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CURS VALENCIÀ C2 
 

NO PRESENCIAL 
 

2018-2019, 2n quadrimestre 
 

 

 

1. Descripció 
 

El curs es basa en el treball autònom de l’aprenent en un entorn virtual creat amb Moodle. Té 

una durada de 100 hores, distribuïdes de la manera següent: 
 

− 75 hores de continguts ortogràfics, fonètics, morfosintàctics i lèxics de nivell C2. 
 

− 25 hores de tasques escrites (encàrrecs de redacció a partir d’informació oral, escrita 

o gràfica) i orals (expressió, interacció i mediació). 

 

 

2. Objectius 
 

− Consolidar els continguts de normativa lingüística treballats durant el curs. 
 

− Practicar les habilitats lingüístiques mitjançant les tasques programades. 

 

 

3. Continguts 
 

En Moodle, els continguts gramaticals es distribueixen en 5 unitats formades per 4 episodis 

cada una. L’aprenent ha de llegir les explicacions de tots els episodis i confirmar-ne la 

comprensió amb els exercicis autocorrectius. Si vol reforçar encara més els continguts, pot 

realitzar els exercicis de comprensió, els dictats i els quaderns d’activitats.  

 

En el programa de nivell C2 de la CIEACOVA (pàg. 7-12) podeu consultar els continguts del 

curs amb més detall. La dedicació aproximada per components gramaticals és la següent: 

 

Treball autònom dels continguts (obligatori) 
Dedicació 

aproximada 
Data límit 

Fonètica i ortografia 20 h 29 de maig 

Morfologia i sintaxi 35 h 29 de maig 

Lèxic 20 h 29 de maig 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://cieacova.com/files/2017/03/Programa-i-estructura-nivell_C2.pdf
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4. Tasques 
 

Les 10 tasques programades s’han extret de proves de la CIEACOVA de convocatòries 

anteriors. L’aprenent practicarà totes les habilitats lingüístiques, les quals s’avaluen de manera 

integrada; és a dir, cal dominar més d’una habilitat per tasca. 

 

Habilitats lingüístiques 
Tipus de 

tasca 
Tasques 

Comprensió oral i expressió escrita escrita 1, 7 

Comprensió i expressió escrites escrita 3, 5, 9 

Mediació oral oral 2, 4, 8 

Comprensió escrita i expressió i interacció orals oral 6, 10 

 

 

Us indiquem les dates de lliurament de les tasques en el quadre següent: 

 

 
Tasques obligatòries 
 

Dedicació 
aproximada 

Data de 
lliurament 

Tasca 1. Redactar un text a partir d’un àudio 2,5 h 25 de febrer 

Tasca 2. Mediació oral 2,5 h 4 de març 

Tasca 3. Escriure un article d’opinió (text argumentatiu) 2,5 h 11 de març 

Tasca 4. Mediació oral 2,5 h 18 de març 

Tasca 5. Escriure un article d'opinió (text explicatiu) 2,5 h 25 de març 
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Tasca 6. Interacció oral 2,5 h 1 d’abril 

Tasca 7. Redactar un text a partir d’un àudio 2,5 h 8 d’abril 

Tasca 8. Mediació oral 2,5 h 15 d’abril 

Tasca 9. Escriure un article d'opinió (text argumentatiu) 2,5 h 6 de maig 

Tasca 10. Interacció oral 2,5 h 13 de maig 

 

 

 

5. Material 
 

Tot el material del curs el teniu en l’entorn virtual de Moodle. El material inclou explicacions i 

exercicis, tasques i activitats optatives. 

 

 

6. Metodologia 
 

El curs es divideix en unitats i episodis. Cada unitat tracta d’un perfil professional diferent (un 

professor, una periodista, una assessora lingüista, etc.) i els 4 episodis que les componen se 

centren en una habilitat lingüística que cal realitzar amb un nivell de llengua de C2. Amb les 

tasques posareu en pràctica les habilitats i els coneixements adquirits en els episodis. 

 

El material penjat en Moodle us permetrà consolidar tots els aspectes lingüístics del nivell C2. 
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7. Distribució de continguts i condicions 
 

La distribució dels continguts i les condicions són les següents: 
 

a. 75 hores de continguts de fonètica i ortografia, morfosintaxi i lèxic 
 

Podeu fer les activitats de Moodle al vostre ritme, però tenint en compte que la data final 

de realització és el 29 de maig. 

 

b. 25 hores de tasques 
 

Heu de complir els terminis de lliurament. Si les lliureu més tard, la tutora no està obligada 

a corregir-vos-les (encara que sí que us comptaran com a fetes). 

 

 

 

8. Avaluació 
 

 

a. Certificat de nivell C2 de la CIEACOVA  
 

Heu d’obtenir el resultat APTE en la prova de nivell C2, que es farà al començament 

de juny. Per poder fer-la sense realitzar cap tràmit d’inscripció, abans del 21 de març 

cal: 
 

i. Lliurar les tasques obligatòries 1, 2, 3 i 4 que s’indiquen en el punt 4. 

 

Si no compliu aquest requisit, no podreu presentar-vos a l’examen com a 

alumne actiu del curs i, en aquest cas, haureu de fer la preinscripció a la prova, 

pagar la taxa corresponent i esperar que hi sigueu admesos (les places són 

limitades). 
 

 

b. Certificat d’assistència al curs 
 

Per obtenir el certificat d’assistència de 100 h cal: 
 

i. Completar, com a mínim, el 80% de les activitats obligatòries de Moodle (les 

opcionals no hi compten). 
 

ii. Realitzar, com a mínim, el 90 % de les tasques indicades en el punt 4. 

 

 

 

9. Model d’examen 
 

Ací teniu un model d’examen de la CIEACOVA i el quadern de respostes resolt. També podeu 

consultar els criteris de correcció. 

http://cieacova.com/files/2017/09/C2_juny_2017.pdf
http://cieacova.com/files/2017/09/C2_solucionari_juny_2017.pdf
http://cieacova.com/files/2017/11/CRITERIS-DE-CORRECCIO-C2_NOV_18.pdf

