
Calendari docent

grup 1
data

grup 2

M1 20, 21, 27 i 28 d’oct. M1

M2 3, 4, 10, 11 (3 hores) i 17 de nov. M2

M3 18, 24 i 25 de nov.
1, 2, 15, 16, 22 i 23 de des.
12 de gen.

M3

M4 13, 19, 20, 26 i 27 de gen.
2, 3, 9, 10 i 16 de feb.

M4

M5 17 de feb.
2 i 16 de març

M6

M6 17, 23 i 24 (3 hores) de març M5

13 d’abril, proves finals

Curs específic 
per a obtindre 

el Certificat de Capacitació 
per a l’Ensenyament

en Valencià

octubre del 2017-abril del 2018

Curs de formació continuada
Centre d’Estudis de Postgrau  

i Formació Continuada

Mòduls

M1. Marc legal i educació plurilingüe (3 cr.)
M2. Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3 cr.)
M3. Llengua per a l’aula I: fonètica, ortografia i gramàtica 

(7 cr.)
M4. Llengua per a l’aula II: expressió i comunicació (7 cr.)
M5. Recursos TIC per a la planificació docent (2 cr.)
M6. Llenguatge d’especialitat i terminologia (2 cr.)

Docents
Neus Andreu (Àrea de Formació. Servei de Llengües i Ter-

minologia)
Oti Martí (Dep. d’Educació)
Laura Portolés (Dep. d’Estudis Anglesos)
Manolo Quixal (Dep. de Filologia i Cultures Europees)
Carmina Ribés (Àrea de Formació. Servei de Llengües i Ter-

minologia)
Manel Sifre (Dep. de Filologia i Cultures Europees)
Maria Josep Soldevila (Àrea de Formació. Servei de Llen-

gües i Terminologia)
Glòria Torralba (Dep. d’Educació)
Gràcia Valdeolivas (Dep. d’Educació)

Coordina
Manel Sifre (sifre@uji.es)



Participants
Dos grups, amb un mínim de 35 i un màxim de 45 alumnes 
per grup.

Requisits 
• Estar en possessió d’alguna titulació que habilite per 

a exercir la docència en qualsevol nivell del sistema 
educatiu.

• Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la JQCV, 
de les EOI o de les universitats valencianes. (La vali-
desa d’altres certificats haurà de ser avalada pel Servei 
de Llengües i Terminologia de l’UJI).

Horari del curs
• Divendres de 17.30 h a 20.30 h.
• Dissabtes de 9 h a 13h.

Lloc de realització 
Universitat Jaume I, aules per determinar.

Durada
El curs té una durada de 240 hores: 120 presencials i 120 
no presencials.

Assistència 
Per a obtindre l’APTE final, l’assistència al curs no podrà 
ser inferior al 80 % de les hores presencials. A més a més, 
les absències hauran d’estar repartides de manera que no 
quede compromés l’aprofitament de cap mòdul.

Objectius
Obtindre el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament 
en Valencià. Aquest certificat faculta les persones que l’ob-
tenen, i és el requisit mínim, per a l’ensenyament  del va-
lencià en infantil i primària, i en valencià, com a llengua 
vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lin-
güístics que s’impartisquen en les ensenyances no univer-
sitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació, sempre que es tinguen les altres titulacions o 
condicions acadèmiques i administratives requerides per 
a impartir la docència en els nivells i etapes esmentats. 
Aquest objectiu general es concreta en:
a) Potenciar l’autoconfiança i la seguretat lingüística en 

l’ús públic de la llengua a través d’un increment del co-

neixement de les estructures del valencià i d’una valo-
ració positiva del valencià tradicional heretat.

b) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i escrits 
en valencià.

c) Conéixer el marc legal que regula l’ensenyament de 
llengües i en diferents llengües segons la legislació va-
lenciana.

d) Conéixer els programes d’educació plurilingüe valenci-
ans i els instruments de planificació de centre que els 
despleguen.

