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C2 VALENCIÀ
per a personal d’institucions sanitàries



¿QUÈ NECESSITES?

Les proves o�cials de 
valencià són processos 
exigents que requereixen una 
preparació exhaustiva i 
molta segurat per tal de 
superar-los.

¿Com aconseguir-ho? 

Amb un EQUIP 
ESPECIALITZAT que 
et facilite: 

Les eines adequades per a 
desenvolupar-te en qualsevol 
situació comunicativa.

Una metodologia 
actualitzada que treballe la 
normativa lingüística 
valenciana en tots els àmbits.

En de�nitiva, una formació 
que t’ajude a desenvolupar 
les habilitats lingüístiques en 
les cinc àrees de la llengua 
valenciana que s’aborden a 
les proves o�cials 
(JQCV, EOI i CIEACOVA).

NOSALTRES 
SOM EIXE EQUIP



Amb aquest curs aconseguiràs 
dominar la tècnica d’examen 
de les proves o�cials de 
valencià.

Posem a la teua disposició: INFORMACIÓ
GENERAL

Dossiers d’examen amb les cinc àrees 
de la prova: 

- Àrea de comprensió oral
- Àrea de comprensió escrita
- Àrea d'estructures lingüístiques
- Àrea d'expressió i interacció escrita
- Àrea d'expressió i interacció oral

Solucionari del dossier disponible a 
l’Aula Virtual després de la sessió 
presencial per a la seua consulta i 
descàrrega en PDF.

Audios per a la pràctica de les àrees 
de comprensió, expressió i interacció 
oral. Disponibles a l’Aula Virtualper tal 
que les escoltes tantes vegades com 
desitges.

Classes gravades disponibles a l’Aula 
Virtual per a que pugues visualitzar-les 
quan desitges.

Pàgines web d’interès

Diccionari normatiu valencià

Exercicis de reforç

Llibres recomanats

MODALITAT
PRESENCIAL



EQUIP DOCENT

MARIA VILA
Graduada en Magisteri 
d'Educació Primària per la 
Universitat Jaume I de Castelló. 

Màster Universitari en 
Psicopedagogia i Educació 
Inclusiva i Intercultural. 

Enfocada a millorar 
l'aprenentatge, potencial i 
capacitat de l'alumnat. 



CALENDARI

*Subjecte a canvis per 
coincidència de festius*

DIA HORA SEU
DATA 

D’INICI 
DATA
DE FI 

Dijous 16-20h 09/02/23 18/05/23

DIA

GRUPS REDUÏTS

València
Av. Catalunya, 11

València



MÉS INFORMACIÓ

900 90 70 12 (Telèfon gratuït)
formacion@ceisal.com


