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CURS DE VALENCIÀ B1  

SEMIPRESENCIAL 

Campus de Sant Vicent del Raspeig 

2018-2019, 2n quadrimestre 

 
 

1. DESCRIPCIÓ 

Aquest és un curs semipresencial que combina l’assistència a classes presencials amb el 

treball autònom a casa a través de Moodle. El curs té una durada de 100 hores, distribuïdes 

de la manera següent: 

a. 60 hores presencials: assistència a classes, en què tractarem els continguts 

gramaticals i lèxics de nivell B1 i practicareu l’expressió i la interacció orals. 

b. 35 hores en línia (Moodle): treball autònom en l’entorn virtual de Moodle, en què 

reforçareu els continguts ortogràfics, morfosintàctics i lèxics, i realitzareu les tasques 

obligatòries. 

c. 5 hores de conversa al Centre d’Autoaprenentatge (CAU) del campus de Sant Vicent. 

 

 

2. OBJECTIUS 

- Practicar la comprensió oral i escrita, l’expressió escrita i oral, i la interacció oral 

mitjançant les tasques programades. 

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

 

 

3. CONTINGUTS 

a. Sessions presencials: en les 60 hores de les sessions presencials treballarem els 

continguts morfosintàctics, lèxics, ortogràfics i fonètics següents (en el programa de 

nivell B1 de CIEACOVA els podreu consultar amb més detall): 

 

CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

Gènere i nombre del substantiu 

Gènere, nombre i graus dels adjectius 

Determinants 

Quantificadors 

Pronoms 

Verbs 

Adverbis 

Preposicions 

https://web.ua.es/es/cau/tutorias-y-clases.html
http://cieacova.com/files/2017/03/Programa-i-estructura-nivell_B1.pdf
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Conjuncions 

 

CONTINGUTS LÈXICS 

Vocabulari habitual: viatges, treball, habitatge, música, cinema, oratge, plantes, animals... 

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

Sufixos per a crear paraules derivades 

Sinònims, antònims, hiperònims i hipònims del vocabulari bàsic 

Formes correctes dels barbarismes més usuals 

Locucions i frases fetes més usuals 

 

 

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS I FONÈTICS 

Vocalisme 

Separació sil·làbica 

Apòstrof i contracció 

Diftongs i hiats 

Accentuació 

Dièresi en síl·labes tòniques 

Guionet en numerals i en pronoms febles 

Consonants: oclusives, alveolars, palatals, nasals, laterals, ròtiques i la h 

Fonètica sintàctica: elisions vocàliques i emmudiments 

Signes de puntuació 

Majúscules i minúscules 

 

 

b. Treball en línia: en les 35 hores programades per al treball en Moodle veureu els 

continguts morfosintàctics, lèxics, ortogràfics i fonètics que ja heu vist en les sessions 

presencials. 
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5. ESTRUCTURA 

 

a. 60 hores de treball presencial 

i. 40 hores per a revisar els continguts de morfosintaxi, lèxic, ortografia i fonètica 

del nivell. 

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

 

b. 35 hores de treball autònom en Moodle 

i. 4 tasques d’expressió escrita (3 obligatòries i 1 opcional). 

ii. 4 tasques de comprensió oral (3 obligatòries i 1 opcional). 

iii. 4 tasques de comprensió escrita (3 obligatòries i 1 opcional). 

iv. Exercicis de repàs del lèxic, la morfosintaxi i l'ortografia vistos en les sessions 

presencials. 

 

c. 5 hores de participació en grups de conversa al CAU (3 sessions obligatòries i dos 

opcionals) 

Al Centre d’Autoaprenentatge practicareu les exposicions i situacions comunicatives orals 

de nivell B1. Cal fer-ne la reserva en la web del CAU i assistir a les sessions obligatòries 

abans del 29 de maig. 

 

 

 

DETALL DEL TREBALL EN MOODLE 

 

 4 hores d’expressió escrita. Quatre tasques: la 1, la 2 i la 3 són obligatòries; la 4 és 

opcional. 

