
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 
per l'Oficina d'Estudis 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. 


