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Preparació de les proves del Grau Mitjà de valencià
Guia d’informació sobre la metodologia del curs

“Cal apropar el valencià a l’alumne i no
al contrari”

Comoditat i professionalitat

“No es tracta d’un altre
curs més
d’autoaprenentatge”

Un curs en línia sempre sembla oferir

teoria i la realització d'un test. No es

menys que un curs presencial, però en

tracta
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d'autoaprenentatge, sinó que el

Com que sovint, per motius econòmics o
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per falta de temps, no és possible anar a

tutors que, a més, corregiran de manera

classes presencials, i ja que es tracta de

personalitzada

l’únic curs en línia de preparació del

pràctiques orals i et marcaran quins

Mitjà de valencià, hem treballat perquè

aspectes hauràs de millorar. El nostre

l'alumne o alumna reba exactament el

professorat està qualificat i titulat, amb

mateix que en una classe presencial. Per
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exemple,

del valencià.

des
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principi
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que

l'alumne treballe la pràctica escrita i oral,
a més de la teoria.
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curs

redaccions,

més
teu
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Pel que fa a la comoditat, la possibilitat
de preparar el Mitjà on vulgues i quan

El nostre objectiu és la unió de comoditat

vulgues et permet seguir el curs sense

i professionalitat, perquè encara que es

perdre temps ni diners, de manera que

tracte d'un curs que pots seguir des de ta

podràs

casa d'una manera independent, no

amb altres estudis o amb el treball.

consistix simplement en l'estudi d'una
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d'un

compaginar-lo

còmodament

són molts els alumnes de fora de la

Apropar el valencià a l’alumne
El Grau Mitjà exigix un nivell de valencià
que molts alumnes veuen lluny del seu

“És necessari adaptar les
explicacions i la metodologia
al tipus d’alumne a qui ens
dirigim”

“Els nostres cursos estan
adaptats especialment a
l’alumne o alumna
castellanoparlant”

“L’alumne o alumna
valencianoparlant té el repte
de dominar el valencià
normatiu”

Mitjà a distància amb nosaltres.

abast. No obstant això, el problema

D'altra banda, hi ha un altre perfil

d'altres mètodes i llibres d'aprenentatge

d'alumne a qui també ens dirigim en els

és que intenten apropar l'alumne al
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valencià quan en realitat hauria de ser al

alumna valencianoparlant. Es tracta d'un

contrari: s'ha d'apropar el valencià a

alumne que ha de superar un examen

l'alumne,
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que li avalua l'ús de la seua pròpia

necessari adaptar les explicacions i la
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En primer lloc, la influència del castellà
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en el valencià és evident. A més, en

En

GrauMitjà.es tenim molt en compte el fet

valencianoparlant té el repte de dominar

que la majoria de persones que es

el valencià normatiu, una situació que

presenten a les proves del Mitjà són

també

castellanoparlants, per la qual cosa els

GrauMitjà.es.

nostres

cursos

estan

adaptats

especialment al perfil de l'alumne o
alumna castellanoparlant. Es tracta d'un
alumne que en poc de temps ha
d'adquirir un bon nivell de valencià, i en
la majoria dels casos per motius de
treball o d'estudis, una situació que tenim
molt en compte en GrauMitjà.es. De fet,
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Comunitat que han preparat el Grau
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paraules,
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en

l'alumne
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Imatge de la pàgina principal del Campus
Virtual de GrauMitjà.es

16 temes teòrics sobre
gramàtica, ortografia i
vocabulari amb activitats i
solucions

Materials audiovisuals: vídeos,
àudios de pronunciació,
dictats...

