
PROGRAMA 

 

MÒDUL I CRÈDITS DATA I HORARIS 
Especialitat Infantil i 
primària: divendres 
17:30-20:30 h i dissabtes 
10:00-14:00 h, depenent 
dels mòduls 

Especialitat Secundària i 
cicles formatius: 
divendres 16:00-19:00 h i 
dissabtes 10:00-14:00 h, 
depenent dels mòduls 

M1. Educació Multilingüe (3 

crèdits: 1,5 crèdits presencials i 

1,5 crèdits no presencials) 

16/10 (3,30 hores) 

17/10 (4 hores) 

23/10 (3,30 hores) 

24/10 (4 hores) 

30/10 Conferència 

Divendres 17:30-20:30 h 
i dissabtes 10:00-
14:00 h, (aprox.) 

M2. Didàctica Integrada de 

Llengües i Didàctica Integrada 

de Continguts (4 crèdits: 2 

crèdits presencials + 2 crèdits no 

presencials) 

31/10 (4 hores)  

6/11 (3 hores)  

7/11 (4 hores)  

13/11 (3 hores)  

14/11 (3 hores) 

20/11 (3 hores) 

Divendres 17:30-20:30 h 
i dissabtes 10:00-14:00 h 

MA1 Aplicacions Pedagògiques 

de l’Educació Multilingüe a 

l’Aula d’Infantil i Primària  

Divendres 17:30-20:30 h i dissabtes 

10:00-14:00 h 

MB1 Aplicacions Pedagògiques 

de l’Educació Multilingüe en 

ESO, Batxillerat i Cicles 

Formatius  

Divendres 16:00-19:00 h i dissabtes 

10:00-14:00 h 

(4 crèdits: 2 crèdits presencials i 2 

crèdits no presencials) 

21/11 (4 hores)  

27/11 (3 hores)  

28/11 (4 hores)  

04/12 (3 hores)  

05/12 (3 hores) 

11/12 (3 hores) 

MA2 Aplicacions Pedagògiques 

de la Didàctica Integrada en 

Llengües i Contingut a l’Aula 

d’Infantil i Primària  

Divendres 17:30-20:30 h i dissabtes 

10:00-14:00 h 

MB2 Aplicacions Pedagògiques 

de la Didàctica Integrada en 

ESO, Batxillerat i Cicles 

Formatius 

Divendres 16:00-19:00 h i dissabtes 

10:00-14:00 h 

(3 crèdits: 1,5 crèdits presencials 

i 1,5 crèdits no presencials) 

 

12/12 (4 hores) 

18/12 (3,30 hores) 

19/12 (4 hores) 

08/01 (3,30 hores) 

09/01 Conferència 

 

M3. Les TIC en l’Ensenyament i 

Aprenentatge de Llengües 

(2 crèdits: 1 crèdit presencial i 1 

crèdit no presencial) 

Divendres 17:30-20:30 h i dissabtes 
10:00-14:00 h 

15/01 (3 hores)  

16/01 (4 hores)  

22/01 (3 hores)   

MA3 Aplicacions Pedagògiques 

de les TIC a l’Aula d’Infantil i 

Primària  

MB3 Aplicacions Pedagògiques 

de les TIC en ESO, Batxillerat i 

Cicles Formatius 

Divendres 17:30-20:30 h i dissabtes 

10:00-14:00 h(els dos grups) 

(4 crèdits: 2 crèdits presencials i 2 
crèdits no presencials) 

23/01 (4 hores)  

29/01 (3 hores)  

30/01 (4 hores)  

05/02 (3 hores)  

06/02 (3 hores) 

12/02 (3 hores) 

13/02 Conferència 

 

MA4 Eines Lingüístiques per a 
l’Aula d’Infantil i Primària  

divendres 17:30-20:30 h i dissabtes 

10:00-14:00 h 

MB4 Eines Lingüístiques per a 

l’Aula d’ESO, Batxillerat i Cicles 

Formatius 

Divendres 16:00-19:00 h i dissabtes 

10:00-14:00 h 

(4 crèdits: 2 crèdits presencials i 2 
crèdits no presencials) 

19/02 (3 hores)  

20/02 (4 hores)  

11/03 (3 hores)  

12/03 (4 hores)  

08/04 (3 hores) 

