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CIRCULAR INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ
DEL MULTILINGÜISME SOBRE L'ACCÉS ALS CURSOS D'ANGLÉS I VALENCIÀ PER AL
PROFESSORAT D'INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, FORMACIÓ PROFESSIONAL I
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EN EL MARC DEL PLA INTEGRAL D'APRENENTATGE
DE LLENGÜES PER AL PROFESSORAT

Amb la finalitat de millorar l'oferta d'ensenyament d'idiomes i facilitar l'accés de tot el
professorat implicat en el desenvolupament del Decret 9/2017, de 27 de gener, del
Consell, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià, la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat el Pla integral d'aprenentatge de
llengües per al professorat. L'oferta de cursos d'anglés i valencià a les escoles oficials
d'idiomes és una de les accions que contempla aquest pla. Per a això, la Direcció General
de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme obri el termini d'inscripció en valencià i
anglés per al curs 2017-2018 en les EOI valencianes.
1. DESCRIPCIÓ DELS CURSOS
Cursos presencials d'anglés i valencià en les EOI
Nivells A2, B1, B2, C1. Durada: 120 hores lectives, distribuïdes al llarg del curs en 4,5
hores setmanals en dies alterns. Seran únicament en modalitat presencial i tindran lloc a
les escoles oficials d'idiomes valencianes. Per a accedir als cursos, caldrà que el
professorat interessat realitze una inscripció en línia dins del termini especificat al punt 2,
en què ha d'indicar també la modalitat d'accés (mitjançant la presentació d'un certificat
que acredite el seu nivell o seleccionant la modalitat «prova de nivell»).
Cursos d'anglés nivell B2 i C1 i valencià C1 en línia amb aula virtual tutoritzada
Es realitzaran mitjançant una plataforma proporcionada per l'escola oficial d'idiomes.
Durada: 120 hores lectives. Per a accedir als cursos, caldrà que el professorat interessat
realitze la inscripció en línia dins del termini especificat al punt 2, també ha d'indicar la
modalitat d'accés (mitjançant la presentació d'un certificat que acredite el seu nivell o
seleccionant la modalitat «prova de nivell»).
Cursos d'actualització lingüística d'anglés B2 i valencià C1
Dirigit al professorat amb certificat acreditatiu del nivell de llengües. Seran únicament en
modalitat presencial i tindran lloc a les escoles oficials d'idiomes valencianes. Durada: 60
hores (2 hores setmanals en dies alterns). Per a accedir als cursos, caldrà que el
professorat interessat realitze una inscripció en línia dins del termini especificat al punt 2.
Serà requisit la presentació d'un certificat que acredite el nivell B2 d'anglés o certificat de
capacitació, i C1 de valencià o certificat de capacitació, per a poder accedir-hi.
Cursos d'habilitats orals d'anglés B2 i valencià C1
Dirigit al professorat que estiga en actiu impartint una matèria en valencià o anglés. Seran
únicament en modalitat presencial. Tindran lloc a les escoles oficials d'idiomes
valencianes. Durada: 60 hores (2 hores setmanals en dies alterns). Per a accedir als
cursos caldrà realitzar una inscripció en línia dins del termini especificat al punt 2. Serà
necessari presentar un certificat que acredite el nivell B2 d'anglés o certificat de
capacitació, i C1 de valencià o certificat de capacitació per a poder accedir-hi.
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2. PERIODE D'INSCRIPCIÓ: SELECCIÓ DE CURS I TIPUS D'ACCES
El període d'inscripció en línia per a qualsevol de les modalitats de formació anteriorment
esmentades serà des del 4 al 25 d'abril de 2017, des de l'enllaç següent:
http://avalua.edu.gva.es/formularis/index.php/278637?lang=ca-valencia

3. REALITZACIÓ DE LA PROVA DE NIVELL
La realització d'una prova de nivell per a poder accedir als cursos presencials d'anglés i
valencià (dels nivells A2, B1, B2 i C1) de 120 hores lectives, així com per als cursos en
línia amb aula virtual tutoritzada (anglés B2 i valencià C1), serà obligatòria únicament en
cas de no poder justificar el nivell requerit mitjançant algun certificat dels inclosos en el
formulari d'inscripció.
En el formulari d'inscripció, els professors que seleccionen l'accés amb prova de nivell
triaran també la seu on duran a terme la prova. Cada escola oficial d'idiomes establirà la
data que considere adient per fer-la. La data, així com les informacions pertinents
relacionades amb la prova de nivell o els resultats finals, seran publicats en la pàgina web
de cada EOI abans del 25 de maig.
Una vegada finalitzada la prova de nivell, les escoles publicaran un llistat amb els
candidats i el nivell en què es podran matricular per al curs 2017-2018. A continuació,
s'obrirà un termini per què els interessats confirmen la inscripció en el curs assignat,
abans de formalitzar definitivament la matrícula.
La seu triada per a la realització de la prova de nivell no condicionarà la matrícula
posterior, ja que els resultats obtinguts seran vàlids en qualsevol escola oficial d'idiomes
valenciana.
4. MATRICULACIÓ I EXEMPCIÓ DE TAXES
El procediment de matrícula serà especificat en la resolució de preinscripció i matrícula
per al curs 2017-2018 en les escoles oficials d'idiomes, que es publicarà a finals de maig
de 2017. En qualsevol cas, els professors i professores estaran exempts del pagament de
les taxes ordinàries corresponents als cursos.

