
CURS C2 
MODALITAT SEMIPRESENCIAL 

 
1. DESCRIPCIÓ DEL CURS 
Aquest és un curs semipresencial que combina l’assistència a classes presencials amb el             
treball autònom a casa a través de Moodle. El curs es divideix en: 

a. 50 hores presencials: s’hi tractaran els continguts morfosintàctics i lèxics que recull            
el programa de la CIEACOVA, nivell C2, i l’expressió, la interacció i la mediació              
orals. 

b. 50 hores en línia (Moodle): treball en línia en què hauràs de fer les tasques               
obligatòries i els continguts ortogràfics, morfosintàctics i lèxics indicats. A més, hi            
haurà 5 hores de conversa en el CAU (Centre d’Autoaprenentatge). 

 
2. OBJECTIUS DEL CURS 

- Practicar l’expressió escrita, i l’expressió, la interacció i la mediació orals, mitjançant            
les tasques programades. 

- Consolidar els continguts de normativa lingüística treballats durant el curs. 
 
3. CONTINGUTS DEL NIVELL 

- En aquest document pots consultar els continguts del nivell C2 de CIEACOVA. 
 
4. CONTINGUTS DEL CURS 

a. Sessions presencials: en les 50 hores de les sessions presencials treballaràs els            
continguts morfosintàctics i lèxics següents (si vols veure’ls amb més detall, consulta            
el document que tens enllaçat en l’apartat 3): 
 

CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

Substantius i adjectius 

Determinants i quantificadors 

Pronoms 

Verbs 

Adverbis 

Preposicions 

Conjuncions 
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CONTINGUTS LÈXICS 

Terminologia específica de l’àmbit    
acadèmic i professional 

Creació lèxica 

Relacions semàntiques 

Precisió lèxica 

Onomàstica, antroponímia i toponímia 

Mots patrimonials i cultismes, 
arcaismes, vulgarismes i 
dialectalismes. 

Mots tabú, eufemismes i disfemismes 

Lèxic segons registres i varietats 
lingüístiques 

Expressions idiomàtiques 

 
 

b. Treball en línia: en les 50 hores programades per al treball en Moodle veuràs els               
continguts ortogràfics i fonètics, i repassaràs els continguts morfosintàctics i lèxics           
que ja has vist en les sessions presencials (si vols veure’ls amb més detall, consulta               
el document que tens enllaçat en l’apartat 3): 

 

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 
I FONÈTICS 

Vocalisme 

Accentuació 

Separació de síl·labes 

Dièresi 

Apostrofació 

Guionet 

Consonantisme 

Signes de puntuació 
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5. ESTRUCTURA 

a. 50 hores de treball presencial 
i. 2 hores introductòries. 
ii. 16 hores de treball textual, lèxic i fonètic. 
iii. 16 hores de treball gramatical. 
iv. 16 hores de pràctiques de traducció, correcció i altres. 

b. 50 hores de treball autònom en Moodle 
i. 3 tasques d’expressió escrita (2 obligatòries i 1 opcional). 
i. 4 tasques de comprensió oral i expressió escrita (2 obligatòries i 2 opcionals). 
i. Explicacions i exercicis d’ortografia i repàs del lèxic i de la morfosintaxi vistos             

en les sessions presencials. 
i. Participació en grups de conversa en el CAU. 

c. Hores opcionals d’immersió lingüística 
i. Lectures d’obres literàries i de divulgació científica. 
ii. Visionat de pel·lícules en valencià. 
iii. Assistència a representacions teatrals o altres actes culturals en valencià. 
iv. Altres activitats d’immersió. 

 
DETALL DEL TREBALL EN EL CAU 

5 hores de conversa en el CAU. 3 obligatòries i 2 opcionals. Fins al 10 de gener.                 
Cal reservar-hi l’assistència. 
 
 
DETALL DEL TREBALL EN MOODLE 

6 hores d’expressió escrita. Tres tasques: la 1 i la 2 són obligatòries; la 3 és                
opcional. 
 

TASQUES DE COMPRENSIÓ 
I EXPRESSIÓ ESCRITES 

Dedicació 
aproximada 

Data de 
lliurament 

Tasca 1 (obligatòria): redacció d’un text a partir d’un         
altre text o d’una infografia. 2 h 22 d’octubre 

Tasca 2 (obligatòria): redacció d’un text a partir d’un         
altre text o d’una infografia. 2 h 19 de 

novembre 

Tasca 3 (opcional): activitat de creació literària. 2 h 17 de 
desembre 
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4 hores de comprensió oral i expressió escrita. Quatre tasques: la 1 i la 2 són                
obligatòries; la 3 i la 4 són opcionals. 
 