09/04 (3 hores) 
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CURS ESPECÍFIC PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER  A L’ENSENYAMENT EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) 

 
BUTLLETÍ DE PREINSCRIPCIÓ 

Curs Específic per a l’Obtenció del Certificat de la 
Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües 

Estrangeres (Anglès) C15049 

 
 
 

Nom:  _______________________________________  

 

Cognoms:  ___________________________________  

 

NIF:  ________________________________________  

 

Adreça:  _____________________________________  

 

CP: ________  Localitat:  _____________________  

 

Telèfon:  _____________________________________  

 

Adreça electrònica: 

 ___________________________________________  

 

Estudis/Professió: _____________________________  

 

 ___________________________________________  

(Firma i data) 

 

 

 
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. 

INFORMACIÓ DEL CURS 

Destinataris i preferències de selecció:  
 

 Cal estar en possessió d’alguna titulació que habilite per 
a exercir la docència en qualsevol dels nivells del 
sistema educatiu, universitari i no universitari, o tindre 
cursats i aprovats 120 crèdits d’estudis de grau, com a 
mínim. 
 

 A més a més, les persones sol·licitants han d’estar en 
possessió del certificat de nivell B2 d’anglès (cf. Taula 
d’equivalències d’idiomes de l’UJI) (en algun cas es pot 
concertar entrevista per a verificar el nivell).  

 

Criteri d’ordenació de les sol·licituds.  

1. Docents en actiu 

2. Docents amb experiència no actius 

3. Titulats i titulades universitaris 

4. Estudiantat universitari amb 120 crèdits superats 

 
Dates de realització: 16 d’octubre 2015 a 9 d’abril 2016 

 
 
Horari del curs:  

Mòduls comuns: divendres 17:30 - 20:30 h i dissabtes 10:00 
-14:00 h 

Mòduls específics: 

 Especialitat Infantil i primària: divendres 17:30 -
20:30 h i dissabtes 10:00 -14:00 h 

 Especialitat Secundària i cicles formatius: divendres 
16:00 - 19:00 h i dissabtes 10:00 - 14:00 h 

Lloc de realització:  

Universitat Jaume I, aules per determinar   

 

 
Nombre de participants  

Mínim 35 i màxim 45 alumnes 

Metodologia  

El curs té una durada de 240 hores, distribuïdes de la 
manera següent: 
 
 120 presencials 
 120 no presencials  

 
La metodologia docent d’aquest curs és una 
metodologia activa que exigeix la participació activa de 
l’alumnat i la interacció entre tots els elements que 
intervenen en el procés d’ensenyament/aprenentatge 
per a aconseguir els objectius plantejats en aquesta 
programació. 

Objectius 

El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en 
Llengua Estrangera faculta el professorat que l’obté —i 
al mateix temps és el requisit mínim— per a 
l’ensenyament en la llengua estrangera corresponent, 
com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i 
mòduls no lingüístics que s’imparteixen en els 
ensenyaments no universitaris regulats en la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, sempre que 
estiga en possessió de les altres titulacions o condicions 
acadèmiques i administratives requerides per a impartir 
la docència en els esmentats nivells i etapes. 
 

a) Conèixer el marc legal que regula l’ensenyament 
de llengües i en diferents llengües, d’aplicació a la 
Comunitat Valenciana. 

b) Conèixer els programes d’educació plurilingüe a la 
Comunitat Valenciana i els instruments de planificació 
de centre que els despleguen. 

c) Planificar el procés d’ensenyament/aprenentatge 
de continguts lingüístics i no lingüístics, d’acord amb 
les titulacions administratives corresponents 
regulades en la dita ordre, utilitzant com a vehicle de 

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/taulesequiv/
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/taulesequiv/


CURS ESPECÍFIC PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER  A L’ENSENYAMENT EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) 

comunicació la llengua corresponent, dins del projecte 
lingüístic del centre. 

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

e) Integrar les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) com a eina pedagògica en els 
processos d’ensenyament i aprenentatge de les 
llengües. 

f) Desenvolupar interès i motivació per l’aprenentatge 
al llarg de la vida professional docent i l’establiment de 
xarxes de col·laboració i investigació entre el 
professorat. 

g) Saber produir i corregir textos acadèmics orals i 
escrits en la llengua corresponent. 

