PLA INTEGRAL D'APRENENTATGE DE LLENGÜES PER AL PROFESSORAT
DG de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme (coord.)
Servei d'Idiomes i Programes Europeus

PREGUNTES FREQÜENTS
- Què es el Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat?
La conselleria competent en matèria d'educació ha elaborat una oferta formativa institucional que afavorirà
que tot el professorat accedisca, a través de programes que s’ajusten a les sues necessitats lingüístiques i
didàctiques, a cursos de valencià i anglés, tal i com indica l’article 34 del Decret 9/2017, de 27 de gener, del
Consell, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i se'n regula l'aplicació als ensenyaments
no universitaris de la Comunitat Valenciana.

-A qui va dirigit?
A tot el personal docent implicat en el desenvolupament del Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel
qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià. L'objectiu d'aquest Pla és reforçar i ampliar les
competències lingüístiques en valencià i anglés del professorat dels centres educatius sostinguts amb fons
públics.

-Hi haurà algun requisit específic per als docents interessats?
Sí. Es podran inscriure als cursos d'anglés i valencià els docents dels cossos d'infantil, primària, secundària,
formació professional i formació de persones adultes, de tots els centres educatius valencians sostinguts
amb fons públics, en actiu durant el curs 2016-2017, així com el professorat inclòs en les borses de treball.

-Quina és l'oferta formativa a les escoles oficials d'idiomes?
CURSOS PRESENCIALS D'ANGLÉS I VALENCIÀ EN LES EOI
Nivells A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, 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. Per a accedir als cursos, caldrà que el professorat interessat realitze una inscripció en
línia del 4 al 25 d'abril de 2017, 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, C1 I VALENCIÀ C1 EN LÍNIA AMB AULA VIRTUAL TUTORITZADA
Nivells anglés B2.1, B2.2, C1 i valencià C1. 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 del 4 al 25 d'abril de 2017, 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). L'avaluació i certificació del curs està subjecta a la mateixa normativa d'un curs ordinari presencial.
CURSOS D'ACTUALITZACIÓ LINGÜÍSTICA D'ANGLÉS B2 I VALENCIÀ C1
Dirigit al professorat amb certificat acreditatiu del nivell de llengües amb la finalitat de afiançar els continguts
teòrics i pràctics corresponents al nivell. Seran únicament en modalitat presencial i tindran lloc a les escoles
oficials d'idiomes. Durada: 60 hores (2 hores setmanals en dies alterns). Per a accedir als cursos, caldrà que
el professorat interessat realitze una inscripció en línia del 4 al 25 d'abril de 2017. 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 amb la finalitat de
afiançar els continguts pràctics corresponents al nivell. 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 del 4 al 25 d'abril de 2017. 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.

-Quina validesa tindran aquestos cursos? S'obtindrà algun tipus de certificat?
Sí. En tots els casos es tracta d'una formació reglada depenent de l'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, la
validesa i la expedició de certificats és la mateixa que per a qualsevol altre alumne de l'escola.

-Quan començaran els cursos?
En tots els casos es tracta d'una formació reglada depenent de l'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, l'inici de
cadascun del cursos correspondrà a l'inici ordinari establert per a tots els alumnes de les escoles d'idiomes.

-On es faran els cursos?
En tots els casos es tracta d'una formació reglada depenent de l'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, la seu de
cadascun del cursos correspondrà a les seus ordinàries per a tots els alumnes de les escoles d'idiomes,
incloent els aularis. Els docents elegiran el centre on volen realitzar el curs en el moment de la matrícula.

-Quin serà l'horari dels cursos?
En tots els casos es tracta d'una formació reglada depenent de l'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, els
horaris de cadascun del cursos correspondrà als horaris ordinaris per a tots els alumnes de les escoles
d'idiomes, incloent els aularis. Els docents elegiran l'horari en què volen realitzar el curs en el moment de la
inscripció.

