AUTOAPRENENTATGE AL CAV
▪ Aquesta modalitat d’aprenentatge fa referència a les situacions en què l’aprenent
treballa sense control directe del professor o la professora i fora de l’àmbit de la classe.
▪ Un Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAV) és una sala, una aula, un espai
on l’usuari troba mitjans i materials classificats per temes i nivells i amb criteris que
faciliten l’accés per a l’aprenentatge de qualsevol matèria.
El CAV posa l’accent en l’aprenentatge autònom: es tracta de desenvolupar la
capacitat d’aprendre, d'aprendre a adquirir una metodologia de treball i resoldre
problemes amb autonomia, però comptant, si cal, amb el suport d’assessors, que fan de
guies, de consellers, en el procés d’aprenentatge.
▪ Actualment, la UPV disposa de tres CAV, situats als campus d’Alcoi, de Gandia i de
Vera, respectivament.
▪ Poden accedir al CAV tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, PAS
i PDI):
* que no han trobat cap curs a la seua mida per raons d'horari, nivell,
lloc, etc.
* que tenen dificultats per a usar la llengua
* que volen aprofundir en algun aspecte tractat a classe o simplement
volen un complement a les classes
* que volen reciclar o mantenir els seus coneixements de llengua
* que volen preparar una prova
* que volen aprendre la llengua al seu ritme
* que volen aprendre o reforçar una terminologia específica
▪ En aquests centres podreu trobar tot tipus de materials per a aprendre valencià de
manera autònoma: llibres i manuals de consulta, premsa, revistes, fitxes autocorrectives
d’ortografia, de morfologia, de sintaxi i de lèxic, models d’exàmens, dictats, DVD amb
pel·lícules doblades i documentals sobre temes d’interés, CD de música, programes
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d’ordinador amb activitats de fonètica, de gramàtica, de vocabulari i de comprensió
lectora, llibres de lectura, etc.
▪ El personal tècnic dels CAV està a disposició vostra per oferir-vos assessorament en
el procés d’autoaprenentatge.
▪ AQUELLS AUTOAPRENENTS QUE ACUMULEN UN MÍNIM DE 60 H DE
TREBALL AL CAV PODRAN PRESENTAR-SE A LES PROVES FINALS QUE
ORGANITZA L’APNL.
▪ Aquestes 60 hores donaran dret a presentar-se a una única convocatòria de les proves
finals.

Centres d’autoaprentatge de valencià de la UPV:
Campus de Vera
Edifici 5F (a l’àgora)
Camí de Vera, s/n
46022 València
Telèfon: 96 387 90 08, extensió 79008
Fax: 96 387 90 21, ext. 79021
A/e: cav-vera@upvnet.upv.es
http://www.upv.es/apnl
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 20.30h

Campus d’Alcoi
Edifici de Ferrándiz
Pl. de Ferrándiz i Carbonell, 2
Tel. 96 652 84 87, ext. 28487
Fax 96 652 84 09, ext. 8409
A/e: cav@epsa.upv.es

Campus de Gandia
Edifici E, Aula 401
Tel: 96 284 93 91, ext. 49391
A/e cav-epsg@upvnet.upv.es
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Horari: de dilluns a divendres: matí: de 10 a 14 hores / vesprada: de 16 a 19 hores
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