PLA DE FORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT PER A L’OBTENCIÓ DE LA
CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES

Preàmbul
Ja fa alguns anys que el professorat que treballa a la Comunitat Valenciana ha d’estar
capacitat per a exercir la docència en la llengua pròpia d’aquesta Comunitat (Llei
4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, art. 23).
La Universitat d’Alacant ha de facilitar que tots els estudiants que vulguen dedicar-se a
l’ensenyament acaben els estudis amb la formació lingüística requerida pel sistema
educatiu valencià i, per tant, que estiguen capacitats per a entrar directament al món
laboral. Així, el Consell de Govern de la Universitat d’Alacant, en la sessió de 30 de
juny de 2010, BOUA del 6 de juliol, va aprovar el Pla per a l’obtenció de la capacitació
docent en valencià dels estudiants de la Universitat d’Alacant.
Recentment, l’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport (DOCV de 18 d’abril) ha regulat les titulacions administratives que faculten per a
l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en l’ensenyament no
universitari i els organismes que poden organitzar aquesta formació i emetre els
certificats administratius corresponents de capacitació, entre els quals hi ha la
Universitat d’Alacant. Posteriorment, s’ha publicat el Decret 61/2013, de 17 de maig, del
Consell (DOCV del 20 de maig) pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la
competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana. Pocs dies després es
va publicar la Resolució de 4 de juny de 2013 de la Direcció General d’Innovació,
Ordenació i Política Lingüística (DOCV del 26 de juny) per la qual es dicten instruccions
sobre l’expedició de les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en
valencià, del valencià i en llengües estrangeres. Una d’aquestes instruccions recomana
als qui estiguen en possessió d’un certificat administratiu emès per les universitats que
sol·liciten la inscripció en els registres de la Direcció General per a facilitar la valoració
d’ofici de les titulacions en els diferents procediments convocats per la Generalitat.
En vista dels canvis introduïts per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en el
sistema vigent per a l’obtenció de la capacitació en valencià i en llengües estrangeres
curriculars, cal que la Universitat adapte la seua normativa al nou marc legal.
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L’Ordre 17/2013 diferencia clarament la formació lingüística mínima requerida, d’acord
amb els nivells del Marc Europeu Comú per a les Llengües (C1 per al Certificat de
Capacitació en Valencià, C2 per al Diploma de Mestre de Valencià i B2 per al certificat
de Capacitació Per a l’Ensenyament en les llengües no oficials), i la competència
professional, segons es descriu en l’Annex II de l’Ordre esmentada. En síntesi, aquesta
competència professional, que haurà de constar d’un mínim de 24 crèdits, inclou el
tractament integrat de llengües i continguts, la utilització de les TIC a l’aula, el
coneixement del sistema educatiu valencià i la normativa europea aplicable, i el
llenguatge d’especialitat.
Per a regular l’obtenció d’aquests certificats, la Universitat d’Alacant,en el marc de
l’Ordre 17/2013 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, aprova aquest Pla de
Formació de la Universitat d’Alacant per a l’obtenció de la Capacitació per a
l’Ensenyament en Valencià i en altres llengües i el Diploma de Mestre de Valencià, que
substitueix el Pla aprovat pel Consell Govern de 30 de juny de 2010.
El pla constade dos àmbits: l’acreditació lingüística d’acord amb la normativa de la
Universitat, que s’emmarca en el Decret 61/2013 de la Conselleria d’Educacióper a les
llengües estrangeres i la normativa bàsica que hi és d’aplicació, i per a l’acreditació de
la competència professional un curs de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o
altres llengües que es pot suplir ambuns itineraris d’assignatures que permeten assolir
els continguts i objectius fixats en l’Annex II de l’Ordre 17/2013.
Els estudiants podran obtenir la certificació si acrediten el nivell de llengua previst i
aproven el curs per a la Capacitació o les assignatures incloses en els itineraris per a
cada titulació, que en cap cas seran menys de 24 crèdits per a la Capacitació o de 32
per al Diploma de Mestre de Valencià. En aquells casos en què els plans d’estudis
vigents no permeten obtenir la Capacitació amb les assignatures del grau, caldrà
complementar l’itinerari amb crèdits del Màster de Formació del Professorat de
Secundària, si fóra possible, o amb algunes de les assignatures del Curs de
Capacitació que la Universitat posa a disposició dels estudiants i egressats.
