ALCOI

QUÈ US OFERIM AL GABINET MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI?
- Informació i tramitació de les subvencions que convoca
la Conselleria d’Educació, la Cambra de Comerç, etc.,
destinades al foment de l’ús del valencià (entitats i
associacions sense finalitat lucrativa, indústries, comerços,
professionals, etc.).
- Informació i assessorament en drets lingüístics, canvi i
traducció al valencià del nom i/o cognoms, etc.

- Organització d’actes culturals: exposicions, presentacions
de llibres, etc.
- Consultes telefòniques, per correu electrònic o en
persona sobre qüestions lingüístiques, terminològiques
o de bibliografia.
- Assessorament sobre qüestions de toponímia municipal.

- Assessorament lingüístic en la revisió, correcció i redacció
de textos, en retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i
de qualsevol dubte lingüístic, etc.

- Elaboració d’informes onomàstics sol·licitats pel Registre
Civil d’Alcoi.

- Informació sobre els exàmens oficials de valencià de la
Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (matrícula,
dates d’examen, continguts, bibliografia, llistes d’aprovats
de cada convocatòria, etc.).

PERÍODES DE MATRÍCULA I DATES DELS EXÀMENS
DE VALENCIÀ DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE
CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ PER A L’ANY 2010

- Informació sobre revalidacions i homologacions dels títols
de valencià.
- Organització de cursos de valencià de tots els nivells (oral,
elemental, mitjà i superior) per a la població adulta en
general i informació general de l’oferta de cursos de
valencià, tant per a preparar les proves de valencià de la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià com per a
les persones nouvingudes.
- Informació i assessorament sobre material informàtic en
valencià.
- Informació i assessorament sobre material de consulta
en valencià (diccionaris, vocabularis, flexions verbals,
gramàtiques, material per als cursos de valencià de tots els
nivells, etc.).
- Campanyes anuals de promoció de l’ús del valencià i plans
d’activitats encaminats a la progressiva normalització del
valencià.

Matrícula primera convocatòria: del 23 de març al 30
d’abril de 2010.
Matrícula segona convocatòria: del 13 al 30 de setembre
de 2010.
Examen Coneixements Orals:
Examen Elemental
Examen Mitjà:			
Examen Superior:		

1a convocatòria
29 de maig
5 de juny
12 de juny
19 de juny

2a convocatòria
6 de novembre
13 de novembre
20 de novembre
27 de novembre

Per preparar els exàmens oficials de valencià de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, podeu
matricular-vos en els CURSOS DE VALENCIÀ de:
— Gabinet Municipal de Normalització Lingüística
C/ Major, 10, 1r
Tel. 96 553 71 00
A/e: gabinet-valencia@alcoi.org
Pàgina web: www.ajualcoi.org/wgnl/index.htm
Cursos: Coneixements Orals, Elemental, Mitjà i Superior.
Matrícula: de l’1 de desembre de 2009 al 8 de gener de
2010.
Les persones nouvingudes o no-valencianoparlants també
poden aprendre valencià en els cursos de Coneixements
Orals de Valencià organitzats pel Gabinet Municipal de
Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi
(C/ Major, 10, 1r. tel. 96 553 71 21).
Matrícula: de l’1 de desembre de 2009 al 8 de gener de
2010.
Lloc on es fan els exàmens oficials de valencià de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià:
Escola Politècnica Superior d’Alcoi. Edifici Ferràndiz
Plaça de Ferràndiz i Carbonell, 2
03801 Alcoi
Resultats dels exàmens de valencià:
— Tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Alcoi i Centre
Cultural
— Pàgina web: www.edu.gva.es/polin/val/jqcv
— Telèfon audiomàtic: 96 386 53 95

Francisco Mora Carbonell va nàixer a Alcoi en 1898 i i va morir a la mateixa
ciutat el 16 de desembre de 1977. La seua vida transcorre, per tant, paral·lela
al desenvolupament tècnic i artístic de la que va ser la seua gran passió i el
seu llegat més conegut: la fotografia. És considerat un dels principals exponents del moviment pictoralista. L’extraordinària capacitat fotogràfica de
Mora va acabar produint unes imatges quasi irreals, fictícies, de l’escenari
fotografiat. En la seua producció s’imposa l’escenografia, la imatge quotidiana sembla assajada, llargament pensada. Mora Carbonell sembla esprémer al màxim les possibilitats estètiques d’allò que la seua càmera captava,
i una bona mostra d’això és precisament la selecció fotogràfica exposada en
aquest calendari, amb imatges de moments, situacions i racons de la nostra
ciutat. Va treballar les seues imatges amb moltes tècniques que, sens dubte,
dominava amb desimboltura (fresson, bromolis, bromur). El currículum de
Francisco Mora Carbonell està ple de premis nacionals i internacionals. Va
ser el primer fotògraf espanyol admés en el Certamen Internacional de la
Societat Elm a Londres; en 1930 va aconseguir una primera distinció en
l’Exposició Internacional d’Anvers; en 1933 va obtenir el títol de la societat
londinenca Emerson per la seua fotografia “novembre” i eixe mateix any és
condecorat amb la primera medalla de plata de l’Exposició Internacional
de Lluerna a Suïssa; en 1957 la Federation Internationale de l’Art Photographique li va concedir el títol d’“Artista”, verdader reconeixement a la
seua qualitat creativa. La seua obra va aparéixer publicada en revistes com
l’alemanya Idee und Form, en el catàleg de l’Exposició Internacional de París de 1933, en The American Annual for 1934 i en la publicació Ombres de
caràcter nacional. En 1930 va realitzar una exposició individual a València,
i ja després de la seua mort, en 1987, l’Agrupació Fotogràfica Alcoiana va
organitzar a Alcoi una mostra sobre la seua obra. Les seues fotografies ocupen un paper destacat en l’exposició sobre pictorialistes valencians en 1992.
Finalment, dos de les seues fotografies van formar part de l’exposició

“Art del Segle XX a Alacant”, celebrada a Alacant en 2002.

