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CURS DE VALENCIÀ A1 

1r QUADRIMESTRE 2019-2020 

MODALITAT PRESENCIAL 
 

 

 

1. DESCRIPCIÓ DEL CURS 
 

Aquest curs combina l’assistència a classes presencials amb el treball autònom a casa a través 

del curs en línia Valencià Bàsic. El curs té una durada de 60 hores lectives i està estructurat de 

la manera següent: 

 

a. 60 hores presencials. Assistència a les classes, on es tractaran els continguts textuals, 

morfosintàctics i lèxics del nivell A1 i es practicarà l’expressió i la interacció orals. 

 

b. Treball autònom en línia, en què l’alumnat haurà de completar la primera unitat del curs 

en línia Valencià Bàsic.  

 

 

2. OBJECTIU 

 

- Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles 

encaminades a satisfer les primeres necessitats. 

- Presentar-se i presentar una tercera persona, formular i respondre preguntes sobre 

detalls personals, com ara on viu, quines aficions té, quins idiomes parla, etc. 

- Interactuar d’una manera senzilla i amb claredat. 

 

 

3. CONTINGUTS 

 

a) Sessions presencials. Es treballaran els continguts ortogràfics i fonètics, morfosintàctics 

i lèxics següents: 

 

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS I FONÈTICS 

Alfabet i lletres 

Vocalisme bàsic. Vocals tòniques i àtones 

Apòstrof i contracció 

Diftongs i hiats 

Accentuació bàsica 

Guionet en numerals 
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Ortografia i pronúncia bàsica de les consonants 

Els dígrafs ny, ll, ig, tx,ss, rr, gu i qu 

Signes de puntuació 

Majúscules i minúscules 

 

 

CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

Gènere i nombre del substantiu 

Gènere i nombre dels adjectius 

Determinants 

Quantificadors 

Article 

Possessius 

Numerals 

Pronoms personals forts i reflexius 

Verbs. Conjugació del present dels verbs més usuals 

Preposicions i conjuncions d’ús més freqüent 

 

 

CONTINGUTS LÈXICS 

La família. Les relacions de parentiu bàsiques 

Lèxic per a descriure persones, objectes, caràcter, estats d'ànim... 

Països i nacionalitats 

Les professions 

La mesura del temps. L’hora, les parts del dia, la setmana, els mesos... 

El menjar. Els aliments, les begudes... 

El cos humà 

La vestimenta. Els colors 

Activitats de temps lliure i les aficions 
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b) Treball en línia. En la unitat 1 del curs en línia Valencià Bàsic, es repassaran els 

continguts ortogràfics i fonètics, morfosintàctics i lèxics tractats en les sessions 

presencials. 

 

 

4. ESTRUCTURA 

 

a. 60 hores de treball presencial 

i. 40 hores per a revisar els continguts de morfosintaxi i lèxic del nivell. 

ii. 20 hores per a treballar l’expressió i interacció orals. 

 

b. Treball autònom en línia  

i. Completar la primera unitat del curs en línia Valencià Bàsic. 

ii. Llegir les explicacions atentament. 

iii. Escoltar i repetir els àudios. 

iv. Fer els exercicis, corregir-los i, si escau, fer-los de nou. 

 

c. Activitats opcionals d’immersió lingüística 

i. Excursions i activitats fora de l’aula 

ii. Escolta de música 

iii. Assistència a representacions i actes culturals en valencià. 

 

 

5. CALENDARI DE SESSIONS PRESENCIALS 

 

El curs comença el 23 de setembre i acaba el 8 de gener. 

Nombre de sessions: 30, de 2 hores. 

 

SETEMBRE: 23, 25, 30 
OCTUBRE: 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28, 30 
NOVEMBRE: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 
DESEMBRE: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 
GENER: 8 
Classes per a completar les 60 hores lectives: 7, 14 i 21 de novembre 

 

 

6. MATERIAL 

 

a. Sessions presencials. 

Al començament del curs, la professora us indicarà quin material usarà per a seguir els 

continguts ortogràfics, fonètics, morfosintàctics i lèxics que es treballaran en les sessions. 

En el Moodle del curs trobareu alguns dels materials de suport de les sessions. 

 

b. Treball en línia. 

En el curs en línia Valencià Bàsic tindreu accés a activitats autocorrectives per a 

aprofundir en els continguts del nivell pel que fa a l’ortografia, la morfosintaxi i el lèxic. 
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7. METODOLOGIA 

 

a. 60 hores de classes presencials. Heu d’assistir, com a mínim, a un 80% de les sessions. 

S’hi combinaran les explicacions gramaticals amb els exercicis de lèxic i morfosintaxi i 

activitats d’expressió i interacció orals. 

 

b. Treball autònom en línia. Heu de completar la primera unitat del curs en línia Valencià 

Bàsic. Com que les activitats són autocorrectives, les podreu fer al vostre ritme, tenint en 

compte que la data final de realització és el 8 de gener. 

 

 

8. AVALUACIÓ 

 

CERTIFICAT DE NIVELL A1 DE LA CIEACOVA 

Heu d’obtenir el resultat APTE en la prova de nivell A1, que es farà en acabar el curs. Per poder 

fer-la, caldrà assistir, com a mínim, al 80% de les sessions del curs. 

 

 

9. PROFESSORA I TUTORIES 

Marina Macià. Cal contactar amb la professora per correu electrònic (marina.macia@ua.es). 

 

 

10. MODEL D’EXAMEN DE CIEACOVA 

Al llarg del curs us proporcionarem un model de l’examen de nivell A1 de CIEACOVA, que podreu 

consultar. 


