
 
 
 
 
 
 
Curs de capacitació per a l’ensenyament en valencià, en anglès i en 
francès 
Training course for Catalan, English and French teaching 
Programme de formation pour l'enseignement en catalan, en anglais 

et en français 
 

El Curs de Capacitació  

Consta de 4 assignatures de 6 crèdits cadascuna. Tres assignatures tracten la competència 

professional general i la quarta correspon al llenguatge d’especialitat. Aquesta quarta 

assignatura té tres versions, una per a la llengua catalana d’especialitat, una altra per a la 

llengua anglesa d’especialitat i una altra per a la llengua francesa d’especialitat. Unes 

assignatures es fan presencials i altres, a distància.  

Entre les 4 assignatures s’han d’impartir els continguts regulats en l’Annex II de l’Ordre 17/2013 

de la Conselleria d’Educació ( http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/18/pdf/2013_3662.pdf) 

 

Les assignatures són: 

a) competència professional general (comuna a la capacitació en qualsevol de les tres 

llengües, s’ofereixen en les tres llengües): 

● Sistema Educatiu Valencià i Planificació Lingüística (6 cr. presencials) 
● El Tractament Integrat de Llengües i Continguts (6 cr. presencials) 
● Les TIC a l’aula per al TILC (6 cr. distància) 
 

 
b) Llenguatge d’especialitat: 1 assignatura de les següents, segons de quina llengua es 

vol aconseguir la capacitació.  
● Llengua Catalana d’Especialitat (6 cr. a distància) 
● Llengua Anglesa d’Especialitat (6 cr. a distància) 
● Llengua Francesa d’Especialitat (6 cr. a distància) 

 

L’assignatura de TIC a l’aula per al TILC i l’assignatura de llengua d’especialitat es fan totes 

dues a distància. Aquestes assignatures convé fer-les a distància perquè hi haurà alumnes de 

titulacions molt diferents i convé que cadascú treballe el llenguatge d’especialitat de la seua 

àrea o titulació i les noves tecnologies també aplicades de manera personalitzada a cada 

especialitat i això és més viable en la formació a distància.  

 

La llengua de les assignatures 

Les assignatures de formació professional general s’ofereixen en valencià, en anglès i en 

francès. Sols s’impartiran si hi ha suficients inscrits (25 persones).  

http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/18/pdf/2013_3662.pdf


Les assignatures de llenguatge d’especialitat s’impartiran i s’avaluaran en la llengua respectiva.  

 

Doble capacitació 

Fins el 18 d’abril de 2013 es pot aconseguir la capacitació en anglès o en francès si s’està en 

possessió de la capacitació en valencià i s’acredita en B2 en aquestes llengües. A partir del 18 

d’abril, caldrà aprovar, a més, l’assignatura de llenguatge d’especialitat en anglès o en francès. 

Les assignatures del Curs de Capacitació serveixen, també, per a completar els itineraris per a 

la capacitació d’assignatures cursades en el pla d’estudis d’una titulació que no s’hagen pogut 

completar. Les assignatures del curs de capacitació no es poden incorporar al pla d’estudis de 

l’estudiant. 

El professorat de les assignatures del Curs de Capacitació serà PDI dels diferents 

departaments competents. 

 

 

Matriculació 

Matrícula de les assignatures del Curs: en el SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (edifici 

Germà Bernàcer) 

Requisits lingüístics i de crèdits aprovats per a fer la matrícula: no n’hi ha.  

Es recomana que els estudiants tinguen el B2 en valencià i el B1 en anglès o francès per a 

poder seguir les assignatures. 

Taxes: 17,60 € per crèdit matriculat. 

(Decret taxes del Consell: http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/29/pdf/2013_7938.pdf) 

 

HORARI DEL CURS 

Les assignatura presencials s’impartiran en divendres de vesprada o dissabte de matí amb el 

següent calendari. 

 Sistema Educatiu Valencià i Planificació Lingüística (6 cr. presencials). Divendres, de 16 

a 21 hores. Des del 13 de desembre de 2013 al 14 de març de 2014. 

 El Tractament Integrat de Llengües i Continguts (6 cr. presencials). Dissabtes, de 9 a 14 
hores. Des del 14 de desembre de 2013 fins al 15 de març de 2014. 

 
Les assignatures no presencials, tota la resta, es faran a través d’una de les plataformes 
institucionals de la Universitat d’Alacant. Les classes començaran a partir del dia 7 de gener de 
2014. 
 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/29/pdf/2013_7938.pdf