TASQUES DE COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ 
ESCRITA 

Dedicació 
aproximada 

Data de 
lliurament 

Tasca 1: comprensió d’un àudio i proposta de        
redacció. 1 h 13 d’octubre 

Tasca 2: comprensió d’un vídeo i proposta de        
redacció. 1 h 2 de 

novembre 

Tasca 3 (opcional): comprensió d’un àudio i proposta        
de redacció o resum. 1 h 26 de 

novembre 

Tasca 4 (opcional): comprensió d’un vídeo i proposta        
de redacció o resum. 1 h 8 de gener 

 
 
35 hores d’activitats autocorrectives d’ortografia, morfosintaxi i lèxic (obligatòries).         
Explicacions dels continguts ortogràfics i activitats autocorrectives d’ortografia, morfosintaxi i          
lèxic. El professor o professora t’indicarà quins has de fer obligatòriament en cada unitat. 
 

TREBALL AUTÒNOM DELS CONTINGUTS DEL 
CURS 

Dedicació 
aproximada 

Data màxima 
per a fer-les 

Ortografia i fonètica 10 h 10 de gener 

Morfosintaxi 15 h 10 de gener 

Lèxic 10 h 10 de gener 

 
 
6. CALENDARI DE SESSIONS PRESENCIALS 
El curs comença el 25 de setembre i acaba el 10 de gener. Es faran 25 sessions de 2 hores,                    
els dilluns i els dimecres, de 9 a 11 h. 
Setembre: 25 i 27 
Octubre: 2, 4, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 
Novembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 
Desembre: 4, 11, 13, 18 i 20 
Gener: 8 i 10 
 
Festius sense classe:  
9 d’octubre 
1 de novembre 
6 de desembre 
Període de vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener. 
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7. MATERIALS 

a. Sessions presencials: Manual de valencià. Nivell superior C2, Publicacions de la           
Universitat d’Alacant. 

b. Treball en línia: en Moodle tindràs accés a les tasques (i material per a              
preparar-les) i a les activitats autocorrectives per a aprofundir en els continguts del             
nivell pel que fa a l’ortografia, la morfosintaxi i el lèxic. 

 
8. METODOLOGIA 
El Manual de valencià. Nivell superior C2 conté 8 unitats. Treballarem cada unitat durant              
tres sessions, de manera que alternarem el treball textual, lèxic i fonètic; el treball              
gramatical, i les pràctiques de traducció i correcció. 
. 
El material en Moodle et permetrà consolidar tots els aspectes lingüístics relatius al nivell              
C2. 
 
La distribució del contingut i condicions són les següents: 

a. 50 hores d’assistència a les classes presencials: hauràs d’assistir a un 80% de             
les sessions. 

b. 50 hores de treball en Moodle:  
i. Pel que fa a les tasques obligatòries, has de complir els terminis de             

lliurament. Si no ho fas, podràs lliurar-les més tard, però el tutor o tutora no te                
les corregirà (però sí que et comptaran com a fetes).  

ii. Quant a les explicacions i activitats d’ortografia, i els exercicis de repàs de             
morfosintaxi i lèxic, pots marcar-te el teu ritme de treball sempre tenint en             
compte que la data final de realització és el 10 de gener. 

iii. Amb referència a les hores de conversa en el CAU, també les pots fer fins al                
10 de gener. 

 
9. AVALUACIÓ 

a. Certificat d’assistència al curs: per a obtindre el certificat d’assistència de 100 h: 
i. Has d’haver assistit, com a mínim, al 80% de les sessions presencials. 
ii. Has d’haver completat les tasques i activitats obligatòries de Moodle. 

