RECURSOS A LA XARXA PER A L’APRENENTATGE DEL VALENCIÀ

1. CURS DEL GRAU ORAL (alumnat no valencianoparlant)
Vine (alumnat que tinga el castellà com a segona llengua.
Disseny infantil, però que pot servir com a reforç)
Material didàctic multimèdia de suport a l'aprenentatge del
valencià, especialment dissenyat per a l’alumnat nouvingut
al nostre sistema educatiu i que desconeix la nostra cultura
i la nostra llengua. Material d’autoaprenentatge.
http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_vine.html
Preparació per a l’examen Grau Oral de la JQCV
Pràctiques de l’apartat de les lectures que corresponen a la
comprensió oral. Disposen de solucionari.
http://www.edu.gva.es/polin/docs/jqcv_docs/lectures/l01_a
ny.html
Cursos del Centre Virtual d’Atenció al ciutadà
Cursos d’Autoaprenentatge "Valencià en Línia" per a la
preparació de les proves de la Junta Qualificadora de
Coneixements. Es poden preparar les activitats de
comprensió oral i escrita per a l’examen del Grau Oral de
Valencià. Aquests cursos no donen dret a cap certificació
ni titulació i són debades.
http://www.gva.es/cidaj/val/sc7/op1.htm
Materials d’autoaprenentatge de la Universitat d’Alacant
Des d'aquest apartat podeu tindre accés a les catorze
unitats dels quaderns de Valencià Oral publicades pel SPV
en la Col·lecció de Quaderns Joan Fuster. El quadern està
en PDF i disposa de solucionari, pot ser interessant com a
material de suport a nivell de gramàtica.
http://www.ua.es/spv/formacio/materials/materials_propis.
html
Amb guix i amb bits
Web personal de Robert Escolano, des d'Alacant, amb
recursos educatius multimèdia. De tots els apartats que
conté, cal parar esment en el que dedica als exercicis
autocorrectius. Es poden trobar uns quants exercicis (lèxic,
morfologia nominal, verbal i lectures) per a les persones
que s’inicien en la llengua.
http://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/ap
renentatge.htm

Plans de treball d'autoformació en llengua catalana
El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat
Politècnica de Catalunya ofereix aquests plans de treball
que poden oferir un suport per a la preparació del Grau
Oral. Els materials estan basats en el Servei
d’Autoformació de Llengua Catalana (SALC). Els exercicis
són autocorrectius i es disposa de servei de diccionari,
teoria i bibliografia de consulta.
http://www2.upc.edu/slt/recursos/plans/
Vincles
Material destinat als alumnes d’incorporació tardana al
sistema educatiu de Catalunya. Permet treballar
especialment les habilitats orals. Material interactiu.
Destinat al Grau Oral específicament.
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm
edu365.com
Hi ha alguns exercicis que estan bé com a suport d’un
nivell oral, però cal tenir en compte que està orientat per a
Catalunya. Té una apartat de dictats molt interessant, però
no els té encara penjats!
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/

2. CURS DEL GRAU ELEMENTAL
Cursos del Centre Virtual d’Atenció al ciutadà
Cursos d'autoaprenentatge "Valencià en Línia" per a la
preparació de les proves de la Junta Qualificadora de
Coneixements. Es poden preparar els exercicis de la prova
del Grau Elemental de Valencià. Aquests cursos no donen
dret a cap certificació ni titulació i són debades.
http://www.gva.es/cidaj/val/sc7/op1.htm
Vincles
Material destinat als alumnes d’incorporació tardana al
sistema educatiu de Catalunya. Permet treballar especialment
les habilitats orals. Material interactiu. Encara que està
destinat al Grau Oral específicament es pot utilitzar per a
repassar un Grau Elemental.
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm
Valencià Interactiu
Curs multimèdia de valencià de nivell inicial en CD-ROM,
per a l'autoaprenentatge de la llengua i que també serveix
d'eina complementària de les classes de valencià. Si se vol
adquirir, el preu és de 32 €. (Disponible en el CAV i en
Intranet http://www.upv.es/camille/val_interactiu2.htm
Autoaprenentatge a la xarxa
El Centre d’Autoaprenentatge de valencià de la UPV ofereix
en l’apartat d’autoaprenentatge un recull d’exercicis
autocorrectius que treballen diferents aspectes del nivell
elemental com l’ortografia i la morfosintaxi.
http://www.upv.es/entidades/APNL/menu_521769v.html
Plans de treball d'autoformació en llengua catalana
El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat
Politècnica de Catalunya ofereix aquests plans de treball que
estan dividits per nivells. L’intermedi pot servir de suport per
preparar el Grau Elemental. Els exercicis són autocorrectius i
es disposa de servei de diccionari, teoria i bibliografia de
consulta.
http://www2.upc.edu/slt/recursos/plans/

Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC)
La Universitat Pompeu Fabra ofereix un material en format
de fitxes autocorrectives interactives a través d'Internet.
Ofereix els següents materials per treballar el nivell
elemental: fitxes de teoria, propostes de treball, proves per
conéixer el propi nivell. Es interessant com a material de
suport.
http://www.upf.es/gl/

