CURS DE VALENCIÀ B1
1r QUADRIMESTRE 2019-2020

MODALITAT PRESENCIAL

1. DESCRIPCIÓ
Aquest curs combina l’assistència a classes presencials amb el treball autònom a casa a
través de la Platafaforma Moodle de la Universitat d’Alacant. Té una durada de 60 hores,
distribuïdes de la manera següent:
a. 60 hores presencials. Assistència a les classes, on es tractaran els continguts
textuals, gramatical i lèxics de nivell B1 i es practicarà l’expressió i la interacció orals.
b. Treball autònom en l’entorn virtual de Moodle, en què l’alumnat completarà els seus
coneixements lingüístics i reforçarà els continguts ortogràfics, morfosintàctis i lèxics
del curs, i realitzarà les tasques obligatòries.
c. 5 sessions de conversa autogestionada al Centre d’Autoaprenentatge del campus
de Sant Vicent o a les aules de conversa d’Elda, Oriola, Saix i Torrevella.

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
a. Sessions presencials. Es treballaran 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
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Gènere, nombre i graus dels adjectius
Determinants
Quantificadors
Pronoms
Verbs
Adverbis
Preposicions
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
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b. Treball en línia. En Moodle, es treballaran els continguts ortogràfics i fonètics,
i es reforçaran els continguts 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, lèxic, ortografia i fonètica
del nivell.
ii.
20 hores per a treballar l’expressió i interacció orals.
b. 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 sessions de conversa autogestionada al CAU o a les aules de conversa d’Elda,
Oriola, Saix i Torrevella. La durada de les sessions serà d’una hora.
d. Activitats opcionals d’immersió lingüística
i.
Lectura de premsa i obres literàries de divulgació científica.
ii.
Escolta de música.
iii.
Visionat de pel·lícules i programes de televisió.
iv.
Assistència a representacions i actes culturals en valencià.

DETALL DEL TREBALL EN MOODLE
1. Tasques escrites
L’alumne o alumna dedicarà aproximadament unes 8 hores de treball a fer les tasques, entre
les obligatòries i les opcionals, del curs. Una vegada realitzades, haurà de penjar-les en
Moodle perquè en quede constància del lliurament (en format Word o LibreOffice).
Us indiquem les dates de lliurament de les tasques en el quadre següent:

TASQUES D’EXPRESSIÓ ESCRITA

Dedicació
aproximada

Data límit
d'enviament

Tasca 1 (obligatòria): redacció d’una carta personal.

1h

13 d’octubre

Tasca 2 (obligatòria): redacció d'un correu electrònic.

1h

3 de novembre

Tasca 3 (obligatòria): redacció d’una entrada en un blog.

1h

24 de novembre

Tasca 4 (opcional): redacció d’una descripció.

1h

15 de desembre
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Dedicació
aproximada

Data límit de
realització

Tasca 1 (obligatòria): comprensió oral d’un àudio i activitats.

0.5 h

20 d’octubre

Tasca 2 (obligatòria): comprensió oral d’un vídeo i activitats.

0.5 h

10 de novembre

Tasca 3 (obligatòria): comprensió oral d'un vídeo i activitats.

0.5 h

1 de desembre

Tasca 4 (opcional): comprensió oral d’un àudio i activitats.

0.5 h

22 de desembre

Dedicació
aproximada

Data límit de
realització

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

0.5 h

27 d’octubre

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

0.5 h

17 de novembre

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

0.5 h

8 de desembre

Tasca 4 (opcional): comprensió escrita de textos i activitats.

0.5 h

29 de desembre

TASQUES DE COMPRENSIÓ ORAL

TASQUES DE COMPRENSIÓ ESCRITA

2. Activitats autocorrectives 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.

8h

8 de gener

Morfosintaxi: exercicis de repàs dels continguts del curs.

10 h

8 de gener

Lèxic: exercicis de repàs dels continguts del curs.

5h

8 de gener
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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.
Les dates de les classes seran les següents:
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: 8 octubre, 3 desembre i 7 gener

6. MATERIAL
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.

7. METODOLOGIA
Treball amb textos orals i escrits com a base per a millorar la competència comunicativa. En
aquesta competència general s’inclouen diversos objectius:
- Adquirir estratègies per a organitzar, estructurar i ordenar el discurs oral i els textos
escrits.
- Assolir un grau de competència suficient en la producció de textos orals i escrits propis
de situacions comunicatives generals.
En definitiva, l’objectiu és adquirir eines per a fer que la comunicació siga efectiva i adequada
als requisits del nivell B1.

8. DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS
La distribució dels continguts i les condicions és la següent:
a. 60 hores de classes presencials. Heu d’assistir, com a mínim, a un 80% de les
sessions.
b. Treball autònom en Moodle:
i.

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

Quant a les activitats d’ortografia i els exercicis de repàs de morfosintaxi i lèxic,
podeu marcar el vostre ritme de treball, tenint en compte que la data final de
realització és el 8 de gener.

9. AVALUACIÓ
a. CERTIFICAT DE NIVELL C1 DE LA CIEACOVA
Heu d’obtenir el resultat APTE en la prova de nivell B1, que es farà al gener. Per
poder fer-la sense realitzar cap tràmit d’inscripció, abans del 5 de novembre caldrà:
i.
Lliurar la tasca 1 d’expressió escrita (Moodle UA).
ii.
Realitzar la tasca 1 de comprensió oral (Moodle UA).
iii.
Realitzar la tasca 1 de comprensió escrita (Moodle UA).
iv.
Assistir almenys a 10 sessions presencials.
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).
b. CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA
Per obtenir el certificat d’assistència de 60 h caldrà assistir, com a mínim, a 24
sessions (el 80 %).

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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