 

TASQUES D’EXPRESSIÓ ESCRITA 
Dedicació 

aproximada 
Data límit 

d'enviament 

Tasca 1 (obligatòria): redacció d’una carta personal. 1 h 4 de març 

Tasca 2 (obligatòria): redacció d'un correu electrònic. 1 h 25 de març  

Tasca 3 (obligatòria): redacció d’una entrada en un blog. 1h 15 d’abril 

Tasca 4 (opcional): redacció d’una descripció. 1 h 6 de maig 

 

 

4 hores de comprensió oral. Quatre tasques: la 1, la 2 i la 3 són obligatòries; la 4 és 

opcional. 

 

TASQUES DE COMPRENSIÓ ORAL  
Dedicació 

aproximada 
Data límit de 
realització 

Tasca 1 (obligatòria): comprensió oral d’un àudio i activitats. 1 h 11 de març  
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Tasca 2 (obligatòria): comprensió oral d’un vídeo i activitats. 1 h 1 d’abril 

Tasca 3 (obligatòria): comprensió oral d'un vídeo i activitats. 1 h 22 d’abril 

Tasca 4 (opcional): comprensió oral d’un àudio i activitats. 1 h 13 de maig 

 

 

4 hores de comprensió escrita. Quatre tasques: la 1, la 2 i la 3 són obligatòries; la 4 

és opcional. 

 

TASQUES DE COMPRENSIÓ ESCRITA  
Dedicació 

aproximada 
Data límit de 
realització 

Tasca 1 (obligatòria): comprensió escrita d’un text i 
activitats. 

1 h 18 de març 

Tasca 2 (obligatòria): comprensió escrita de textos i 
activitats. 

1 h 8 d’abril 

Tasca 3 (obligatòria): comprensió escrita d’un text i 
activitats. 

1 h 29 d’abril 

Tasca 4 (opcional): comprensió escrita de textos i activitats. 1 h 20 de maig 

 

 

23 hores d’activitats d’ortografia, morfosintaxi i lèxic (obligatòries). Repàs dels 

continguts ortogràfics i activitats autocorrectives d’ortografia, morfosintaxi i lèxic. 

 

TREBALL AUTÒNOM DELS CONTINGUTS DEL CURS 
(obligatori) 

Dedicació 
aproximada 

Data límit de 
realització 

Ortografia i fonètica: exercicis de repàs dels continguts del 
curs. 

8 h 29 de maig 

Morfosintaxi: exercicis de repàs dels continguts del curs. 10 h 29 de maig 

Lèxic: exercicis de repàs dels continguts del curs. 5 h 29 de maig 
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6. CALENDARI DE SESSIONS PRESENCIALS 

El curs comença l’11 de febrer i acaba el 29 de maig. 

Nombre de sessions: 30, de 2 hores. 

Vacances de Pasqua: del 18 al 29 d’abril, inclusivament. 

Festius: 1 de maig. 

 

 
 

Febrer Març Abril Maig 

1 dv. 1 dv. 1 dl. 1 dc. 

2 ds. 2 ds. 2 dt. 2 dj. 

3 dg. 3 dg. 3 dc. 3 dv. 

4 dl. 4 dl. 4 dj. 4 ds. 

5 dt. 5 dt. 5 dv. 5 dg. 

6 dc. 6 dc. 6 ds. 6 dl. 

7 dj. 7 dj. 7 dg. 7 dt. 

8 dv. 8 dv. 8 dl. 8 dc. 

9 ds. 9 ds. 9 dt. 9 dj. 

10 dg. 10 dg. 10 dc. 10 dv. 

11 dl. 11 dl. 11 dj. 11 ds. 

12 dt. 12 dt. 12 dv. 12 dg. 

13 dc. 13 dc. 13 ds. 13 dl. 

14 dj. 14 dj. 14 dg. 14 dt. 

15 dv. 15 dv. 15 dl. 15 dc. 

16 ds. 16 ds. 16 dt. 16 dj. 