El Curs de Capacitació de la Universitat d’Alacant preveu, a més, solucions per als
estudiants que ja han acabat els estudis universitaris i encara no tenen la Capacitació,
o bé que ja tenen la Capacitació en valencià i voldrien obtenir la Capacitació en anglès
o en francès, i viceversa.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
La finalitat d’aquesta norma és organitzar la formació lingüística i professional per a
l’obtenció de la Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i en les llengües no
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oficials curriculars per als estudiants de la Universitat d’Alacant i per als diplomats,
llicenciats o graduats que ho necessiten. Per això, aquest Pla preveu, a més dels
itineraris amb assignatures dels plans d’estudis, la creació d’un curs de formació
lingüística i didàctica per a l’obtenció de la Capacitació per a l’Ensenyament en
Valencià i en altres llengües curriculars que constarà de 24 crèdits.
Article 2. Titulacions administratives que s’emetran i per a què habilita cada
certificat
La Universitat d’Alacant emetrà el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en
Valencià, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Anglès, el Certificat de
Capacitació per a l’Ensenyament en Francès i, si escau, d’alguna altra llengua no oficial
curricular, i el Diploma de Mestre de Valencià.
Els certificats de capacitació, d’acord amb l’Ordre de la Conselleria que els regula,
habiliten per a fer docència en la llengua corresponent en els ensenyaments de
primària, secundària, batxillerat i formació professional, a més d’altres competències
que preveu l’Ordre.
Article 3. Requisits
1. Per a obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, cal estar
en possessió del nivell C1 de Valencià i haver aprovat el Curs de Capacitació o alguna
de les vies previstes en l’Annex I d’aquesta norma.
2. Per a obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en alguna llengua no
oficial curricular, cal estar en possessió del nivell B2 de la llengua respectiva i haver
aprovat el Curs de Capacitació o alguna de les vies previstes en l’Annex I d’aquesta
norma.
3. Per a obtenir el Diploma de Mestre de Valencià, cal estar en possessió del nivell C2
de Valencià i haver aprovat alguna de les vies previstes en l’Annex I per al Diploma de
Mestre de Valencià.
Article 4. Òrgan competent per a l’acreditació
El vicerectorat amb competències en estudis és l’òrgan competent per a determinar i
emetre els certificats que corresponguen, de desplegar aquesta normativa i fer-ne el
seguiment.
Article 5. Unitat administrativa de suport
El Servei de Política Lingüística serà la unitat administrativa de suport encarregada de
gestionar la preparació i l’emissió dels certificats administratius de Capacitació en les
diverses llengües previstes en el Pla i el Diploma de Mestre de Valencià segons el que
preveu la normativa de la Conselleria d’Educació i la normativa de la Universitat. Així

3

mateix, gestionarà les homologacions que hi corresponguen, d’acord amb la normativa
aplicable i les instruccions del Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat.
Disposicions addicionals
Primera. Certificats provisionals emesos pels centres
Els certificats provisionals emesos pels centres i pel Departament de Filologia Catalana
per delegació del Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat en el període comprès
entre la publicació de l’Ordre 17/2013 i la publicació d’aquesta norma de la Universitat
d’Alacant tenen la mateixa validesa que els emesos a partir d’aquest Pla de Formació
per a la Capacitació.
Segona. Diplomats o llicenciats que han aprovat el Curs de Formació per a la
Capacitació del Departament de Filologia Catalana
Els diplomats o llicenciats que hagen aprovat el Curs de Formació per a la Capacitació
organitzat pel Departament de Filologia Catalana, amb anterioritat al curs 2013-14, i
acrediten el nivell C1 de valencià, tenen dret a l’emissió del Certificat de Capacitació. Si
a l’entrada en vigor d’aquest Pla no han demanat, o no han obtingut, el corresponent
certificat administratiu de la Conselleria d’Educació, d’acord amb la transitòria
Primera,punt 2, de l’Ordre 17/2013,el podransol·licitar en el Vicerectorat d’Estudis,
Formació i Qualitat, en qualsevol moment.
