CURS B1
2n QUADRIMESTRE 2020 - 2021

MODALITAT NO PRESENCIAL

1. DESCRIPCIÓ
Aquest curs combina videoconferències amb el treball autònom a casa a través de la
Plataforma Moodle de la Universitat d’Alacant. Té una durada de 60 hores, en les quals es
treballaran els continguts i habilitats del nivell, distribuïdes de la manera següent:
• 1 videoclasse setmanal de dues hores, amb un total de 15 sessions, destinades a
explicacions gramaticals, resolució de dubtes, treball de les habilitats lingüístiques i pràctica
de l’expressió i la interacció orals.
• Videotutories individuals de 20 minuts al llarg del curs, amb un màxim de 3 per alumne, que
caldrà concertar amb el professor o professora.
• Treball autònom en l’entorn virtual de Moodle.
A més, aconsellem la participació en 5 sessions de conversa en línia gestionades pel Centre
d’Autoaprenentatge de Valencià del campus de Sant Vicent (CAU) o les aules de conversa
d’Alcoi, Elda, Oriola, Saix i Torrevella. La durada de les sessions serà d’una hora.
Com que el desenvolupament dels cursos necessita la participació de l’alumnat, especialment
en les activitats d’interacció oral, cal que l’alumnat es comprometa a engegar les càmeres.
En cap cas es podran gravar les sessions.

2. OBJECTIU
Comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la faena, a
l’escola, a l’oci, etc. Fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer
quan es viatja. Produir un discurs senzill i coherent sobre temes personals, familiars i
professionals. Descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i
explicacions de les opinions i projectes, de manera breu.
A fi d’aconseguir aquest objectiu, caldrà:
● Consolidar els continguts de normativa lingüística treballats durant el curs.
● Practicar les habilitats lingüístiques mitjançant les tasques programades.

3. CONTINGUTS DEL NIVELL
En aquest document podeu consultar els continguts del nivell B1 de CIEACOVA.
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4. CONTINGUTS DEL CURS
● Treball del contingut del nivell: en les 50 hores que hi ha planificades per a
treballar el contingut del curs veureu els continguts ortogràfics, fonètics,
morfosintàctics i lèxics del nivell B1. La dedicació aproximada per components
gramaticals és la següent:
Data
màxima
de
lliurament

TREBALL
DELS CONTINGUTS
DEL
CURS
I
LLIURAMENT DE LES ACTIVITATS OBLIGATÒRIES DE
LA PLATAFORMA MOODLE

Dedicació
aproximada

Ortografia i fonètica: explicacions teòriques i exercicis.

15 h

25 de maig

Morfosintaxi: explicacions teòriques i exercicis

25 h

25 de maig

Lèxic: explicacions teòriques i exercicis

10 h

25 de maig

● 10 hores de treball de les tasques programades
i.
4 tasques d’expressió escrita (4 obligatòries).
ii.
3 tasques de comprensió oral (2 obligatòries i 1 opcional).
iii.
3 tasques de comprensió escrita (2 obligatòries i 1 opcional).
iv. 4 tasques d’expressió oral individual (2 obligatòries i 2 opcionals).
v.
4 tasques d’interacció oral (2 obligatòries i 2 opcionals)

4 hores d’expressió escrita. Quatre tasques obligatòries.

TASQUES D’EXPRESSIÓ ESCRITA
Tasca 1 (obligatòria): redacció d’una nota o narració
breu.
Tasca 2 (obligatòria): redacció d’un correu electrònic.

Tasca 3 (obligatòria): redacció d’una carta personal.

Tasca 4 (obligatòria): redacció d’un resum o article
d’opinió.

Dedicació
aproximada

1h

Data de
lliurament

21 de f ebrer
21 de març

1h

1h

1h

25 d’abril

9 de maig
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1 hora de comprensió oral. Tres tasques: la 1 i la 2 són obligatòries; la 3 és opcional.
Dedicació
aproximada

Data de
lliurament

Tasca 1 (obligatòria): comprensió oral d’un àudio i
preguntes per a contestar.

20 min

28 de f ebrer

Tasca 2 (obligatòria): comprensió oral d’un àudio i
preguntes per a contestar.

20 min

Tasca 3 (opcional): comprensió oral d’un àudio i
preguntes per a contestar.

20 min

TASQUES DE COMPRENSIÓ ORAL

28 de març

16 de maig

1 hora de comprensió escrita. Tres tasques: la 1 i la 2 són obligatòries; la 3 és opcional.

TASQUES DE COMPRENSIÓ ESCRITA

Dedicació
aproximada

Tasca 1 (obligatòria): lectura d’un text i preguntes per
a contestar.

20 min

Tasca 2 (obligatòria): lectura d’un text i preguntes per
a contestar.

20 min

Tasca 3 (opcional): lectura d’un text i preguntes per a
contestar.

20 min

Data de
lliurament
28 de f ebrer
28 de març

16 de maig

2 hores d’expressió oral individual. Quatre tasques: la 1 i la 2 són obligatòries; la 3 i la 4
són opcionals.

TASQUES D’EXPRESSIÓ ORAL INDIVIDUAL

Tasca 1 (obligatòria): lectura d’un text i gravació de
respostes a preguntes guiades.

Dedicació
aproximad
a

Data de
lliurament

30 min

14 de f ebrer

Tasca 2 (obligatòria): lectura d’un text i gravació de
respostes a preguntes guiades.

30 min

14 de març

Tasca 3 (opcional): lectura d’un text i gravació de
respostes a preguntes guiades.

30 min

Tasca 4 (opcional): lectura d’un text i gravació de
respostes a preguntes guiades.