-En què consisteix la inscripció?
Els docents interessats podran accedir al formulari d'inscripció a través del enllaç que trobaran en la pàgina
d'inici de la Conselleria d'Educació http://avalua.edu.gva.es/formularis/index.php/278637?lang=cavalencia Seguint les instruccions, ompliran el formulari amb camps obligatoris com: dades personals, cos
docent i situació actual, modalitat d'accés, modalitat que voleu fer (presencial o en línia) … Al finalitzar tot
aquest procés, caldrà validar la inscripció clicant en l'opció enviar. Si s'ha completat satisfactòriament la
inscripció podran llegir un missatge de confirmació. El formulari d'inscripció es podrà modificar o repetir, dins
del termini, les vagades que siguen necessàries però tan sols es tindrà en compte a nivell administratiu
l'ultima sol·licitud enviada i rebuda. El missatge de confirmació serà vàlid com a justificant de què s'ha
realitzat correctament la inscripció dins el termini fixat.

-Quin és el termini per a la inscripció?
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

- Si he fet correctament la inscripció ja estic matriculat per al curs elegit?
No. Inscripció i matrícula són dues coses diferents. La inscripció es realitzarà entre el 4 al 25 d'abril de 2017
i està orientada a facilitar el reconeixement o la participació en una prova de nivell del professorat interessat
en els cursos. La matricula es la formalització de la plaça per al curs 2017-2018 i el procediment 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.

-És obligatori en tots els casos fer una prova de nivell?
No. Serà obligatòria únicament, si es vol accedir als cursos presencials d'anglés i valencià de 120 hores o
als cursos en línia amb aula virtual tutoritzada de 120 hores, i no es disposa ja, per a justificar el nivell
requerit, d'algun dels certificats inclosos en el corresponent desplegable del formulari d'inscripció.
Als cursos d'habilitats orals d'anglés B2 i valencià C1, es podrà accedir tan sols amb la presentació del
corresponen certificat d'acreditació del nivell de coneixements, en ningun cas amb prova de nivell.

-És poden justificar els coneixements de valencià o anglés per a poder accedir a qualsevol
curs sense fer una prova de nivell?
Sí. Per a accedir als cursos, caldrà que el professorat interessat realitze la inscripció en línia dins del termini
especificat, indicant la modalitat d'accés: presentació d'un certificat que acredite el seu nivell.

-Cal apuntar-se per a fer la prova de nivell?
Sí. En el formulari d'inscripció, els professors que no disposen del certificat d'acreditació del nivell de
coneixements requerit, seleccionaran l'opció d'accés amb prova de nivell.

-En què consisteix la prova de nivell?
L'administració de la prova de nivell correspondrà a les escoles oficials d'idiomes que publicaran totes les
instruccions relatives a la prova en les seues pàgines web.

-Quan es farà la prova de nivell?
Cada escola oficial d'idiomes establirà la data que considere adient. 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.

-On es farà la prova de nivell?
En la seu central de l'Escola Oficial d'idiomes que haja triat en la seua sol·licitud d'inscripció.

-Quina validesa tindrà la prova de nivell?
Els resultats obtinguts en la prova de nivell seran vàlids per a poder matricular-se en qualsevol escola oficial
d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018 en el marc del Pla Integral d'Aprenentatge de
Llengües per al professorat.

-On es publicaran els resultats de la prova de nivell?
La data, així com les informacions pertinents relatives a la prova de nivell i els resultats finals obtinguts
seran publicats en la pàgina web de cada EOI abans del 25 de maig.

-Serà obligatori matricular-se en la mateixa escola en què s'ha realitzat la prova de nivell?
No. Els resultats obtinguts seran vàlids en qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

-Quin serà el procediment per a formalitzar definitivament la matrícula en la secretaria de
l'EOI?
El procediment de matrícula serà especificat en la resolució de preinscripció i matrícula per al curs 20172018 en les escoles oficials d'idiomes que es publicarà a finals de maig de 2017.

-Quant costarà la matrícula dels cursos?
Els professors i professores estaran exempts del pagament de les taxes corresponents als cursos.

-Hi haurà alguna prioritat en l'assignació de les places?
Sí. Les prioritats s'establiran d'acord amb la disposició transitòria primera del Decret 9/2017, respecte al
calendari que s'estableix per al desenvolupament del Decret: Educació Infantil, Educació Primària 1 r i 2n,
Educació Primària 3r i 4t, Educació Primària 5é i 6é (els centres de Primària que han sol·licitat l'avançament
del calendari per a la implantació tindran prioritat), ESO 1 r i 2n ; FBPA: cicle 1 i GES 1; ESO 3r i 4t , FP bàsica
i FBPA: GES 2; Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional.