Tercera. Diplomats i llicenciats que, d’acord amb la normativa anterior a l’ordre
17/2013, compleixen els requisitsde la normativa de la Universitat d’Alacant de 30
de juny de 2010per a obtenir el certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en
Valencià i el Diploma de Mestre en Valencià i no l’han sol·licitat
Els diplomats i llicenciats que, d’acord amb la normativa anterior a l’Ordre 17/2013
compleixen els itineraris previstos en la normativa de la Universitat d’Alacantper a
obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o el Diploma de
Mestre en Valencià i no l’han sol·licitat podendemanar l’emissió del certificat
administratiu corresponent al Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitaten qualsevol
moment, segons el que preveu la transitòria Primera, punt 2, de l’Ordre 17/2013 de la
Conselleria d’Educació.
Quarta. Estudiants que acaben la diplomatura, la llicenciatura o el grau després
del curs 2012/2013
Els estudiants de la Universitat d’Alacant que acaben els estudis de diplomatura, de
llicenciatura o de grau a partir del curs 2012/2013 han d’acreditar els nivells de llengua i
la competència professional exigits per la normativa de la Conselleria per a
poderaconseguir els corresponents certificats de capacitació o el Diploma de Mestre de
Valencià.
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Tot i això, els estudiants que van començar els itineraris de formació per a la
Capacitació abans de la publicació de l’Ordre 17/2013, disposen fins a l’acabament del
curs 2015/2016 per a obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en
Valencià si acompleixen els requisits que fixa la normativa de la Universitat vigent en el
moment en què van iniciar els itineraris per a obtenir la Capacitació.
Als estudiants que estan fent els itineraris per a obtenir el Diploma de Mestre de
Valencià i acaben en el curs 2013/2014, se'ls emetrà el Diploma de Mestre. La resta,
hauran d'acreditar el nivell de llengua exigit per la normativa vigent de la Conselleria i
per aquest Pla.
Quinta. Llicenciats i diplomats que han aprovat els cursos del Pla de Formació
Lingüisticotècnica en valencià o en llengües de la Conselleria d’Educació i que
no estan en possessió del corresponent certificat
Els llicenciats i diplomats que han aprovat els cursos del Pla de Formació
Lingüisticotècnica en valencià o en llengües de la Conselleria d’Educació amb
anterioritat al curs 2012/2013, i que no estan en possessió del corresponent certificat
acadèmic l’han de sol·licitar al Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat i, una volta
l’hagen obtingut, han de sol·licitar el certificat administratiu al Servei de Formació del
Professorat de la Conselleria d’Educació fins al 18 d’abril de 2014, d’acord amb la
disposició transitòria Primera, punt 1, de l’Ordre 17/2013.
Sexta. Llicenciats i diplomats que estiguen en possessió dels certificats
acadèmics d’haver aprovat cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica o
de Capacitació anteriors a l’Ordre 17/2013
Els llicenciats i diplomats que estiguen en possessió dels certificats acadèmics dels
Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica organitzats per l’Institut de
Ciències de l'Educació de la UA (ICE) o dels cursos de Capacitació han de sol·licitar a
la Conselleria d’Educació, fins al 18 d’abril de 2014, l’emissió del certificat administratiu
a què tinguen dret.

Disposicions transitòries
Primera. Estudiants de diplomatura i llicenciatura
Els estudiants que a l’entrada en vigor d’aquest Pla estiguen cursant alguna
assignatura de diplomatura o de llicenciatura dels plans a extingir podran obtenir la
Capacitació en Valencià, i el Diploma de Mestre de Valencià si aproven algun dels
itineraris previstos en l’Annex III o si aproven el Curs de Capacitació per a
l’Ensenyament en Valencià i en altres llengües i acrediten el nivell de llengua exigit.
