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Us comuniquem que enguany oferim novament cursos dels nivells de valencià de la JQCV 

per a les mares i els pares d’alumnes dels centres escolars d’Elx. Continuant amb la 

dinàmica del curs passat, i atés el bon resultat que van tindre, els cursos es faran en línia. 

D’acord amb la denominació dels nivells de la JQCV, els cursos que s’ofereixen són els 

següents: 

a) Nivell A2  
b) Nivell B1  
c) Nivell B2 
d) Nivell C1  
e) Nivell C2  

 
 

Els continguts d’aquests nivells són els de la Junta Qualificadora de Coneixements de 

Valencià i preparen per a l’obtenció dels corresponents certificats de cada nivell. 

Perquè s’hi inscriguen les persones interessades del vostre centre, us hi adjuntem un 

model de fitxa d’inscripció (del qual haureu de fer fotocòpies) que hauran d’emplenar, 

obligatòriament, amb les seues dades personals, les del centre i les lingüístiques, així 

com el/s nivell/s de la JQCV que tenen aprovat/s i el que volen realitzar. 

Període d’inscripció: la matrícula acabarà el 16 de desembre de 2022 (improrrogable). 
 

Començament de curs: 

- cursos dilluns i dimecres: 9 de gener de 2023 

- cursos dimarts i dijous: 10 de gener de 2023 
 

i complimentaran un total de 60 hores lectives. 
 

Horari: de matí (per determinar) dos dies a la setmana (1,5 hores cada dia) 
 

 

Presentació de sol·licituds: l’AMPA del centre o, en el seu cas, la Direcció, haurà d’enviar 

per correu electrònic a: promociovalencia@elx.es, dins el període d’inscripció (fins al 16 

de desembre), les següents dades: 

INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE VALENCIÀ 2023 PER A AMPA 
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- Fitxes d’inscripció (amb totes les dades ben complimentades) de totes les 

persones interessades. 

- Nom i telèfon de contacte de la persona encarregada de la coordinació del/s 

curs/os. 

 
 
 

Elx, 16 de novembre de 2022 
 
 
 

 
Cap de Secció de Promoció del Valencià 
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