No sé per on començar...
Una guia de recursos i serveis de llengües disponibles al CAL

Servei de Política Lingüística

Per fer vida al CAL, necessiteu portar-hi sempre el carnet universitari.

Continguts
1. Com puc saber el meu nivell?
2. Com puc saber quin material és indicat per a mi?
3. Vull emportar-me alguna cosa a casa...
4. Vull fer una consulta ràpida...
5. Vull fer exercicis...
6. Com sé quines activitats fer?
7. Com puc corregir els exercicis...
8. Vull fer un curs...
9. Preferisc els ordinadors...
10. Vull fer un grup de conversa...
11. Com puc preparar-me per fer un grup de conversa d’anglès?
12. Vull escriure millor...
13. Vull aprovar un examen...
14. Com puc saber quines llengües inclou un DVD?
15. I si necessite ajuda?
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1. Com puc saber el meu nivell?
Assessorament. Proves de nivell.


Demaneu una tutoria/assessorament amb un tècnic.



Podeu fer una prova de nivell oral o escrit.



Hi ha una prova de nivell d’anglès en internet.

2. Com puc saber quin material és indicat per a mi?
Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).


Utilitzem un sistema de nivells comú, que divideix les
llengües en 6 nivells, d’A1 (bàsic) a C2 (avançat).



El CAL té un cartell amb el codi de colors que indica quin
nivell té el material.



Tot el material d’anglès té una etiqueta amb el seu nivell.

3. Vull emportar-me alguna cosa a casa...
Audiollibres i novel·les. DVD i revistes.


Porteu-los a l’entrada, ensenyeu el carnet i empleneu una
butlleta de préstec.



El material escrit es presta 15 dies, el de multimèdia 7.

4. Vull fer una consulta ràpida...
Diccionaris. Manuals de teoria.


A la prestatgeria.



Deixeu el material a l’entrada quan acabeu.

5. Vull fer exercicis...
Fitxes de treball. Quaderns d’activitats.


Les fitxes de treball són als calaixos i a les gavetes.



Hi ha índexs de les fitxes per trobar la que voleu.



Si el quadern té CD, els trobareu a l’entrada.



Deixeu el material a l’entrada quan acabeu.
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6. Com sé quines activitats fer?
Recorreguts i itineraris.


Hi ha recorreguts (índexs d’activitats que es poden trobar
entre el material del centre) per nivell i per àrees.



Són a les prestatgeries, i són de consulta.

7. Com puc corregir els exercicis...
Els manuals, els quaderns i les fitxes tenen solucionari.

 Mireu les darreres pàgines del llibre o el revers de la fitxa.
 Si encara teniu dubtes, parleu amb els tècnics.
8. Vull fer un curs...
Llibres de cursos.


A la prestatgeria.



Quan acabeu, deixeu el material a l’entrada.

9. Preferisc els ordinadors...
Recursos, programari i cursos virtuals.

 Tots els ordinadors del CAL tenen accés als recursos TIC.
 Per utilitzar programari amb usuari, parleu amb el personal.
 Molts recursos i enllaços per aprendre el català i l’anglès es
poden trobar a www.uv.es/spl.

 Oferim cursos i proves virtuals a l’Aula Virtual del SPL:
http://formaciospl. Cal demanar permís d’entrar-hi.

10. Vull fer un grup de conversa...
Grups de pràctica oral.


L’assistència hi és gratuïta.



Els horaris i més informació és a www.uv.es/spl.



Demaneu com apuntar-s’hi al personal del CAL.
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11. Com puc preparar un grup de conversa d’anglès?
Recorregut d’activitats complementaris.


Són activitats relacionades amb el tema de la setmana.



Cal buscar les activitats als llibres, a les fitxes o en Internet.

12.Vull escriure millor...
Correcció de textos.


Seguiu les propostes als manuals dedicats a escriure



Apunteu-hi el teu nom, la pàgina i el títol del manual.



Deixeu el text a l’entrada; recolliu-lo passats alguns dies.



Si l’envieu per correu electrònic, el rebreu per correu.

13. Vull aprovar un examen...
Models d’examen oficial. Guies i informació.


A les prestatgeries; són de consulta i tenen solucionari.



Hi ha guies dels exàmens d’anglès al CAL.



Hi ha informació sobre exàmens d’anglès a www.uv.es/spl.



Quan acabeu, deixeu-ho tot a l’entrada.



Podeu assajar exàmens orals amb els tècnics d’anglès.

14. Com puc saber quines llengües inclou un DVD?
DVD.


Hi ha un sistema de colors. Consulteu el personal del CAL.

15. I si necessite ajuda?
Personal del CAL.


Compteu amb els tècnics, els operadors i els dinamitzadors
de grups de conversa. Estem ací per ajudar-vos en el que
fóra. No tingueu por de preguntar!
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