
SESSIONS PRÀCTIQUES GRATUÏTES EN LÍNIA 
DE VALENCIÀ

DIRIGIDES A: Persones matriculades per a la prova extraordinària de C1 de la JQCV

de 2020, empadronades a Petrer i que no hagen participat en anteriors convocatòries de

preparació per al mateix nivell.

CONTINGUT DE LES PRÀCTIQUES:

-Explicació del contingut de les proves.

-Pràctiques de conversa (monòlegs i diàlegs) semblants a les de la prova.

-Correcció de redaccions amb continguts i llargària paregudes a les de l’examen.

-Pràctiques de comprensió escrita similars a les del control

IMPARTIDES PER:

José Diego  Vicente Quiles (Tècnic de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de

Petrer).

ORGANITZA:
Regidoria de Normalització lingüística de l’Ajuntament de Petrer.

DATES I HORARI:

-Inscripció del 28 de setembre al 2 d’octubre presentant imprés normalitzat, que podrà

descarregar-se des de la següent adreça electrònica https://petrer.es/regidoria-de-cultura/

normalitzacio-linguistica/?lang=ca. 

-La instància  s’haurà  de  presentar  en el  registre  de l’Ajuntament  (presencialment  o

electrònica). 

-Les sessions començaran el 13 d’octubre fins el 27 de novembre, seran  individuals,

tindran una duració d’1 hora i s’oferiran una vegada per setmana en horari de 10.30 h –

11.30 h o 12.30 h – 13.30 h en línia mitjançant l’aplicació de videoconferència Zoom.

-L’Oficina de Normalització Lingüística ofereix la possibilitat de préstec d’auriculars

amb micròfon per a aquelles persones que no disposen d’aquest material, necessari per a

seguir el curs. 

INSCRIPCIÓ:

-La inscripció, així com l’elecció de l’horari, es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció.

-La setmana anterior a l’inici de les pràctiques es publicarà el llistat dels admesos i ens

posarem en contacte amb ells per a tancar dia de la setmana i horari triat per l’alumne.

-Podeu  rebre  més  informació  mitjançant  el  telèfon  de  Normalització  Lingüística

966989400 (Ext. 274).

PLACES EN TOTAL:

-10 Persones.

-Només  podrà  aprofitar-se  d’aquestes  pràctiques  l’alumnat  que  estiga  empadronat  a

Petrer.

-Per a poder participar en el curs de C1 s’haurà d’acreditar la possessió, com a mínim,

del nivell B1, per a poder aprofitar de manera adequada les pràctiques.

-L’organització es reserva el dret a modificar qualsevol qüestió referent al curs.