Pràctiques orals i escrites
corregides personalment pel
tutor

Exàmens dels temes teòrics i
exemples d’exàmens reals del
Grau Mitjà

Disponibilitat constant del tutor
per a solucionar els teus dubtes
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Què és el Grau Mitjà?
El títol del Grau Mitjà certifica els coneixements del valencià. Este títol a més d’ampliar el teu currículum, és
realment útil per a qui vol treballar a la Comunitat Valenciana, especialment per a qui oposita per a llocs de
treball en l’administració, educació, sanitat o policia local. En algunes oposicions el Grau Mitjà o és un requisit
fonamental o significa una quantitat de punts important per a la fase de concurs. Per això, a més dels
valencians, també es presenta a la prova del Mitjà molta gent que ve de fora de la Comunitat. D’altra banda,
els coneixements del Grau Mitjà són els mateixos que s’exigeixen en altres exàmens com el de Capacitació
Docent o en les assignatures de Llengua catalana d’algunes carreres de la Comunitat.

Què és GrauMitjà.es?
GrauMitjà.es és un curs en línia de valencià que et prepara per a superar les proves del Grau Mitjà. A través del
nostre Campus Virtual tindràs des de ta casa tot el que pots tindre en una classe presencial normal: els materials
teòrics i audiovisuals, els exercicis, els exàmens, les pràctiques orals i de redacció, però sempre amb la
companyia d’un equip de professors que seguiran el teu progrés i corregiran les pràctiques de manera
personalitzada. No es tracta d’un altre mètode més d’autoaprenentatge, perquè en cap moment estaràs a
soles en el teu estudi, ja que podràs consultar els dubtes amb els professors a través del Campus Virtual o a
través de correu electrònic a tutor@graumitja.es
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Com aprendràs valencià en
GrauMitjà.es?

 Temes teòrics. Tots els conceptes teòrics (gramàtica, ortografia i vocabulari) s’expliquen en 16 temes acompanyats d’activitats
amb solucions. Fins el tema 10 els temes es publicaran en valencià i en castellà de cara als alumnes castellanoparlants.
 Exàmens. Els conceptes estudiats en els 16 temes s’avaluen amb els corresponents 16 exàmens. L’estudiant pot fer els exàmens
quan vulga i repetir- los si desitja repassar.
 Pràctiques de comprensió lectora i oral. Estes pràctiques s’alternen al llarg del curs i són fonamentals per a l’estudi del valencià.
Fan que l’estudiant vaja més enllà de la teoria i que conega la llengua mitjançant la comprensió de textos, vídeos, àudios o la
realització de dictats.
 Redaccions. Les redaccions són molt importants per a comprovar el domini del valencià i per a aprendre dels errors. Totes les
redaccions que envie l’estudiant són corregides de manera personalitzada pel tutor. Sempre aconsellem que l’alumne que
comença de zero amb el valencià no faça redaccions fins el tema 9, ja que fins eixe moment cal que es dedique a treballar els
temes teòrics, les pràctiques de comprensió i els exercicis d’ajuda al castellanoparlant.
 Ajuda al castellanoparlant. Consisteix en exercicis o pràctiques dissenyades especialment per a qui comença de zero amb el
valencià, ja que se centren sobretot en les diferències que hi ha entre el valencià i el castellà. Estes pràctiques són molt útils i
imprescindibles per a complementar l’estudi de l’alumne castellanoparlant.
 Pràctiques d’expressió oral. En GrauMitjà.es sabem que l'expressió oral és un aspecte difícil i important per a l'examen, de
manera que en el curs en línia practiquem l'oral d'una manera tan intensiva com es faria en un curs presencial. La pràctica oral
és progressiva. Al principi l'alumne es dedica a comparar el valencià amb el castellà, practicar-ne la pronunciació i crear frases
senzilles. A mesura que avança en els coneixements teòrics i agafa pràctica, ja pot iniciar-se en l'expressió oral pròpia, seguint
l'estructura de la prova oral del Grau Mitjà (la lectura d'un text i comentaris sobre el contingut). Naturalment, els professors
corregixen les gravacions de manera personalitzada (millores de la pronunciació, correcció d'expressions i d'errors gramaticals,
consells personals...).
 Exàmens del Grau Mitjà. Després de treballar al llarg del curs tots els conceptes teòrics, l’alumne pot practicar amb models reals
d’exàmens del Grau Mitjà, per a comprovar tot el que ha aprés o què cal repassar.

Aprovar el Mitjà és possible

GrauMitjà.es
www.graumitja.es
secretaria@graumitja.es
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