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De què va tot açò?



Programa de formació en valencià gratuït i innovador, 
impulsat per la Universidad Miguel Hernández.

LLUMH: Llengua Universitat Miguel Hernández.
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És un programa de formació semipresencial:

• 30 hores presencials aprox. (segons el calendari 
acadèmic)

• 90 hores en línia aprox. a través de la plataforma en 
línia (dependrà del nivell de valencià que tingues)
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Quin és l’objectiu del programa LLUMH?
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Objectius principals: 

• Crear parlants.

• Que tota la comunitat universitària de la UMH aconseguisca 
certificar algun dels nivells que oferim.

• Que els alumnes de la UMH tinguen una eina gratuïta a l’abast 
per a aprendre i millorar el nivell de valencià.
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CURS ACADÈMIC 2018 - 2019



COM MATRICULAR-SE?
• Cal que realitzes el test de nivell que trobaràs en la pàgina web a partir del 17 de 

setembre: https://www.idiomasumh.es/es/programa-llumh

• Una vegada hages fet el test, entraràs en la base de dades i t’obrirem un compte 

per a utilitzar la plataforma. Utilitza el teu DNI com a usuari i contrasenya per a 

accedir-hi: www.llumh.es 

• També podràs matricular-te presentant directament l’acreditació oficial del teu 

nivell de valencià al Centre d’Idiomes.

• Els alumnes LLUMH que aproven enguany (2018-2019) accediran 

automàticament al nivell superior l’any vinent, mentre que aquells que 

suspenguen o no es presenten repetiran automàticament el nivell del curs que 

hagen fet.

https://www.idiomasumh.es/es/programa-llumh
http://www.llengualab.es/


• Si consideres que el teu nivell és superior a l’assignat en el test, hauràs de 

repetir-lo, contactant primer amb el Centre d’Idiomes, o bé acreditar-lo amb un 

títol oficial.

• Una vegada hagen començat les classes, els alumnes que necessiten abaixar el 

nivell hauran d’enviar un correu electrònic a llumh@idiomasumh.es  sol·licitant 

el canvi.

• De la mateixa manera, contacta amb nosaltres si vols donar-te de baixa. 

COM MATRICULAR-SE?

mailto:llumh@idiomasumh.es


CONTACTE
• Posa’t en contacte amb nosaltres si tens qualsevol dubte:

Centre d’Idiomes, Oficina del Ed. Quórum I

Matins: de dilluns a divendres de 9:00-14:00

Vesprades: de dilluns a dijous de 16:30-20:00 

Divendres: de 16:00 -19:00

Telf. 965 454 567

        642047337

Email: llumh@idiomasumh.es



Les classes presencials 
comprendran des de la 
setmana de l’1 d’octubre 
de 2018 fins al 24 de maig 
de 2019.

Clica ací si vols accedir al 
calendari acadèmic de la 
UMH.

CALENDARI ACADÈMIC 2018 - 2019

https://www.umh.es/contenido/PDI/:calendario/datos_es.html


● Consulta el nostre web per a conéixer els horaris LLUMH:

https://www.idiomasumh.es/va/programa-llumh/horaris-nivells

● Pots assistir a la classe del teu nivell que millor s’adapte a les teues 
necessitats.

● Els continguts impartits al llarg de la mateixa setmana seran iguals, per la 
qual cosa et recomanem assistir a classe una vegada a la setmana en 
qualsevol dels horaris disponibles.

● Impartim classe en tots els campus (Elx, Altea, Sant Joan, Desamparados i 
Salesas).

HORARIS

https://www.idiomasumh.es/va/programa-llumh/horaris-nivells


És un programa de formació semipresencial que consta de:

NOMBRE D’HORES

90 hores en línia aprox. mitjançant la 
plataforma en línia (depenent del nivell 
de valencià de l’alumne)

30 hores presenciales 
d’octubre a maig



Cada nivell consta de dos blocs, i cada bloc conté cinc 
unitats. 