e) Planificar el procés d’ensenyament i aprenentatge de 
continguts lingüístics i no lingüístics, d’acord amb les 
titulacions administratives corresponents regulades en 
l’orde 17/2013, del 15 d’abril (DOCV 18.04.2013), utilit-
zant el valencià com a vehicle de comunicació.

f ) Dissenyar procediments d’avaluació eficaços per al di-
agnòstic de la situació de partida i la comprovació de la 
consecució dels objectius plantejats.

g) Integrar les tecnologies de la informació i la comunica-
ció (TIC) com a ferramenta pedagògica en els proces-
sos d’ensenyament i aprenentatge de la llengua i dels 
continguts no lingüístics.

h) Desenvolupar interés i motivació per l’aprenentatge 
durant la vida professional docent i per l’establiment 
de xarxes de col·laboració i investigació entre docents.

Activitats
Farem una prova diagnòstica inicial per a verificar que el 
nivell lingüístic de cada u és efectivament un C1. Després 
treballarem a partir de la lec tura comprensiva de docu-
ments, d’exposicions magistrals en l’aula i d’exercicis indi-
viduals i col·lectius. L’activitat oral en l’aula serà importan-
tíssima. Com és normal, aquestes activitats culminaran en 
l’estudi personal i l’elaboració dels treballs o tasques que, 
juntament amb les aportacions que fareu en l’aula, seran 
objecte d’avaluació.

Avaluació
Per a obtindre l’apte final i el Certificat de Capacitació, cal 
obtindre l’apte en tots els mòduls; a més a més, s’ha de 
superar una prova final de nivell lingüístic.

L’apte de cada mòdul s’obté a partir de l’activitat pre-
sencial i, sobretot, de la qualitat lingüística i acadèmica de 
les tasques realitzades.

Si algú no obté l’apte en algun mòdul o en la prova fi-
nal, tindrà una segona i última oportunitat per a intentar 
obtindre’l en els mòduls que no tinga aptes o en la prova 
final.

Preinscripció i matrícula
Del 4 al 8 de setembre del 2017. S’ha de presentar al regis-
tre general de l’UJI la documentació següent:

• Sol·licitud d’inscripció.
• Fotocòpia del DNI.
• Fotocòpia del títol universitari (confrontada —o cò-

pia i original— si no és un títol de l’UJI).
• Fotocòpia confrontada —o còpia i original— del 

certificat que acredite el nivell mitjà de valencià de 
la JQCV o el nivell C1 de valencià.

    El registre general es troba en l’espai INFOCAMPUS, lo-
cals 14 i 15 de l’Àgora, Av. Sos Baynat s/n,12071 Castelló de 
la Plana. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 
14 hores.
    Les places s’adjudicaran segons els criteris següents:

• Titulats de l’UJI començant pels més antics.
• Titulats que no són de l’UJI començant pels més 

antics. 

Publicació de la llista d’admissió
El 25 de setembre apareixerà la llista d’admesos en el web 
del Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada.

Termini de pagament
Del 26 al 29 de setembre. El 26 de setembre s’enviarà un 
correu electrònic amb l’enllaç per a poder pagar amb tar-
geta bancària. Si algú no paga dins del termini, perdrà el 
dret a matricular-se.

Import de la matrícula: 480 €

Informació administrativa
Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada. 
Edifici Rectorat (primera planta ). Tel. 964 387 230 
Adreça electrònica: centrepostgrau@uji.es 
       http://www.uji.es/serveis/cepfc

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores.



Curs específic per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià

Aclariment sobre l’assistència

Assistència
Per a obtindre la qualificació final d’APTE, l’assistència al curs no podrà
ser inferior al 80% de totes les hores presencials i les absències hauran
d’estar repartides per a no comprometre l’aprofitament de cap dels
mòduls específics.

