Guies de l'Assessoria d'Educació Plurilingüe

TOTS ELS COSSOS

O1 ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL
PROFESSORAT EN VALENCIÀ
CURS 2017-18

DARRERA ACTUALITZACIÓ: 10-01-2108

LA CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ COM A REQUISIT
L’Ordre 90/2013 que regula la catalogació en valencià dels llocs de treball del cos de mestres, Secundària i FP obliga que tot
el professorat d’aquests cossos (incloses les àrees lingüístiques*) ha de tindre alguns dels títols administratius que acrediten el
requisit lingüístic de valencià per a optar a plaça a partir de l’1 de setembre de 2017. En el cas del professorat interí, si no
s’aporta serà desactivat de les borses fins que l’aporte. En el cas del funcionariat de carrera només podrà optar a comarques
castellanoparlants.
Aquests títols són:
Certificat de Capacitació per
a l'Ensenyament del Valencià
Diploma de Mestre en Valencià

*

Per què em demanen la capacitació, si jo sóc especialista d'una altra
llengua?
El valencià és llengua cooficial i d'ús preferent en l'administració
Els especialistes en llengües també poden treballar per àmbits i
vehicular continguts en valencià
Reciclatge metodològic des d'una perspectiva plurilingüe

QUINA ACREDITACIÓ NECESSITE PER A IMPARTIR VALENCIÀ?
INFANTIL I PRIMÀRIA
Tant el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament del Valencià com el Diploma de Mestre faculten per impartir valencià en
Educació Infantil i l'Àrea de Valencià: llengua i literatura en Educació Primària, tant en centres públics com en centres privats
i concertats, segons l'Ordre< 17/2013, de 15 d’abril.
SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I FPB
Centres públics:

Centres privats i concertats

Ser funcionari definitiu, formar part de la borsa de
l'especialitat o complir els requisits per a l'adjudicació de llocs
de difícil cobertura (consultar convocatòria):
http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhheducacion/adjudicaciones-de-puestos-de-dificil-cobertura

Tant el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament del
Valencià com el Diploma de Mestre faculten per impartir
Valencià en aquests ensenyaments, tot complint la resta de
requisits per impartir ensenyaments en l'etapa (RD 860/2010)

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Mòdul de Valencià Cicle I

Mòdul de Valencià Cicle II

Capacitació per a l'Ensenyament del Valencià

Diploma de Mestre en Valencià

QUINA ACREDITACIÓ NECESSITE PER A VEHICULAR EN VALENCIÀ?
La Capacitació per a l'Ensenyament del Valencià, com a requisit mínim, i el Diploma de Mestre faculten per a vehicular
qualsevol matèria en tots els ensenyaments no universitaris.
NOTA : En centres públics, el docent en possessió de la Capacitació en Valencià registrada per Conselleria ha
d'estar en disposició de vehicular la seua matèria en valencià.

COM PUC ACONSEGUIR ELS CERTIFICATS DE CAPACITACIÓ I MESTRE?
Per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o el Diploma de Mestre en Valencià s'ha d'estar
acreditat lingüísticament amb anterioritat per a accedir, posteriorment, a la formació. Tot seguit detallem el procés:
A) ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA PRÈVIA
CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ:
Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià (C1 MECR) o equivalent.

DIPLOMA DE MESTRE EN VALENCIÀ
Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià (C2 MECR) o equivalent.

B) FORMACIÓ METODOLÒGICA
a) Acreditació per Conselleria
Superació d'una prova que avalue els coneixements i el domini de la metodologia. Des del Servei de Formació del Professorat
es convocaran cursos per a la preparació de la prova esmentada. Podeu consultar-los en aquest apartat del web:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm
NOTA: La convocatòria de 2016 i anteriors estipulen que tindran prioritat els docents de centres públics
(definitius i interins en borsa). Les places sobrants es sortegen entre membres que no estiguen en actiu en plaça
definitiva o borsa (concertada).
b) Acreditació per universitats de la Comunitat Valenciana
Superació del pla de formació lingüística i didàctica ajustat als continguts de competència professional establits en l'annex II
de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
NOTA: Els llicenciats en Filologia Catalana poden tindre homologada la capacitació en presentar el seu títol
en la Direcció Territorial d'Educació corresponent. Els llicenciats en Filologia tenen una homologació amb el
MECR corresponent a un C2 en les respectives llengües.

REGISTRE DELS CERTIFICATS
Si la formació la realitza Conselleria i el docent està en actiu, ja siga com a funcionari de carrera o interí en borsa, el registre del
títol sol ser automàtic i constarà en el compte de formació. En cas de dubte, consulteu al Servei de Formació del Professorat de
la Conselleria d'Educació.

HOMOLOGACIÓ D'ACREDITACIONS DINS L'ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Podeu consultar la homologació dels certificats expedits dins el nostre àmbit lingüístic en:
l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

LEGISLACIÓ
Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol del MEC.
Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació.
Instruccions d'inici de curs.
Si vols informació més detallada, contacta amb l'assessor d'educació plurilingüe del teu centre!
http://www.ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-en-lenguas/asessoria