1. Tasca 1 i tasca 2 d’expressió escrita. 
2. Tasca 1 i tasca 2 de comprensió oral i expressió escrita. 
3. 35 hores en Moodle d’activitats d’ortografia, morfosintaxi i lèxic. 
4. 3 hores de conversa en el CAU. 

 
b. Certificat del nivell C2 de CIEACOVA: has d’obtindre el resultat APTE en l’examen             

del nivell C2 de CIEACOVA que es farà en acabar el curs. Per poder fer-lo, abans                
del 15 de novembre és necessari: 

i. Lliurar la tasca 1 (obligatòria) de comprensió i expressió escrites. 
ii. Lliurar les tasques 1 i 2 (obligatòries) de comprensió oral i expressió escrita. 

iii. Assistir almenys a 10 sessions presencials abans del 15 de novembre.  
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Si no compleixes aquests requisits, no podràs presentar-te a l’examen com a alumne             
actiu del curs. Hauràs de fer la preinscripció a la prova, pagar la taxa corresponent i                
esperar que t’hi hagen admés (les places són limitades). 

 
10. PROFESSORAT 
PER CONFIRMAR. 
 
11. TUTORIES 
PER CONFIRMAR. 
 
12. MODEL D’EXAMEN DE CIEACOVA 
Ací tens un model d’examen de CIEACOVA que pots consultar. 
 
12. BIBLIOGRAFIA 
MARTÍNEZ, J.; RIPOLL, F., Manual de valencià. Nivell superior C2. Alacant: Publicacions            
de la Universitat d’Alacant, 2010. 
 
13. PLANIFICACIÓ GENERAL DE LES SESSIONS PRESENCIALS 
Sessió 1: Introducció al curs  
Sessions 2, 3 i 4: unitat 1 
Sessions 5, 6 i 7: unitat 2  
Sessions 8, 9 i 10: unitat 3  
Sessions 11, 12 i 13: unitat 4  
Sessions 14, 15 i 16: unitat 5  
Sessions 17, 18 i 19: unitat 6  
Sessions 20, 21 i 22: unitat 7  
Sessions 23, 24 i 25: unitat 8 
 
14. LECTURES RECOMANADES (OPCIONALS) 
Narrativa 
Cabré, Jaume, Les veus del Pamano, Proa, 2004. 
Calders, Pere, Cròniques de la veritat oculta, Edicions 62, 1994. 
González Caturla, Joaquim, La casa de les flors, Bromera, 2002. 
Llor, Miquel, Laura a la ciutat dels sants, Edicions 62, 1994. 
Lozano, Josep, Crim de Germania, Eliseu Climent edicions, 1998. 
Mira, Joan Francesc, Borja papa, Eliseu Climent edicions, 1997. 
Moncada, Jesús, Camí de sirga, La Magrana, 1987. 
Monzó, Quim, El perquè de tot plegat, Quaderns Crema, 2002. 
Piera, Josep, Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March, Edicions 62, 2001. 
Porcel, Baltasar, Cavalls cap a la fosca, Edicions 62, 1996. 
Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant, Club Editor, 1995. 
Rodoreda, Mercè, Quanta, quanta guerra, Club Editor, 1980. 
Roig, Montserrat, El temps de les cireres, Edicions 62, 1995. 
Salvadó, Albert, Jaume I el Conqueridor. El punyal del sarraí, Columna, 2001. 
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Torrent, Ferran, Gràcies per la propina, Columna, 1995. 
Torrent, Ferran, Societat limitada, Columna, 2002. 
Villalonga, Llorenç, Bearn o la sala de les nines, Edicions 62, 1993. 
  
Assaig i prosa 
Baydal, Vicent, Els valencians, des de quan són valencians?, Afers, 2015. 
Fuster, Joan, Diccionari per a ociosos, Edicions 62, 1994. 
Marqués, Josep-Vicent, País perplex, Tres i Quatre, 1998. 
Martínez Amorós, Juli, La societat valenciana en l’espill lingüístic, Universitat d’Alacant,           
2016. 
Pla, Josep, El quadern gris: una tria, Destino, 2001. 
Sòria, Enric, Mentre parlem. Fragments d’un diari iniciàtic, Edicions 62, 1991. 
Sòria, Enric, La lentitud del mar, Proa, 2005. 
  
Poesia i teatre 
Espriu, Salvador, La pell de brau, Edicions 62, 1995. 
Estellés, Vicent Andrés, Llibre de meravelles, Eliseu Climent edicions, 1999. 
Ferrater, Gabriel, Da nuces pueris, Empúries, 1998. 
Maragall, Joan, Antologia poètica, Barcanova, 1994. 
Martí i Pol, Miquel, Estimada Marta, Edicions 62, 1996. 
Sirera, Rodolf, L’assassinat del doctor Moraleda. El verí del teatre, Edicions 62, 1993. 
Sòria, Enric, Compàs d’espera, Edicions de la Guerra, 1993. 
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