30 min

18 d’abril

23 de maig
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2 hores d’interacció oral. Quatre tasques: la 1 i la 2 són obligatòries; la 3 i la 4 són
opcionals.

TASQUES D’INTERACCIÓ ORAL

Dedicació
aproximada

Data de
lliurament
7 de març

Tasca 1 (obligatòria):
proposat.

conversa sobre un tema

30 min

Tasca 2 (obligatòria):
proposat.

conversa sobre un tema

30 min

Tasca 3 (opcional): conversa sobre un tema proposat.

30 min

Tasca 4 (opcional): conversa sobre un tema proposat.

30 min

18 d’abril

2 de maig

23 de maig

CRONOLOGIA DE LES TASQUES PROGRAMADES
Tot seguit teniu la data màxima de lliurament de les tasques programades per a aquest
curs.
Tasca 1 (obligatòria) d’expressió oral individual: 14 de febrer
Tasca 1 (obligatòria) d’expressió escrita: 21 de febrer
Tasca 1 (obligatòria) de comprensió oral: 28 de febrer
Tasca 1 (obligatòria) de comprensió escrita: 28 de febrer
Tasca 1 (obligatòria) d’interacció oral: 7 de març
Tasca 2 (obligatòria) d’expressió oral individual: 14 de març
Tasca 2 (obligatòria) d’expressió escrita: 21 de març
Tasca 2 (obligatòria) de comprensió oral: 28 de març
Tasca 2 (obligatòria) de comprensió escrita: 28 de març
Tasca 2 (obligatòria) d’interacció oral: 18 d’abril
Tasca 3 (opcional) d’expressió oral individual: 18 d’abril
Tasca 3 (obligatòria) d’expressió escrita: 25 d’abril
Tasca 3 (opcional) d’interacció oral: 2 de maig
Tasca 4 (obligatòria) d’expressió escrita: 9 de maig
Tasca 3 (opcional) de comprensió oral: 16 de maig
Tasca 3 (opcional) de comprensió escrita: 16 de maig
Tasca 4 (opcional) d’expressió oral individual: 23 de maig
Tasca 4 (opcional) d’interacció oral: 23 de maig
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5. CALENDARI DELS CURSOS
El curs comença el 8 de febrer i acaba el 25 de maig.
Les dates de les videoclasses en els grups dels dilluns seran les següents:
● Febrer: 8, 15, 22
● Març: 1, 8, 15, 22, 29
● Abril: 14 (dimecres), 19, 26
● Maig: 3, 10, 17, 24
Les dates de les videoclasses en els grups dels dimarts seran les següents:
● Febrer: 9, 16, 23
● Març: 2, 9, 16, 23, 30
● Abril: 13, 20, 27
● Maig: 4, 11, 18, 25

6. MATERIALS
Tot el material del curs el teniu en l’entorn virtual de Moodle. El material inclou explicacions
i exercicis, tasques i activitats optatives.
Com a material complementari, podeu fer servir el manual de valencià Punt per punt i els
materials de formació i audiovisuals disponibles en el web Dieta en valencià del Servei de
Llengües.

7. METODOLOGIA
a. 50 hores que inclouen videoclasses i continguts de Moodle:
i.
Quant a les explicacions i activitats d’ortografia, morfosintaxi i lèxic, podeu
marcar-vos el vostre ritme de treball sempre tenint en compte que la data final
de realització és el 25 de maig.
b. 10 hores de tasques en Moodle:
i.
Pel que fa a les tasques obligatòries, heu de complir els terminis de lliurament.
Si les lliureu més tard, el tutor no està obligat a corregir-vos-les (encara que sí
que us comptaran com a fetes).

8. AVALUACIÓ
● CERTIFICAT DE NIVELL B2 DE LA CIEACOVA
Heu d’obtenir el resultat APTE en la prova del nivell B1, que es farà en finalitzar el
curs. Per poder fer-la sense realitzar cap tràmit d’inscripció, abans del 17 de març
caldrà:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Haver-se connectat a 4 videoclasses.
Lliurar la tasca 1 d’expressió oral individual.
Lliurar la tasca 1 d’expressió escrita.
Lliurar la tasca 1 de comprensió oral.
Lliurar la tasca 1 de comprensió escrita.
Lliurar la tasca 1 d’interacció oral.

Si no compliu aquests requisits, no podreu presentar-vos a l’examen com a alumne
o alumna activa del curs i, en aquest cas, haureu de fer la preinscripció a la prova,
pagar la taxa corresponent i esperar que us hi admeten (les places són limitades).
● CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA
Per obtenir el certificat d’assistència de 60 h caldrà:
i.
ii.
iii.

Haver-se connectat al 80% de les videoclasses.
Haver completat el 80% de les activitats obligatòries del curs (Moodle).
Haver lliurat les tasques obligatòries següents:
1. Tasques 1, 2, 3 i 4 (obligatòries) d’expressió escrita.
2. Tasques 1 i 2 (obligatòries) de comprensió oral.
3. Tasques 1 i 2 (obligatòries) de comprensió escrita.
4. Tasques 1 i 2 (obligatòries) d’expressió oral individual.
5. Tasques 1 i 2 (obligatòries) d’interacció oral.

9. VIDEOTUTORIES
Les videotutories s’han de sol·licitar per correu electrònic i es realitzaran a través de l’Aula
Virtual de la Universitat d’Alacant o Meet.
10. MODEL D’EXAMEN DE CIEACOVA
Ací teniu un model d'examen de CIEACOVA amb el solucionari i l’àudio de la comprensió
oral. També podeu consultar els criteris de correcció de les proves.
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