Cada nivell inclou els següents exàmens:

● Examen parcial

● Examen final

● Examen recuperació (setembre)

LLUMH B1

LLUMH B2

LLUMH C1

LLUMH C2

ESTRUCTURA DELS NIVELLS DE LLUMH
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B1
Curs preparatori per a accedir a LLUMH B2. Amb aquest podràs preparar-te 
per als exàmens oficials de B1.

LLUMH 
B2

Curs preparatori per a accedir a LLUMH C1. Amb aquest podràs preparar-te 
per als exàmens oficials de B2.

LLUMH 
C1

Curs preparatori per a accedir a LLUMH C2

*Aquest és l’equivalent al nivell mitjà, és a dir, domini nadiu de la llengua. 
Amb aquest podràs preparar-te per als exàmens oficials de C1.

LLUMH 
C2

Nivell superior

*Aquest és l’equivalent al nivell superior, és a dir, al domini nadiu 
d’especialitat de la llengua. Amb aquest podràs preparar-te per als exàmens 
oficials de C2.



❖ EXAMEN PARCIAL:
 

➢ No fa mitjana amb l’examen final. 

➢ Consta de les següents parts:

■ 80% → activitats de comprensió lectora i auditiva, gramàtica, vocabulari, 
pronunciació, etc.

■ 10% → activitat d’expressió escrita: redacció (en línia) 

■ 10% → activitat d’expressió oral (presencial) 

➢ És opcional. Tanmateix, et recomanem que ho faces si vols saber si les activitats 

d’expressió escrita i oral són aptes o no. Cal que ho faces en el període estipulat.
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❖ EXAMEN FINAL:
 

➢ Equival al 100 % de la nota final.  

➢ Consta de les següents parts:

■ 80% → activitats de comprensió lectora i auditiva, gramàtica, vocabulari, 
pronunciació, etc.

■ 10% → activitat d’expressió escrita: redacció (en línia) 

■ 10% → activitat d’expressió oral (presencial) 

➢ És obligatori obtindre un 5 en cada una de les parts per a poder aprovar el curs 

LLUMH en la convocatòria de juny.
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EXPRESSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

• Requisit per a corregir les parts d’expressió oral i d’expressió escrita: 
cal que aproveu la part del 80% en la plataforma (un 5 per a tots els 
nivells).

• Les dues destreses es qualificaran amb APTE i NO APTE. A més, 
comptareu amb retroalimentació o feedback.



ESTRUCTURA DELS NIVELLS LLUMH



Períodes d’exàmens:

EXAMEN PARCIAL: 

• 14 - 18 de gener de 2019 (part en línia)

• 21 - 25 de gener de 2019 (prova oral presencial / Skype™)

EXAMEN FINAL: 

• 27 - 31 de maig de 2019 (part en línia)

• 3 - 7 de juny de 2019 (prova oral presencial / Skype™)
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Períodes d’exàmens:

EXAMEN DE RECUPERACIÓ: 

• 2 - 6 de setembre de 2019 (part en línia)

• 9 - 13 de setembre de 2019 (prova oral presencial / Skype™)

* Les dates poden variar.
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“Valencià pràctic” són classes d’una hora de durada també gratuïtes i amb 
continguts extra en què els inscrits en el programa LLUMH podran continuar 
aprenent valencià i treballant les quatre destreses de la llengua: expressió oral 
i escrita - comprensió oral i escrita.

Visita el nostre web per a veure els horaris i vine a classe. T’esperem!

https://www.idiomasumh.es/va/programa-llumh/horaris-nivells

CLASSES ‘VALENCIÀ PRÀCTIC’

https://www.idiomasumh.es/es/programa-iris/horarios
https://www.idiomasumh.es/va/programa-llumh/horaris-nivells


No useu els telèfons mòbils

LES NORMES DE CLASSE

Sigueu puntuals



No feu fotografies

LES NORMES DE CLASSE



LES NORMES DE CLASSE

Respecteu la classe Parleu en valencià



PLATAFORMA EN LÍNIA



Entra:

Usuari: ID (DNI) + Lletra

Contrasenya: ID (DNI) + Lletra

Plataforma en línia

Per exemple:

Usuari: 12345678Z

Contrasenya: 12345678Z

Si tens qualsevol problema tècnic, cal que us poseu en contacte amb 
nosaltres mitjançant el correu electrònic: soporte@idiomasumh.es



Mira el vídeo tutorial fent clic ací:

LLUMH

https://www.llengualab.es/video-tutorial


Activitats amb àudios: 

Recorda que, si vols millorar la comprensió auditiva, hauràs de fer l’activitat sense 
llegir la transcripció. Ara bé, podràs veure-la sempre que ho vullgues. De fet, et 
recomanem que, quan acabes l’activitat, al mateix temps que escoltes l’àudio la 
lliges en veu alta. Veuràs com guanyes en riquesa fonètica i fluïdesa. La icona de 
la transcripció apareixerà després d’escoltar la gravació:

LLUMH



Vigila! Tenir el zoom massa alt pot fer que les opcions de les activitats 
es descol·loquen:

LLUMH: Altres consideracions



Escriu l’apòstrof correcte com pots observar en la imatge per a 
completar les activitats!

LLUMH: Altres consideracions



 Recorda! Pots aprendre com sonen i es pronuncien les paraules si 
cliques en les que estan en color blau:

LLUMH: Altres consideracions



 Escolta aquestes paraules clicant en les imatges:

LLUMH: Altres consideracions



Redaccions

Actualment, la plataforma no compta amb la 
possibilitat de correcció en línia de les redaccions, 
així que l’alumne mostrarà al professor les 
redaccions proposades en la plataforma en la seua 
hora lectiva i de forma voluntària. El professor les 
corregirà al llarg d’eixa hora o a les classes de 
Valencià Pràctic, sempre que siga possible. Si no 
fora possible, se les emportarà per a corregir-les a 
casa.

LLUMH: Altres consideracions



Per què cal aprendre valencià?
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‘Necessite aprendre valencià perquè necessite obtenir un certificat 
oficial.’

CIEACOVA

JQCV

EOI
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http://www.idiomasumh.es/de-cambridge-esol
http://www.idiomasumh.es/certificaciones-oficiales/de-acles
http://www.idiomasumh.es/certificados-toeic


En acabar el curs...

Si superes el nivell en què estàs 
matriculat, si ho demanes, obtindràs un 

certificat no oficial del curs.



‘Vull aprendre 
valencià perquè vull 
millorar en els 
estudis.’
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‘Vull aprendre valencià 
perquè em donarà punts a 
l’hora de treballar en 
qualsevol territori en què 
es parle.’
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‘Perquè és la llengua del 
lloc on visc!’
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Fonts: comferunapaella,, melmasburet, turrones y dulces



‘Perquè m’agrada 
conéixer la cultura dels 
catalanoparlants.’
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‘Perquè vull llegir els 
meus llibres favorits en 
valencià.’
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Fonts: Amazon, Grup62, Casa del libro, 



‘Perquè m’agraden 
les sèries de TV3 i 
de À punt i vull 
entendre-les millor.’

Font: lescriba.cat
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‘A més de veure 
cinema en valencià.’
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‘I m’agradaria poder 
entendre les 
cançons que 
escolte.’

Fonts: acordscatala, Manel, Txarango

PROGRAMA LLUMH



‘I llegir diaris i revistes 
en valencià.’

PROGRAMA LLUMH

Fonts: Diari valencià, Saó, Lletraferit, Agro-cultura.



‘M’agradaria viatjar a 
Catalunya i fer-me una 
mitjana en una terrassa; o 
menjar sa coca de patates 
a les Illes Balears.’

Source: www.flickr.com
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‘I conéixer noves experiències.’
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‘Vull conéixer gent 
de diferents zones 
catalanoparlants 
com Perpinyà, 
l’Alguer o Andorra.’
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‘Aprendre valencià, i 
qualsevol llengua, és 
fonamental per a obrir 
fronteres i ments.’
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Ara és el moment 
d’aprendre i parlar 
valencià!!
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