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Segona. Estudiants de grau que han començat els estudis abans del curs 2013-14
Els estudiants de grau que han començat els estudis abans del curs 2013-14 han
d’aprovar els itineraris previstos en l’Annex II o aprovar el Curs de Capacitació per a
l’Ensenyament en Valencià o altres llengües i acreditar el nivell de llengua exigit.
Tercera. Egressats que ja tenen una capacitació i voldrien la capacitació en una
altra llengua
1. Fins al 18 d’abril de 2014, els llicenciats, diplomats, graduats o equivalents que ja
estiguen en possessió de la Capacitació en alguna llengua curricular, si acrediten el
nivell requerit en una altra llengua curricular (C1 per al valencià i B2 per a una llengua
no oficial) podran obtenir la Capacitació en aquesta llengua, segons l’orde 17/2013 i la
instrucció Tercera de la Resolució de 4 de juny de 2013 de la Direcció General
d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística (DOCV del 26).
2. A partir del 19 d’abril, els llicenciats, diplomats, graduats o equivalents que ja
estiguen en possessió de la Capacitació en alguna llengua curricular,podran obtenir la
Capacitació en una altra llengua si acrediten el nivell requerit en aquesta llengua
curricular (C1 per al valencià i B2 per a una llengua no oficial) i han superat les
assignatures o el mòdul del Curs de Capacitació que habiliten per a la competència
professional de la seua especialitat en la llengua corresponent, segons preveu l’Annex I
d’aquest Pla.
Quarta. Diplomats i llicenciats que ja tenen la Capacitació per una altra
administració pública
Els llicenciats, diplomats o graduats que estiguen en possessió dels corresponents
certificats que els habiliten per a fer la docència en català o en llengües no oficials a
Catalunya o a les Illes Balears, o en altres territoris, han de sol·licitar l’homologació dels
certificats dels seus estudis al Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat de la
Universitat d’Alacant.
Disposició derogatòria
Aquest Pla de Formació de la Universitat d’Alacant per a l’obtenció de la Capacitació
substitueix el Pla per a l’Obtenció de la Capacitació Docent en Valencià dels Estudiants
de la Universitat d’Alacant, aprovat per la Junta de Govern de la Universitat d’Alacant el
30 de juny de 2010, BOUA de 6 de juliol.
Disposició final
La Universitat d’Alacant, en el termini de dos mesos, posarà en marxa el Curs de
Capacitació.
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La Universitat d’Alacant, en el termini de tres mesos des de la publicació d’aquesta
norma, habilitarà el procediment per a la implementació d’un expedient paral·lel que
facilite als estudiants i al’administració universitària la gestió de l’acreditació lingüística i
la capacitació per a la docència.
La Universitat d’Alacant disposarà d’un registre amb tots els certificats de Capacitació i
diplomes de Mestre de Valencià emesos per la Universitat.

7

Annex I
VIES PER A L’ACREDITACIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ I
EN ALTRES LLENGÜES I EL DIPLOMA DE MESTRE EN VALENCIÀ DELS
ALUMNES DELS GRAUS I DEL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

0. NIVELL DE LLENGUA I ASSIGNATURES COMPUTABLES
Per a obtenir el Certificat de Capacitació en Valencià i en altres llengües i el Diploma de
Mestre de Valencià cal tenir acreditat el nivell de llengua exigit per l’Ordre 17/2013 de la
Conselleria d’Educació i fer un mínim de 24 crèdits de competència professional, 18
dels quals s’han de cursar d’assignatures dels plans d’estudis corresponents a l’Annex
II de l’Ordre. Les assignatures que no es puguen cursar s’hauran de fer a través del
Curs de Capacitació. La resta de crèdits fins a 24 es cursaran amb les opcions
previstes en la competència professional segons llengua.
Tots els criteris i requisits regulats en aquestes vies per a l’acreditació del Certificat de
Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i altres llengües i el Diploma de Mestre en
Valencià s’han d’entendre referits a assignatures avaluades satisfactòriament (amb una
nota igual o superior a 5 punts). No seran computades, en conseqüència, les
assignatures superades per la via de l’anomenat «aprovat per compensació».
Les assignatures de docència en valencià, en anglès o en francès que s’hi
comptabilitzen s’entendrà que són assignatures impartides i avaluades en valencià, en
anglès o en francès, respectivament.
