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, o si ja teniu un certificat de nivell i
voleu estudiar el nivell següent, 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 (Ordre
7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es
regulen els certificats oficials administratius de
coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià, el personal examinador i
l'homologació i la validació d'altres títols i certificats).

Nivells
B1, B2 i 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.
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.ió pública
valenciana i també en les borses de treball.

Grups, horaris i llocs on s’imparteixen:

Fitxa d’inscripció

Nivell B1
Lloc: IES Pare Vitòria
De 15.30 a 17.30 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 10 de gener
Dia de finalització: 25 de maig
Nivell B2
Lloc: IES Andreu Sempere
De 16 a 18 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 10 de gener
Dia de finalització: 25 de maig
Nivell C1
Lloc: IES Pare Vitòria
De 18 a 20 hores, dilluns i dimecres
Dia de començament: 9 de gener
Dia de finalització: 24 de maig
Lloc: Col·legi Salesians Joan XXIII
De 17.15 a 19.15 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 10 de gener
Dia de finalització: 25 de maig
Nivell C2
Lloc: IES Andreu Sempere
De 18 a 20 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 10 de gener
Dia de finalització: 25 de maig

Aquests cursos tenen la col·laboració de l’IES Pare Vitòria, de l’IES
Andreu Sempere i del Col·legi Salesians Joan XXIII.
A més, per a aquelles persones que no puguen assistir 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 oficials de valencià, que inclou assessorament sobre les
proves, els temaris, models d’examen, bibliografia, etc.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL - Reglament General de Protecció de Dades-UE.
El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és
l’Ajuntament d’Alcoi, amb domicili a la Plaça d’Espanya, 1 (03801, Alcoi).
La finalitat per a la qual les seues dades seran tractades és la gestió de la
inscripció en els cursos de valencià. La legitimació per a realitzar el dit
tractament està basada en l’exercici de poders públics conferits al
responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable
al responsable del tractament. Podrien comunicar-se dades a la
Conselleria d’Educació. Els Drets que vosté com a interessat posseeix,
consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament, portabilitat i, si és el cas, retirada del consentiment prestat. La
manera d’exercir aquests drets s’indica en la informació addicional. Ha de
consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en
el full disponible en realitzar la inscripció.

MATRÍCULA
Període de matrícula: de l’1 al 22 de desembre de 2022
Telèfon de consultes del Gabinet Municipal de Normalització
Lingüística: 96 553 71 21

Matrícula on-line

Fitxa d’inscripció: https://www.alcoi.org/ca/areas/gabinet
Enguany, tota la matriculació en els cursos de valencià es farà online, fins i tot el pagament de la matrícula del curs.
Tots els cursos, de tots els nivells, tenen un preu de 30,75 euros.
La realització de tots els cursos està subjecta al nombre total de
matriculats. Una vegada formalitzada la matrícula no s’admetran
canvis de curs ni de nivell.
https://www.alcoi.org/ca/areas/gabinet/
S’ha d’enviar un correu electrònic a gabinet-valencia@alcoi.org
per a formalitzar la matrícula del curs de valencià. En aquest correu
haurà d’adjuntar la fitxa d’inscripció omplida i escanejada, còpia
escanejada del títol de valencià del nivell anterior al que es vol
matricular (per a matricular-se del B2 cal adjuntar fotocòpia del B1,
per a matricular-se del C1 cal adjuntar fotocòpia del B1 o B2, i per a
matricular-se del C2 cal adjuntar fotocòpia del C1), i còpia del rebut
de pagament de la matrícula del curs. També pot portar la
documentació en persona en les oficines del Gabinet de Valencià
(Casa de la Cultura. Av del País Valencià , 1, 1r pis). Una vegada
revisada la documentació, li confirmarem la matriculació en el curs
sol·licitat.

Ajuntament d’Alcoi
Regidoria de Política Lingüística

Per a fer el pagament de la matrícula del curs de valencià, la persona
interessada podrà tenir accés al tràmit per mitjà del Sistema CLAVE
o amb un Certificat Digital (l’Ajuntament admet els sistemes de firma
electrònica següents, reconeguts per la Seu Electrònica de
l’Ajuntament d’Alcoi, que són els emesos pels prestadors de serveis
de certificació següents: DNI electrònic, CERES-FNMT, Autoritat de
Certificació de la Comunitat Valenciana).
Ací hi ha una guia de com fer el pagament de la matrícula a través de
la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:
https://www.alcoi.org/ca/areas/gabinet/

Col·labora:

Tots els enllaços que conté aquesta pàgina web de matriculació
s’activaran a partir del dia 1 de desembre, que és quan comença
oficialment el període de matriculació.
Les places són limitades en tots els cursos, per la qual cosa la
matriculació i acceptació del pagament i de la documentació es
realitzarà per un ordre estricte d’entrada en el sistema informàtic de
l’Ajuntament d’Alcoi.

Amb la col·laboració de
l’IES Pare Vitòria , IES Andreu Sempere i
el Col·legi Salesians Joan XXIII
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