17 dg. 17 dg. 17 dc. 17 dv. 

18 dl. 18 dl. 18 dj. 18 ds. 

19 dt. 19 dt. 19 dv. 19 dg. 

20 dc. 20 dc. 20 ds. 20 dl. 

21 dj. 21 dj. 21 dg. 21 dt. 

22 dv. 22 dv. 22 dl. 22 dc. 

23 ds. 23 ds. 23 dt. 23 dj. 

24 dg. 24 dg. 24 dc. 24 dv. 

25 dl. 25 dl. 25 dj. 25 ds. 

26 dt. 26 dt. 26 dv. 26 dg. 

27 dc. 27 dc. 27 ds. 27 dl. 

28 dj. 28 dj. 28 dg. 28 dt. 

    29 dv. 29 dl. 29 dc. 

    30 ds. 30 dt. 30 dj. 

    31 dg.     31 dv. 
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Dates de les classes: 

- Febrer: 11, 13, 18, 20, 25, 27. 

- Març: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27. 

- Abril: 1, 2 (dimarts), 3, 8, 10, 15, 17. 

- Maig: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 28 (dimarts), 29. 

 

 

7. MATERIALS 

a. Sessions presencials: al començament del curs, el professor o professora us 

indicarà quin és el material per a seguir els continguts de morfosintaxi, lèxic, ortografia 

i fonètica que es treballaran en les sessions. 

 

b. Treball en línia: en Moodle tindreu 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 

al lèxic, la morfosintaxi i l’ortografia. 

 

 

8. METODOLOGIA 

a. 60 hores d’assistència a les classes presencials: haureu d’assistir 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. 35 hores de treball en Moodle: 

i. Pel que fa a les tasques obligatòries, heu de complir els terminis de lliurament. 

Si no ho feu, podreu lliurar-les més tard, però el professor o professora no us 

les corregirà (però sí que us comptaran com a fetes).  

ii. Quant als exercicis de repàs de morfosintaxi, lèxic i ortografia, podeu marcar-

vos el vostre ritme de treball sempre tenint en compte que la data final de 

realització és el 29 de maig. 

c. 5 hores de conversa al CAU: 

i. Amb referència a les hores de conversa en el CAU, també les podeu fer fins al 

29 de maig. 

 

 

9. AVALUACIÓ 

a. Certificat d’assistència del curs: per a obtenir el certificat d’assistència de 100 h: 

i. Heu d’haver assistit al 80% de les sessions presencials. 

ii. Heu d’haver completat les tasques i activitats obligatòries. 

1. Tasca 1, tasca 2 i tasca 3 d’expressió escrita. 

2. Tasca 1, tasca 2 i tasca 3 de comprensió oral. 

3. Tasca 1, tasca 2 i tasca 3 de comprensió escrita. 

4. 18 hores en Moodle d’activitats d'ortografia morfosintaxi i lèxic. 

5. 3 hores de conversa en el CAU. 

 

b. Certificat del nivell B1 de CIEACOVA: heu d’obtenir el resultat APTE en l’examen 

del nivell B1 de CIEACOVA que tindrà lloc en finalitzar el curs. Per poder fer-lo, abans 

del 21 de març és necessari: 
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i. Lliurar la tasca 1 (obligatòria) d’expressió escrita. 

ii. Realitzar la tasca 1 (obligatòria) de comprensió oral. 

iii. Realitzar la tasca 1 (obligatòria) de comprensió escrita. 

iv. Assistir almenys a 10 sessions presencials abans del 21 de març. 

Si no compliu aquests requisits, no podreu presentar-vos a l’examen com a alumne 

actiu del curs. Haureu de fer la preinscripció a la prova, pagar la taxa corresponent i 

esperar que hi sigueu admesos (les places són limitades). 

 

 

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. 

 

 

http://cieacova.com/proves-de-juny-de-2017/
http://cieacova.com/files/2017/12/CRITERIS-DE-CORRECCIO%CC%81-B1_NOV_18.pdf