Les assignatures cursades en la part de competència professional general no
comptabilitzaran mai com a crèdits per a la competència professional en llengua (el
llenguatge d’especialitat), a pesar que siguen assignatures de docència en valencià, en
anglès o en francès.
1. Com obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i
altres llengües
1.a Estudiants de grau
1.a.1 Curs de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i altres llengües
1.a.2 Itineraris per a estudiants de grau que comencen estudis a partir del curs 2013-14
1.a.2.1 Educació Infantil
1.a.2.2 Educació Primària
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1.a.2.3 Filologia Catalana
1.a.2.4 Estudis Anglesos
1.a.2.5 Estudis Francesos
1.a.2.6 Espanyol: Llengua i Literatures
1.a.2.7 Estudis Àrabs i Islàmics
1.a.2.8 Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
1.a.2.9 Humanitats

1.b Llicenciats, diplomats i egressats
1.b.1 Sense Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o altres llengües
1.b.2 Amb Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o altres llengües
2. Certificat de Mestre de Valencià
2.1 Filologies
2.2 Mestre d’Infantil
2.3 Mestre de Primària
1 CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I
ALTRES LLENGÜES
1.a Estudiants de grau
1.a.1 Curs de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i altres llengües
1.a.1.1 Capacitació en valencià
1.a.1.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
1.a.1.1.2 Competència professional
1.a.1.1.2.a Competència professional general:
-Tractament Integrat de Llengües i Continguts: Conceptes i Organització (6 crèdits)
-Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística (6 crèdits)
-TIC i Dinàmica d’Aula Aplicades al TILC (6 crèdits)
1.a.1.1.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Catalana i Comunicació Científica (500359: 6 crèdits)
-Llengua catalana d’especialitat
-Docència en valencià: 24 crèdits
1.a.1.2 Capacitació en anglès
1.a.1.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
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1.a.1.2.2 Competència professional
1.a.1.2.2.a Competència professional general:
-Tractament Integrat de Llengües i Continguts: Conceptes i Organització (6 crèdits)
-Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística (6 crèdits)
-TIC i Dinàmica d’Aula Aplicades al TILC (6 crèdits)
1.a.1.2.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Anglesa d’Especialitat (6 crèdits)
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.a.1.3 Capacitació en francès
1.a.1.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.1.3.2 Competència professional
1.a.1.3.2.a Competència professional general:
-Tractament Integrat de Llengües i Continguts: Conceptes i Organització (6 crèdits)
-Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística (6 crèdits)
-TIC i Dinàmica d’Aula Aplicades al TILC (6 crèdits)
1.a.1.3.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Francesa d’Especialitat (6 crèdits)
-Docència en francès: 18 crèdits

1.a.2 Itineraris dins dels graus per als que comencen estudis a partir del curs
2013-2014
1.a.2.1 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL
1.a.2.1.1 Capacitació en valencià
1.a.2.1.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià: Llengua Catalana per a l’Educació Infantil (17105: 6 crèdits) i Habilitats
Comunicatives i Lectoescriptura en Català (17215: 9 crèdits).