PELC Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana
El Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana ha estat
impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del
Govern de les Illes Balears. Inclou teoria i exercicis
autocorrectius dels nivells elemental. Cal enregistrar-se i
donar el correu electrònic.
http://pelc.caib.es/recursos/index.html
Dictats a la xarxa
El Centre d'autoaprenentatge de llengües de la Universitat
Jaume ofereix aquesta opció on els autoaprenents poden
practicar l’expressió oral a través dels dictats en línia. Hi ha
tres nivells de dificultat. Molt aconsellable per reforçar
aquest aspecte.
Dictats de nivell elemental (groc)
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/dictats/dictats.thtml
Fitxes per treballar l’expressió escrita
Recull diversos tipus de text, des de la invitació o la carta a la
narració o el llenguatge periodístic. Pot servir de suport per a
treballar els textos que es demanen en el nivell Elemental.
http://www.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/fEE.thtml
Guia de comunicació eficaç
Una guia que presenta la Universitat Autònoma de Barcelona
per elaborar textos de l’àmbit acadèmic com el abstract,
comentaris de textos o exposicions orals. No conté exemples,
però pot ser una bona orientació teòrica.
http://antalya.uab.es/gab-llenguacatalana/www/cat/assessorament/guia/index.html

3. CURS DEL GRAU MITJÀ

Cursos del Centre Virtual d’Atenció al ciutadà
Cursos d'autoaprenentatge "Valencià en Línia" per a la
preparació de les proves de la Junta Qualificadora de
Coneixements. Es poden preparar els exercicis per a
l’examen del Grau Mitjà de Valencià. Aquests cursos no
donen dret a cap certificació ni titulació i són debades.
http://www.gva.es/cidaj/val/sc7/op1.htm
Autoaprenentatge a la xarxa
El Centre d’Autoaprenentatge de valencià de la UPV
ofereix en l’apartat d’autoaprenentatge un recull
d’exercicis autocorrectius molt complet i interessant que
treballen diferents aspectes del nivell mitjà com
l’ortografia i la morfosintaxi.
http://www.upv.es/entidades/APNL/menu_521769v.html
Amb guix i amb bits
Web personal de Robert Escolano, des d'Alacant, amb
recursos educatius multimèdia. De tots els apartats que
conté, cal parar esment en el que dedica als exercicis
autocorreccius. El nivell d’aprofundiment ofereix exercicis
de suport sobre la essa sonora, els indefinits gens, res, cap,
morfologia verbal, pronoms febles i conjuncions.
http://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/ap
renentatge.htm
Dictats a la xarxa
El Centre d'autoaprenentatge de llengües de la Universitat
Jaume I ofereix aquesta on els autoaprenents practicar
l’escriptura a través dels dictats en línia. Hi ha tres nivells
de dificultat. Molt aconsellable per reforçar aquest aspecte.
Dictats de nivell mitjà (blau)
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/dictats/dictats.thtml
Dictats del Grau Mitjà
Pàgina del JQCV que ofereix un recull de dictats del Grau
Mitjà de Coneixements de Valencià. És un recurs
interessant per a reforçar l’aspecte de l’escriptura.
http://www.edu.gva.es/polin/docs/jqcv_docs/dictats/mitja/
d01_cami.html
Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC)
La Universitat Pompeu Fabra ofereix un material
en format de fitxes autocorrectives interactives a
través d'Internet. Ofereix els següents materials per
treballar el nivell mitjà: fitxes de teoria, propostes
de treball, proves per conèixer el propi nivell. Es
interessant com a material de suport.
http://www.upf.es/gl/

Plans de treball d'autoformació en llengua catalana
El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat
Politècnica de Catalunya ofereix aquests plans de treball
que estan dividits per nivells. El de suficiència presenta
dos mòduls que poden servir de suport per preparar el
Grau Mitjà. Els exercicis són autocorrectius i es disposa de
servei de diccionari, teoria i bibliografia de consulta. En
aquest nivell s’han inclòs dictats.
http://www2.upc.edu/slt/recursos/plans/
PELC Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana
El Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana ha
estat impulsat per la Direcció General de Política
Lingüística del Govern de les Illes Balears. Inclou teoria i
exercicis autocorrectius del nivell mitjà i superior. Cal
enregistrar-se i donar el correu electrònic.
http://pelc.caib.es/recursos/index.html
Fitxes per treballar l’expressió escrita
Recull diversos tipus de text, des de la invitació o la carta a
la narració o el llenguatge periodístic.
http://www.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/fEE.thtml

