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CURS A1 1r QUADRIMESTRE 
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 del curs en línia Valencià Bàsic. El curs es divideix en: 

a. 60 hores presencials: s’hi tractaran els continguts morfosintàctics i lèxics, com 

també l’expressió i la interacció orals, propis del nivell A1. 

b. 30 hores en línia: treball en línia en què hauràs de completar la primera unitat del 

curs en línia Valencià Bàsic.  

 

2. OBJECTIUS DEL CURS  
- 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 DEL CURS 
 

a) Sessions presencials. En les 60 hores de les sessions presencials, treballaràs 
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 

Ortografia i pronúncia bàsica de les consonants 

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

Signes de puntuació 

Majúscules i minúscules 
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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 

 

 

 

b) Treball en línia. En les 30 hores programades per al treball en línia, repassaràs, 
per mitjà de la unitat 1 del curs en línia Valencià Bàsic, els continguts 
ortogràfics i fonètics, morfosintàctics i lèxics que veurem en les sessions 
presencials. 
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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. 30 hores de 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. 

  

 
5. CALENDARI DE SESSIONS PRESENCIALS 
El curs comença el 24 de setembre i acaba el 9 de gener. 

Les classes són els dilluns (aula OP/S002) i els dimecres (aula EP/024P), de 9 a 11h. 

També tindrem classe els divendres 23 i 30 de novembre (aula 1002 de l’Ed. Germà 

Bernàcer), de 9 a 11h. 

 

Període de vacances: del 22 de desembre al 6 de gener, inclusivament. 

 

 
6. MATERIALS 

a. Sessions presencials: el material per a seguir els continguts de morfosintaxi i lèxic 

que es treballaran en les sessions és De dalt a baix. Nivells A1 – A2, de l’editorial 

Bromera.  
En el Moodle del curs podeu trobar alguns dels materials de suport de les sessions. 

b. Treball en línia: en el curs en línia Valencià Bàsic podràs accedir a activitats 

autocorrectives per a aprofundir en els continguts del nivell pel que fa a l’ortografia, 

la morfosintaxi i el lèxic.  

 
 
7. METODOLOGIA 

a. 60 hores d’assistència a les classes presencials: hauràs 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. 30 hores de treball en línia: hauràs de completar la primera unitat del curs en línia 

Valencià Bàsic. Com que les activitats són autocorrectives, les podràs fer al teu 

ritme. 

 
 
8. AVALUACIÓ 

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

hores: 
i. Has d’haver assistit al 80% de les sessions presencials. 
ii. Has d’haver completat la primera unitat del curs en línia Valencià Bàsic. 
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b. Certificat del nivell A1 de CIEACOVA: has d’obtindre el resultat APTE en l’examen 

del nivell A1 de CIEACOVA que es farà en acabar el curs. Per a poder fer-lo, has 

d’haver assistit al 80% de les classes. Si no compleixes aquest requisit, 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). 
L’examen serà el dia 17 de desembre, de 9 a 12h, (aules A1/1-26P i A1/1-27P de 
l'aulari I). 

 
9. PROFESSORAT 
Marina Macià Pérez 

marina.macia@ua.es 

 

10. TUTORIES 
Cal contactar amb la professora 

 

11. MODEL D’EXAMEN DE CIEACOVA 

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

podràs consultar. 

 

 


