PLA FORMATIU PER A LA CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ
DEL PROFESSORAT INTERÍ I PROFESSORAT DE RELIGIÓ 2018

Amb l’objectiu de possibilitar l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en marxa un pla formatiu extraordinari
destinat al professorat interí inscrit a les borses corresponents dels cossos de mestres, de professors
d'Educació Secundària i de professors Tècnics de Formació Professional, que haja treballat durant el curs
2016-2017 o 2017-2018, així com al professorat de religió dels centres públics dependents de la Generalitat
Valenciana.
Aquest pla formatiu permetrà al professorat esmentat presentar-se a les proves de Capacitació per a
l’Ensenyament de Valencià previstes en la Convocatòria de 15 de novembre i, si no disposa de titulació de
valencià de nivell C1, realitzar una prova extraordinària per obtindre el Certificat de nivell C1 (Grau Mitjà) de
la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i participar en un curs intensiu en línia de preparació del
C1.

1. Destinataris
Només podrà participar en aquest pla formatiu extraordinari el professorat que complisca els dos requisits
següents:
1. Ser professorat interí inscrit a les borses corresponents dels cossos de mestres, de professors d'Educació
Secundària i de professors Tècnics de Formació Professional dependents de la Generalitat Valenciana o ser
professorat de religió dels centres públics dependents de la Generalitat Valenciana.
2. Haver treballat durant el curs 2016-2017 o durant el curs 2017-2018.

2. Curs intensiu de formació de nivell C1
El curs preparatori per a les proves d’aquest nivell es farà completament en línia entre el 5 de març i el 16
d’abril de 2018. La inscripció al curs es realitzarà des del web de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport entre el 23 de febrer i l’1 de març de 2018. La superació d’aquest curs comportarà una
certificació de 25 hores de formació.

3. Prova de nivell C1 de la JQCV
La prova extraordinària per a l’obtenció del Certificat de C1 es farà a la localitat de València el 21 d’abril de
2018. La informació sobre l’estructura i els criteris d’avaluació d’aquesta prova figura en el document
disponible al següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863165/162977408/mitja.pdf/d633c606-efce-499a-895def01c6c3ae60

4. Prova de Capacitació en Valencià
Les persones que estiguen en possessió del nivell C1 de valencià abans del 4 de maig de 2018 o que aproven
la prova extraordinària esmentada al punt anterior podran participar en les proves per a l’obtenció del
Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià establides per la Convocatòria de 15 de novembre
de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris
i proves adreçades a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, Certificat de
Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià.
Les persones destinatàries d’aquest pla formatiu que ja hagen fet la inscripció i la confirmació d’assistència a
la prova lliure del dia 3 de març o als cursos i a la prova del 5 de maig previstes a la Convocatòria de 15 de
novembre, no podran participar en aquest pla formatiu extraordinari.
Les persones destinatàries d’aquest pla formatiu que hagen fet la inscripció a la prova lliure del dia 3 de
març o als cursos i a la prova del 5 de maig previstes en la Convocatòria de 15 de novembre, però que no
van fer la confirmació d’assistència en els terminis establerts o que van renunciar seran incorporades d’ofici
com a participants a la prova de 5 de maig de 2018.
Les persones destinatàries d’aquest pla formatiu que no van fer la inscripció a les proves previstes en la
Convocatòria de 15 de novembre seran incorporades d’ofici com a participants a la prova de 5 de maig de
2018, sempre que acrediten estar en possessió d’un certificat de nivell C1 de Valencià. Les persones que
superen la prova extraordinària de Grau Mitjà del 21 d’abril o que disposen d’aquesta titulació de la JQCV
obtinguda amb anterioritat, no hauran d’aportar cap certificat. Les persones que vulguen aportar una
titulació de C1 expedida per altres organismes ho faran el mateix dia de la prova de Capacitació.
La prova tindrà lloc el dia 5 de maig de 2018 a les 9:30 hores i estarà regulada per allò establert a la
Convocatòria de 15 de novembre. Per a les persones inscrites d’ofici, la prova es realitzarà a la localitat de
València.
Per a la preparació de la prova, els participants disposen d’un curs d’autoformació a la plataforma Moodle
disponible al següent enllaç:
http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=14644

