VALENCIANO C1.1 (SUFICIENCIA) VIRTUAL CON VIDEOCONFERENCIA - GRUPO D

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i produir textos clars,
ben estructurats i detallats sobre temes complexos.
Conocimientos previos necesarios:
Per accedir al curs de C1.1 (Suficiència) cal tenir el certificat competències del nivell B2 Intermedi (expedit per la UPV,
per altres universitats o per les escoles oficials d'idiomes) o bé disposar del certificat d'aprofitament del curs B2.2.
Cal emplenar correctament les preguntes sobre el certificat de coneixements de valencià. Si no ho feu, la inscripció no
és vàlida. Cal penjar el certificat.
Acción formativa dirigida a:
Els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV, el PAS i el PDI de la UPV i el personal assimilat a aquests dos collectius (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV).
Temas a desarrollar:
a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.
b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació,
coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de
produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.
c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.
Otra Información de interés:
S'expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada del curs, sempre que no s'hagen
produït més de 8 hores de faltes a les classes presencials per videoconferència i s'hagen fet les tasques corresponents
a les 20 hores d'autoformació.
Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en
contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica spnl.cursos@upv.es
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
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Responsable de actividad

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Director académico

CAP DEL SERVEI PROMOCIÓ I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Coordinador

EUGENI ALBERT ALBEROLA BISBAL

Datos básicos:
Dirección web

http://www.upv.es/spnl

Correo electrónico

apnl.cursos@upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

CIERRE MATRICULA

Duración en horas

40 horas presenciales, 20 horas a distancia

Créditos ECTS

6

Información técnica docente

Servei de Promoció i Normalització Lingüística
A/e: apnl.cursos@upv.es
Telèfon: 963879008, ext. 79008

Dónde y Cuándo:
Dónde

INTERNET

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Les classes presencials per videoconferència són dilluns i dimecres de 9 a 11
hores.
Període de les classes presencials: del 29/09/2020 al 09/12/2020.
Sessions presencials de videoconferència:
-setembre: 28 i 30;
-octubre: 5, 7, 14, 19, 21, 26 i 28;
-novembre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30;
-desembre: 2 i 9.

Lugar de impartición

Curs virtual amb videconferència (PoliformaT i TEAMS)

Fecha Inicio

28/09/20

Fecha Fin

9/12/20

Datos de matriculación:
Matrícula desde

10/09/20

Matrícula hasta

18/09/20

Inicio de preinscripcion

9/07/20

Mínimo de alumnos

7

Máximo de alumnos

15

Precio

20,00 euros

Observaciones al precio

20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Profesorado:
COSTA MURCIA, JOSEPA
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