millorar la comprensió i l’expressió oral del valencià.
S’hi treballen, sobretot, les capacitats d’entendre el
valencià i parlar-lo. L’objectiu d’aquest curs és facilitar
la comunicació oral en valencià entre les persones, a
més de preparar per als exàmens de valencià de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Elemental (Nivell B1) i Mitjà (Nivell C1): Són cursos
adreçats a persones que dominen en gran part la
llengua oral, que volen aprendre l’expressió escrita i
millorar l’expressió oral del valencià. S’hi treballen les
capacitats d’entendre, parlar i escriure el valencià en les
situacions comunicatives més freqüents i quotidianes.
L’objectiu d’aquests cursos és facilitar la comunicació
oral i escrita en valencià entre les persones, a més de
preparar per als exàmens de valencià de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Superior (Nivell C2): És un curs que s’adreça a persones
que necessiten aprofundir en aspectes puntuals del
valencià. S’hi treballen conceptes teòrics en un grau
més alt que en els altres nivells, tot i que també s’hi
repassen continguts de domini pràctic del valencià.

Durada
Són cursos de 70 hores, de dues sessions setmanals,
que preparen per als exàmens oficials de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià. Aquests
certificats oficials acrediten els coneixements de
valencià en qualsevol oposició per a l’accés a la funció
pública valenciana i també en les borses de treball.

Grups, horaris i llocs on s’imparteixen:
Nivell Elemental (B1)
Lloc: IES Cotes Baixes
De 15.15 a 17.15 hores, dilluns i
dimecres
Dia de començament: 11 de gener

Nivell Mitjà (C1)

PER A MATRICULAR-VOS EN ELS CURSOS DE VALENCIÀ, ÉS
N E C E S S A R I PA S S A R P R È V I A M E N T P E L G A B I N E T D E VA L E N C I À
(CENTRE CULTURAL), AV. DEL PAÍS VALENCIÀ, 1, 1r) ON US CONFIRMARAN QUE ENCARA QUEDEN
PLACES EN EL CURS DE VALENCIÀ QUE VOLEU FER.

Fitxa d’inscripció
Cognoms:____________________________
Nom:________________________________
Data de naixement: ____________________
NIF:_________________________________

Lloc: IES Pare E. Vitòria
De 18 a 20 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 12 de gener

Adreça: ______________________________
Població: _____________________________

Lloc: IES Andreu Sempere
De 19 a 21 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 12de gener
Lloc: IES Cotes Baixes
De 15.15 a 17.15 hores, dilluns i
dimecres
Dia de començament: 11 de gener

CP: _________________________________
Telèfon:______________________________
Adreça electrònica:_____________________
_____________________________________
Nivell:________________________________

Nivell Superior (C2)

Centre:_______________________________

Lloc: IES Cotes Baixes
De 18 a 20 hores, dilluns i dimecres
Dia de començament: 11 de gener

Horari:______________________________
Signatura:

Lloc: IES Andreu Sempere
De 19 a 21 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 12 de gener
Formalització de la matrícula: S’ha d’emplenar la fitxa d’inscripció
i dur una còpia del justificant de l’ingrés bancari al Gabinet
Municipal de Normalització Lingüística. No s’admet la matriculació
per correu, telèfon o fax. En el justificant de l’ingrés bancari ha de
posar el nom de la persona que ingressa i el concepte “Cursos de
valencià 2015”. S’ha d’adjuntar a la fitxa d’inscripció i al justificant
d’ingrés bancari una fotocòpia del títol de valencià del nivell
inferior al de la matrícula del curs.

Política de protecció de dades: En compliment de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, el Gabinet de Normalització Lingüística us informa que,
emplenant aquest qüestionari, l’atorgant consent expressament que les
dades que conté siguen introduïdes en un fitxer a fi de proporcionar els
serveis d’aquesta convocatòria. No obstant això, us informem del vostre
dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud a
l’Ajuntament d’Alcoi amb la presentació del seu DNI original. Si hi té
algun dubte, podrà adreçar-se a l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament
d’Alcoi.

Matrícules:
De l’1 de desembre de 2015 al 8 de gener de 2016
Drets d’inscripció:
30 euros en tots els nivells
Horari de matriculació:
De 9 a 14 h

Ajuntament d’Alcoi

Regidoria de Política Lingüística

Lloc:
Gabinet Municipal de Normalització Lingüística
Av. del País Valencià, 1, 1r (Centre Cultural)
Tel. 96 553 7100 (ext. 1414)
Ingressos:
Entitat:
Sabadell-CAM
Sucursal: Oficina de l’Av. del País Valencià, 15.
Alcoi
Compte: Nom: Ajuntament d’Alcoi
núm. 0081 0267 80 0001740977
Notes:
La realització de tots els cursos està subjecta al nombre de
matriculats. En cap cas no es retornarà l’import de la
matrícula. Una vegada formalitzada la matrícula no
s’admetran canvis de curs ni de nivell.
A més, per a aquelles persones que no assistisquen als
cursos de valencià, el Gabinet de Normalització Lingüística
ofereix un servei d’informació (també al web del Gabinet) per
a preparar-se els exàmens, que inclou assessorament sobre
les proves, els temaris, models d’examen, bibliografia, etc.

Revalidacions del nivell Elemental
Segons l'Ordre de 24 de juny de 1999 de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència (DOGV núm. 3.544) poden obtenir
el certificat de grau Elemental de coneixements de valencià
les persones que presenten la certificació acadèmica que
acredite que han cursat i superat l'assignatura de valencià en
algun dels estudis següents:
!En tots els cursos d'Educació General Bàsica (EGB) o el

seu equivalent actual (Graduat en Educació Secundària).
!En un mínim de tres cursos entre els cursos de BUP i COU o

en els quatre del seu equivalent actual (3r i 4t d’ESO i
Batxillerat).
!En els dos cursos del primer cicle i en els dos primers
cursos del segon cicle de Formació Professional.

La revalidació s’ha de sol·licitar a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
Poden demanar-ne informació al Gabinet Municipal de
Normalització Lingüística:
A/e: gabinet-valencia@alcoi.org
Pàgina web: http://www.alcoi.org/ca/areas/gabinet/

http://www.alcoi.org/ca/areas/gabinet/
A/e: gabinet-valencia@alcoi.org

Amb la col·laboració de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport

Amb la col·laboració dels instituts
de Cotes Baixes, Pare E. Vitòria i
Andreu Sempere
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