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El servei de Normalització Lingüística de Vila-real podrà expedir el títol d'A1 de valencià,...
domingo, 05 de noviembre de 2017

El servei de Normalització Lingüística de Vila-real podrà expedir el títol de valencià de nivell A1 del Marc Comú Europeu de
Referència per a les llengües als alumnes que superen els cursos d'iniciació que ofereix la Regidoria. La Conselleria
d'Educació ha confirmat oficialment a l'Ajuntament que des d'aquest mateix curs podrà lliurar el títol d'aquest nivell, que serà
vàlid per a tot l'Estat espanyol i Europa.
"D'aquesta manera, aquelles persones que es formen en els nostres cursos i superen les corresponents proves
obtindran el certificat, que serà un important al·licient perquè s'animen a seguir cursant nous nivells pel seu compte en
altres organismes, on no caldrà que comencen des de zero", indica el regidor de l'àrea, Santi Cortells. "Els alumnes podran
entrar directament al nivell A2 sense passar per proves externes d'altres organismes, com per exemple la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, de manera que l'Ajuntament serà un organisme totalment competent per a
expedir aquests diplomes conjuntament amb la Conselleria", assegura Cortells, qui recorda que "en els últims anys
s'està treballant en l'actualització i definició de nivells i competències, de manera que s'avaluaran les quatre competències
bàsiques (expressió oral i escrita i comprensió oral i escrita), donant una visió eminentment pràctica dels idiomes".
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=44635&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.

http://vila-real.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 November, 2018, 12:05

