¿Què oferim?
 Materials de promoció del valencià

per a comerços
 Assessorament lingüístic
 Traducció i correcció de documents
 Cursos de formació amb les noves

tecnologies

¿Com podem obtenir-ho?
Omplint la instància de les bases
d’assistència tècnica als municipis que apareix en la web
www.dival.es/va/normalitzacio.

¿Quin cost té?
Cap. Tot el material és debades.

Promoció del valencià als
ajuntaments

Unitat de Normalització Lingüística
Diputació de València
Plaça de Manises, 4
46003 València
Telèfon: 963 882 833
Fax: 963 882 834

 Exercicis de valencià autocorrectius

normalitzacio@dival.es

 Informació d’ajudes i subvencions

Unitat de Normalització Lingüística
Diputació de València
Telèfon: 963 882 833
Fax: 963 882 834
normalitzacio@dival.es
facebook.com/ValenciaALaDipu

Promoció del valencià als ajuntaments
La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, en col·laboració amb les Oficines de Promoció del Valencià, crea
materials per al foment de l’ús del
valencià en comerços, escoles, restaurants, bars, etc.

Són materials
de gran qualitat que difonen
el lèxic de cada
especialitat,
amb un disseny molt elaborat.
A més de la promoció del valencià,
vos podem ajudar a corregir la documentació de l’ajuntament, a organitzar cursos per a la població i
a formar els treballadors públics
en llenguatge administratiu i les
noves tecnologies. Disposem de
l’únic curs del valencià en línia,
premi nacional a la qualitat dels
materials.
Estem a la vostra disposició.

Materials de promoció
Cartells per a forns
Dolç i salat

Cartell dels ossos i músculs
Avalat per la Universitat de València

000 $

Cartells per a peixateries
Peix i marisc

Lèxic del supermercat, la ciutat, la roba, la llar...
Destinat a escoles d’adults

000 $

Diccionari dels restaurants
Per a bars i restaurants

000 $

Cartell de la vela llatina i la vela
esportiva
Per a les escoles de vela

000 $

Diccionari visual del bou
Tríptics del torero i el picador, la
plaça i el bou

000 $

Cartell sistema solar
Destinat a escoles i instituts

000 $

Cartells per a verdureries
Fruita i verdura

000 $

I molts altres més: estoretes per a l’ordinador,
bosses de paper, cartells de l’automoció, etc.

Retolar en valencià
Lot dels rètols en valencià per a
establiments comercials

000 $

Rebaixes
Cartells per a la campanya de Rebaixes i etiquetes per als preus

000 $

Cartes de reis
Amb el vocabulari dels joguets
preferits dels menuts

000 $