Font: tríptic amb la informació bàsica del Curs publicat 
pel Centre de Postgrau de la Universitat Jaume I.

ACLARIMENT: El curs de postgrau propi de l’UJI per a obtindre el Certificat de
Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià té una durada de 240 hores, 120 hores
presencials i 120 hores no presencials. 

En les 120 hores no presencials s’inclou la càrrega de treball que haureu de fer fora
de classe de manera autònoma per tal de poder participar en les sessions presenci-
als del curs, per a preparar els treballs que avaluarem en cada mòdul i les hores
necessàries per a preparar la prova o examen lingüístic final.

El requisit d’assistència a un mínim del 80% de les sessions presencials (i.e. 96
hores del total de 120 hores) ens situa dins d’uns estàndards de qualitat equipara-
bles als de les millors tradicions universitàries i, al costat d’això, té com a objectiu
fomentar la participació i l’enriquiment mutu en el curs.

De les 120 hores presencials, doncs, podreu faltar a 24 hores de classe com a molt.
Una absència superior a 24 hores de classe suposarà perdre l’APTE final en el curs.
Aquesta absència no es pot compensar de cap manera amb la realització de treballs
extra, per tal com la càrrega de treball autònom de cada persona ja està inclosa en
les 120 hores no presencials del curs. A més a més, faltar a totes les sessions pre-
sencials de qualsevol mòdul també implicarà perdre l’APTE.

Les faltes, per més justificades que estiguen, comptaran com a faltes. Som ben
conscients que a la majoria us suposa un esforç molt gran assistir a sessions de 3
hores en divendres per la vesprada i de 3 o 4 hores en dissabte de matí i que, per
tant, faltareu en alguna ocasió. Justament per això, per a evitar greuges compara-
tius i per a preservar el principi d’equitat i justícia a l’hora de valorar el vostre ren-
diment, principi al qual teniu dret, no distingirem faltes de classes diferents. Exis-
teixen cursos no presencials per a obtindre el certificat de capacitació en altres
institucions educatives que no demanen un compromís tan elevat, però l’UJI aposta
decididament per la qualitat de la formació amb una modalitat semipresencial com
la que acabem d’explicar. 



 
 

 
 
REGISTRE GENERAL 

Sol·licitud de preinscripció al Curs específic per a l'obtenció 

del certificat de capacitació per a l'ensenyament en VALENCIÀ 

Codi de registre: 16.300 
 

 

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer-ne un ús distint 

d’aquell per al qual han estat demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant de la Secretaria General d’aquesta Universitat. 

Dades personals 

Cognoms: ...............................................................................................................................................................................................................  

Nom:  .........................................................................................................................................................................................................................  

DNI: ..................................................................................................................... Telèfon:  ......................................................................................  

Adreça postal:  ......................................................................................................................................................................................................  

Localitat: ........................................................................................................... Codi postal:   ..............................................................................  

Adreça electrònica:  .............................................................................................................................................................................................  

 

Títol: ...........................................................................................................................................................................................................................  

Universitat:  .............................................................................................................................................................................................................  

Data títol: ..................................................................................... 

 

 

Documentació que s’hi adjunta (marqueu amb una creu la que corresponga):  

 Fotocòpia del DNI 

 Fotocòpia confrontada del títol universitari si no és un títol de la UJI (o fotocòpia i original) 
Fotocòpia del títol universitari (si és un títol UJI) 

 Fotocòpia confrontada del certificat del nivell mitjà de valencià de la JQCV o nivell C1 de Valencià (o 
fotocòpia i original).  
 

Criteri d'ordenació de les sol·licituds:  

 1. Les persones titulades per l'UJI, ordenat per data de titulació (de més antiga a més nova) 

 2. Les persones titulades per altres universitats, ordenat per data de titulació (de més antiga a més nova) 

(Firma) 
Castelló de la Plana, .......... d.................................... de 20....... 

DESTINACIÓ: Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada 
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