Des d’AVIVA posem al teu abast tota classe de serveis encaminats a fer
del valencià una llengua present en tots els àmbits. Treballem per a tu:
INFORMANT-TE:
· De les ajudes i subvencions per al foment de l’ús del valencià, en els
diversos sectors socials, que atorga la Generalitat Valenciana, tant
per a comerços i indústries com per a associacions.
· Dels cursos de valencià que s’ofereixen a la població adulta del
municipi.
· De les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià (JQCV): formalització de la matrícula, certificats de llengua
general, certificats de llenguatges específics (mitjans de comunicació
i correcció de textos), proves (continguts i llocs on es realitzen),
bibliografia relacionada amb cada nivell, etc.
ASSESSORANT-TE:
· En la correcció de textos (tant d’entitats, públiques o privades, com
de ciutadans del municipi).
· En la correcció de noms propis i cognoms.
· En els teus drets lingüístics.
· En la confecció de documents en valencià.
· En la toponímia local.

COM
ACONSEGUIR
UN TÍTOL
OFICIAL DE
VALENCIÀ?
Els nivells de valencià s’han adaptat
al marc europeu.
Aviva Xixona t’ofereix els cursos
A1/A2, B2, C1, C2
DE FORMA GRATUÏTA.
Matricula’t fins al 21 de desembre!

ORGANITZANT:
· Cursos de valencià per a la població general.
· Campanyes socials de promoció i sensibilització lingüístiques,
adreçades als àmbits econòmic, educatiu i cultural del municipi.
POTENCIANT:
· La nostra pròpia indústria cultural, de qualitat i lligada al territori:
productes audiovisuals, músiques diverses i teatres per a tots els públics.
· El programa que assegura la competència lingüística en les dues
llengües oficials, més una llengua estrangera.

www.xixona.es
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QUÈ SÓN ELS CURSOS DE VALENCIÀ PER A LA POBLACIÓ ADULTA?
Els cursos de valencià que organitza l’Ajuntament de Xixona preparen
per a les proves d’acreditació lingüística de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià i són completament gratuïts.
A QUI VAN DESTINATS ELS CURSOS DE VALENCIÀ?
Si eres major de 16 anys i no has tingut ocasió d’ensenyar-te a escriure
o parlar valencià o, simplement, vols perfeccionar el que ja saps, no ho
dubtes, i matricula’t!
QUINS NIVELLS HI HA?
El Marc Europeu Comú de Referència estableix sis nivells de
competència per a les llengües. Hi ha tres nivells generals, subdividits en
dos cadascun:
Nivell A (A1 i A2) per començar a interactuar amb l’entorn i iniciar un ús
social de la llengua.
Nivell B (B1 i B2) per a poder mantindre una interacció amb l’entorn i
comunicar el que es vol en una varietat de context, a més d’enfrontarse de manera flexible als problemes de la vida diària. Els centres de la
Comunitat Valenciana homologuen els estudis bàsics de valencià (ESO)
amb el nivell de referència B1. L’agència AVIVA Xixona et pot ajudar a la
tramitació.
Nivell C (C1 i C2) per poder tenir un accés a un ampli repertori lingüístic
que permeta una comunicació fluida i espontània amb l’entorn.
QUINS NIVELLS T’OFEREIX AVIVA XIXONA?
A1/A2, correspon a l’antic certificat Oral. AVIVA Xixona és centre
acreditador del certificat de nivell A1
B2, és un nou nivell entre el B1 i el C1
C1, correspon a l’antic certificat Mitjà
C2, correspon a l’antic certificat Superior
QUAN COMENCEN ELS CURSOS?
C1 i A2: el dimecres 9 de gener de 2018
B1 i C2: el dijous 10 de gener de 2018
Els cursos estan supeditats a un grup mínim de matrícula de 15 persones

QUÈ HAS DE FER PER A MATRICULAR-TE?
Si estàs interessat en qualsevol curs que oferim has d’omplir la fitxa
d’inscripció amb les teues dades i portar-la a l’Agència de Promoció
del Valencià (AVIVA Xixona), situada en les oficines generals de
l’Ajuntament de Xixona (Alcoi, 12). Si tens algun dubte posa’t en
contacte amb nosaltres en el 965 61 03 00 Ext. 345.
NOM
COGNOMS
DNI
ADREÇA
TELÈFON
ADREÇA ELECTRÒNICA
DATA DE NAIXEMENT
MARCA EL CURS QUE T’INTERESSA:
		
		
		
		

A1 / A2
B2
C1
C2

El procés d’aprenentatge d’una llengua ha de ser permanent,
constant i ens ha d’acompanyar al llarg de la vida. El contacte, l’ús
i la millora diària del valencià, més enllà dels nivells de referència,
són els objectius principals de l’enfocament dels nous programes.
En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vos informem que les dades arreplegades s’incorporaran i tractaran en el fitxer
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA inscrit en l’Agència de Protecció de Dades. La finalitat d’aquest fitxer és
la tramitació de matrícules i inscripcions per a la realització de cursos educatius. L’òrgan responsable
del fitxer és AJUNTAMENT DE XIXONA i la direcció on l’interessat podrà exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició és av. de la Constitució, núm. 6, 03100 Xixona (Alacant).

