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Introducció
Com tots els anys, el Departament de Formació convoca els Cursos de Valencià, en els seus diferents nivells: 13/229 Nivell A2, 13/230 Nivell B1, 13/231
Nivell B2, 13/232 Nivell C1 Y 13/233 Nivell C2, destinats a tots els empleats de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
Aquestos cursos afavoreixen el coneixement i l’ús, a un mateix nivell comunicatiu, de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: castellà i
valencià.

Duració i Calendari

Objectius
Aquests cursos pretenen capacitar el personal de l’Excma. Diputació
Provincial d’Alacant en valencià estàndard, perquè puga prestar un
servei al ciutadà de millor qualitat i, alhora, enriquir-se personalment
amb els aspectes socioculturals del lloc on treballa i viu.
Abastar tots els continguts mínims d’expressió i de comprensió en
valencià estàndard, perquè puguen adquirir una competència
suficient en les 4 habilitats lingüístiques (expressió oral i escrita comprensió oral i escrita), de cada nivell.
Donar la possibilitat d’obtenir la certificació corresponent que
expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV),
la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de
Coneixements de Valencià (CIEACOVA) o les escoles oficials
d’idiomes (EOI) quan hagen superat les proves de capacitació, en les
seues respectives convocatòries.
Quan pertoque, el professor explicarà els tràmits corresponents per a
aquest fi.

Els cursos tenen una durada de 60 hores lectives, per cada nivell,
distribuïdes entre els mesos de gener a juny de 2019.
Es realitzaran dues classes setmanals en dos dies alterns en horari de
matí: una sessió de 8.00 h a 9.30 h i l’altra de 13.30 h a 15.00 h.

Lloc de celebració
Aules del Departament de Formació (C/ Ferré Vidiella, 5, 03005Alacant) o Aules de Formació de la Llar Provincial (Partida d’Orgègia,
s/n - Santa Faç).

Inscripcions
Els interessats a participar-hi hauran de gestionar la convocatòria i
inscripció a través de GESTFORMWEB.
Cada Departament o Organisme autònom haurà d’introduir les
sol·licituds en l’aplicatiu GESTFORMWEB, abans del 19 de novembre
de 2018.

Contingut
Els continguts són els oficials que hi marca la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià (JQCV), de la Conselleria d’Educació de la
Generalitat valenciana.

Altres aspectes organitzatius

Portarem un rigorós control d’assistència i del manual entregat.

Metodologia
L’absència reiterada (amb justificació o sense) durant els primers
mesos del curs significarà la seua baixa immediata i l’obligació de
tornar els manuals.

Teoricopràctica.

Dirigit
Personal de Diputació.

Nombre d’alumnes
15 alumnes com a màxim.

Professorat
Professorat titulat adscrit al Departament de Formació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
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Introducción
Como cada año, el Departamento de Formación convoca los Cursos de Valenciano, en sus diferentes niveles: 13/229 Nivel A2, 13/230 Nivel B1, 13/231
Nivel B2, 13/232 Nivel C1 Y 13/233 Nivel C2, destinados a todos los empleados de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Estos cursos favorecen y potencian el conocimiento y el uso, a un mismo nivel comunicativo, de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana:
castellano y valenciano.

Objetivos

Duración y Calendario

Estos cursos pretenden capacitar al personal de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante en valenciano, para que pueda prestar un
servicio al ciudadano de mejor calidad y, al mismo tiempo,
enriquecerse personalmente con los aspectos socioculturales del lugar
donde trabaja y vive.

El curso tiene una duración de 60 horas lectivas distribuidas
entre los meses de enero a junio de 2019.

Abarcar todos los contenidos de expresión y de comprensión en
valenciano estándar, para poder adquirir una competencia suficiente
en las 4 habilidades comunicativas (expresión oral y escrita –
comprensión oral y escrita) de cada nivel.
Dar la posibilidad de obtener la certificación correspondiente que
expedirá la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)
la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de
Coneixements de Valencià (CIEACOVA) o las escuelas oficiales de
idiomas (EOI), una vez superadas las pruebas de capacitación, en sus
respectivas convocatorias.

Se realizarán dos clases semanales, por cada nivel, en dos días
alternos en horario de mañana: una sesión de 8.00 h. a 9.30 h. y
otra de 13.30 h a 15.00 h.

Lugar de Celebración
Aulas del Departamento de Formación (C/ Ferré Vidiella, 5,
03005-Alicante), o Aulas de Formación del Hogar Provincial
(Partida d’Orgègia, s/n - Santa Faz) .

Inscripciones
Las personas interesadas en participar deberán gestionar la
convocatoria e inscripción a través de GESTFORMWEB.

En su momento, el profesor explicará los trámites correspondientes
para tal fin.

Cada Departamento u Organismo autónomo deberá introducir las
solicitudes en el aplicativo GESTFORMWEB antes del 19 de noviembre
de 2018.

Contenido

Otros aspectos organizativos

Los contenidos son los oficiales que marca la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià, de la Conselleria de Educació de la
Generalitat.

Se llevará un riguroso control de asistencia y del manual entregado.

Metodología

La ausencia reiterada (con o sin justificación) durante los primeros
meses del curso significará la baja inmediata del mismo y la
obligación de devolver el manual.

Teórico - práctica.

Dirigido
Personal de Diputación.

Número de alumnos
Máximo 15 alumnos.

Profesorado
Professorado titulado adscrito al Departamento de Formación
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
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