4. CURS DEL GRAU SUPERIOR
Cursos del Centre Virtual d’Atenció al ciutadà
Cursos d'autoaprenentatge "Valencià en Línia" per a la
preparació de les proves de la Junta Qualificadora de
Coneixements. Es poden preparar els exercicis per a
l’examen del Grau Superior de Valencià. Aquests cursos
no donen dret a cap certificació ni titulació i són debades.
http://www.gva.es/cidaj/val/sc7/op1.htm
Curs de Grau Superior de coneixements de valencià de
la UJI
El curs, que consta de 17 unitats, es realitza a través
d'Internet, amb les fitxes de treball autocorrectives i amb la
connexió a diferents webs que ofereixen eines per a
l'aprenentatge del català: el Servei d'Autoformació en
Llengua Catalana (SALC) de la Universitat Pompeu Fabra
i el Fitxer lingüístic de la Universitat Politècnica de
Catalunya. La realització del curs demana una dedicació
equivalent, almenys, a la que requereix un curs reglat. El
servei de correcció de les activitats obertes solament
s’ofereix als membres de la UJI
http://www.uji.es/serveis/slt/cursos/supxarxa.html
Autoaprenentatge a la xarxa
El Centre d’Autoaprenentatge de valencià de la UPV
ofereix en l’apartat d’autoaprenentatge un recull
d’exercicis autocorrectius molt complet i interessant que
treballen diferents aspectes del nivell mitjà com
l’ortografia i la morfosintaxi.
http://www.upv.es/entidades/APNL/menu_521769v.html
Materials d’autoaprenentatge de la Universitat d’Alacant
Des d'aquest apartat podeu tenir accés a les unitats del
quadern de Valencià Superior publicats pel SPV en la
Col·lecció de Quaderns Joan Fuster. Els quaderns estan en
PDF i disposen de solucionari, poden ser interessants com
a material de suport.
http://www.ua.es/spv/formacio/materials/materials_propis.
html
Dictats a la xarxa
El Centre d'autoaprenentatge de llengües de la Universitat
Jaume I ofereix aquesta opció on els autoaprenents poden
practicar l’expressió escrita a través dels dictats en línia.
Hi ha tres nivells de dificultat. Molt aconsellable per
reforçar aquest aspecte.
Dictat de nivell superior (roig)
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/dictats/dictats.thtml

Plans de treball d'autoformació en llengua catalana
El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat
Politècnica de Catalunya ofereix aquests plans de treball
que estan dividits per nivells. El superior presenta dos
mòduls que poden servir de suport per preparar el Grau
Superior. Els exercicis són autocorrectius i es disposa de
servei de diccionari, teoria i bibliografia de consulta. En
aquest nivell s’han inclòs dictats.
http://www2.upc.edu/slt/recursos/plans/
Fitxes per treballar l’expressió escrita
Recull diversos tipus de text, des de la invitació o la carta a
la narració o el llenguatge periodístic.
http://www.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/fEE.thtml

5. CURSOS D’ESTRANGERS

Guies de conversa universitària
La Universitat de Barcelona posa a disposició de tots els
estudiants unes guies de conversa universitàries que
contenen el vocabulari bàsic i aspectes bàsics de la
gramàtica que l’alumnat nouvingut pot necessitar.
S’ofereixen en anglés, alemany, espanyol, francés,
portugués i italià.
http://www.intercat.gencat.es/guia/index.html
Vine (alumnat que tinga el castellà com a segona llengua.
Disseny infantil, però que pot servir com a reforç)
Material didàctic multimèdia de suport a l'aprenentatge del
valencià, especialment dissenyat per a l’alumnat nouvingut
al nostre sistema educatiu i que desconeix la nostra cultura
i la nostra llengua. Material d’autoaprenentatge.
http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_vine.html
Intercat (curs de català per nouvinguts)
Curs de llengua catalana destinat preferentment a
estudiants universitaris estrangers. És una iniciativa dels
serveis lingüístics de nou universitats catalanes i de la
Direcció General d'Universitats de la Generalitat de
Catalunya. El curs s’anomena Speakc@t i es basa en un
seguit d'exercicis i d'activitats que et permeten conéixer el
vocabulari i la gramàtica bàsics de la llengua, entendre-la i
usar-la a nivell oral. El curs es presenta en català, anglés i
castellà.
http://www.intercat.gencat.es/
Viure a Catalunya. Comencem a parlar
Aquest llibret és un recull de converses senzilles sobre
temes quotidians adreçat a persones que acaben d'arribar a
Catalunya i no coneixen la llengua catalana. Es tracta d'un
complement de Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges.
Es presenta en les següents llengües: espanyol, francés,
anglés, italià, alemany, xinés, japonés i àrab.
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/i
ndex.htm
Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges
Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones
que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua
catalana. Té dues parts: una primera part de vocabulari en
imatges i una segona part integrada per una guia de
conversa molt breu.
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/viure/index.
htm

Learn catalan
(pàgina que no ofereix massa material, ja que sols hi ha
una lliçó i és molt curta. Hi ha un llistat de verbs en
valencià que quan punxes damunt del temps ix en anglés.
Pot servir, però és un material menor)
http://www.cookwood.com/personal/learncatalan.html
Learning Catalan on the Internet
Pàgina destinada a angloparlants, que conté a informació
bàsica per entrar en contacte amb la llengua. Pot ser
interessant, però són materials prescindibles. No estan
actualitzats des de 1999.
http://catalunya-lliure.com/curs/catala.html