Activitats 

Les activitats d’aquest curs s’han dissenyat amb la 
finalitat d’assolir els objectius bàsics del curs i l’objectiu 
general de conèixer les bases generals de 
l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos 
multilingües i els seus fonaments. Es treballaran 
especialment les microhabilitats necessàries per a 
poder utilitzar la llengua en les diverses situacions 
comunicatives derivades de les tasques professionals 
pròpies de la docència, per a arribar a un millor 
aprofitament del discurs en cada àmbit d’ús lingüístic i 
les competències implícites en el desenvolupament 
professional propi dels docents en el àmbit 
metodològic. 
 

Criteris d’avaluació  

L’avaluació del curs, com a procés global que ha 
d’observar tots els factors que intervenen en el procés 
d’aprenentatge, tindrà en compte els aspectes 
següents: 
 

a) Realització i superació de les activitats pròpies 
de cada mòdul (70%). En finalitzar cada mòdul 

l’alumnat rebrà una avaluació del seu treball i 
implicació durant el mòdul en concret. 

 
b) Participació (30%): 

 En les classes presencials: 10% (el que 
l'alumnat diu i/o pregunta durant les classes 
presencials); 

 En l’aula virtual: 10% (el que l'alumnat diu, 
fa i/o pregunta al fòrum de l'aula virtual o 
penjant tasques en l'AV, etc.); 

 En les conferències: 10% (el que l'alumnat 
diu i/o pregunta en les conferències). 

 
La realització de les activitats, de les propostes indicades 
a través de l’aula virtual i l’assistència a les conferències 
són considerades com a condició necessària per a fer 
l’avaluació. 
 
Els alumnes han de lliurar cada treball en finalitzar cada 
mòdul. S’ofereix la possibilitat de recuperar els mòduls 
no aptes en un termini extraordinari al final del curs i 
després del període de revisió de notes.  
 

Cal recordar que per a obtindre la qualificació d’APTE 
l’assistència al curs no pot ser inferior al 80% de les hores 
presencials. 

 
Certificació: Certificat del Centre d’Estudis de Postgrau i 

Formació Continuada d’un curs de formació continuada de 
240 hores. 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Preinscripció: de l’1 al 15 de setembre de 2015  

S’ha de presentar al Registre General de l’UJI (edifici 
de rectorat, 12071 Castelló de la Plana) la 
documentació següent: 

•Sol·licitud d’inscripció 
•Fotocòpia del DNI 
•Fotocòpia confrontada del document que acredite 
el B2 d’anglés.  
•Si estàs treballant de docent, un document que ho 
acredite 
•Si has treballat de docent, un document que 
acredite la teua experiència 

•Si t’has titulat, una fotocòpia del teu títol 
universitari (cal aportar una fotocòpia 
confrontada si no t’has titulat a l’UJI) 
•Si encara no t’has titulat, un certificat de notes 
que acredite el nombre de crèdits que has 
aprovats. 

 

Publicació de la relació de persones 
admeses i notificació del compte bancari 
per a fer l’ingrés de la matrícula: dilluns 21 
de setembre de 2015 al web 
http://www.uji.es/serveis/cepfc  

 
Matrícula: del 28 de setembre al 2 d’octubre de 
2015 
Cal presentar el justificant de l’ingrés bancari 
al Centre d’Estudis de Postgrau i Formació 
Continuada.  

 
Import de la matrícula:  

480 € 

 
Informació acadèmica: 

M. Noelia Ruiz Madrid 
Professora titular d'universitat, Filologia Anglesa 
Departament d'Estudis Anglesos 
Facultat de Ciències Humanes i Socials 
Universitat Jaume I 
12071 Castelló de la Plana 
Despatx: HC1303DD/ SLT 
Tel.: 964 729 590/ 964 728 935 
madrid@uji.es 
Més informació: http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/  

 
Informació administrativa: 

Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada.  
Edifici Rectorat (primera planta) 
Tel.: 964 387 230  
centrepostgrau@uji.es  
http://www.uji.es/serveis/cepfc  
 
HORARI d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres de 10 a 14 h  

http://www.uji.es/serveis/cepfc
mailto:madrid@uji.es
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/
mailto:centrepostgrau@uji.es
http://www.uji.es/serveis/cepfc