1.a.2.1.1.2 Competència professional
1.a.2.1.1.2.a Competència professional general:
-Taller d’Expressió Oral i Lectoescriptura en Català (17016: 6 crèdits)
-Taller d’Animació Lectora i Biblioteca Escolar (en català) (17015: 6 crèdits)
-Taller de Literatura Infantil i Juvenil Catalana i Animació Lectora (17557: 6 crèdits)
1.a.2.1.1.2.b Competència professional en llengua d’especialitat, 6 crèdits a triar entre:
-Pràcticum I (17301: 2 crèdits) o Pràcticum II (17401: 3 crèdits) o Pràcticum III (17402:
2 crèdits) en valencià
-Docència en valencià: per cada 6 crèdits cursats en valencià se’n reconeixerà 1 per a
la Capacitació en valencià
-Llengua Catalana i Comunicació Científica (500359: 6 crèdits)
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1.a.2.1.2 Capacitació en anglès
1.a.2.1.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.a.2.1.2.2 Competència professional
1.a.2.1.2.2.a Competència professional general:
-Didàctica de la Llengua Anglesa en l’Educació Infantil (17111: 6 crèdits)
-Ús Interdisciplinari de la Llengua Anglesa (17012: 6 crèdits)
1.a.2.1.2.2.b Competència professional en llengua d’especialitat, a triar:
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.a.2.1.3 Capacitació en francès
1.a.2.1.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.2.1.3.2 Competència professional
1.a.2.1.3.2.a Competència professional general:
-Didàctica de la Llengua Francesa (17011: 6 crèdits)
-Llengua Francesa i la Seua Didàctica (17802: 6 crèdits)
1.a.2.1.3.1.b Competència professional en llengua d’especialitat, a triar:
-Docència en francès: 18 crèdits
1.a.2.2 GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1.a.2.2.1 Capacitació en valencià
1.a.2.2.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià: Llengua Catalana per a l’Educació Primària (17513: 6 crèdits) i Llengua
Catalana i Planificació Lingüística a l’Escola (17531: 6 crèdits).
1.a.2.2.1.2 Competència professional
1.a.2.2.1.2.a Competència professional general:
-Didàctica de la Llengua Catalana per a l’Educació Primària (17524: 6 crèdits)
-Taller de Literatura Infantil i Juvenil Catalana i Animació Lectora (17557: 6 crèdits)
-Taller de Literatura Popular (17556: 6 crèdits)
1.a.2.2.1.2.b Competència professional en llengua d’especialitat, 6 crèdits a triar entre:
-Pràcticum I (17501: 2 crèdits) o Pràcticum II (17502: 3 crèdits) o Pràcticum III (17503:
2 crèdits) en valencià
-Docència en valencià: per cada 6 crèdits cursats en valencià se’n reconeixerà 1 per a
la Capacitació en valencià
-Llengua Catalana i Comunicació Científica (500359: 6 crèdits)

1.a.2.2.2 Capacitació en anglès
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1.a.2.2.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.a.2.2.2.2 Competència professional
1.a.2.2.2.2.a Competència professional general:
-Didàctica de la Llengua Anglesa (17519: 6 crèdits)
1.a.2.2.2.2.b Competència professional en llengua d’especialitat, a triar:
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.a.2.2.3 Capacitació en francès
1.a.2.2.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.2.2.3.2 Competència professional
1.a.2.2.3.2.a Competència professional general:
-Didàctica de la Llengua Francesa (17011: 6 crèdits)
-Llengua Francesa i la Seua Didàctica (17802: 6 crèdits)
1.a.2.2.3.2.b Competència professional en llengua d’especialitat, a triar:
-Docència en francès: 18 crèdits
1.a.2.3 GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
1.a.2.3.1 Capacitació en valencià
1.a.2.3.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
1.a.2.2.3.2 Competència professional
1.a.2.2.3.2.a Competència professional general:
-Didàctica de la Llengua i la Literatura (en català) (30052: 6 crèdits)
-Recursos per al coneixement i ús del català (30013: 6 crèdits)
-Tractament Integrat de Llengües i Continguts: Conceptes i Organització (6 crèdits)
1.a.2.2.3.2.b. Competència professional segons llengua:
Grau
1.a.2.3.2 Capacitació en anglès
1.a.2.3.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.a.2.3.2.2 Competència professional
1.a.2.3.2.2.a Competència professional general:
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1.a.2.3.2.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.a.2.3.2.3 Capacitació en francès
1.a.2.3.2.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.2.3.2.3.2 Competència professional
1.a.2.3.2.3.2.a Competència professional general:
1.a.2.3.2.3.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en francès: 18 crèdits
1.a.2.4 GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS
1.a.2.4.1 Capacitació en valencià
1.a.2.4.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
1.a.2.4.1.2 Competència professional
1.a.2.4.1.2.a Competència professional general:
-Didàctica de la Llengua i la Literatura (en català) (30052: 6 crèdits)
1.a.2.4.1.1.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Taller d’Expressió Oral i Escrita en Català (30111: 6 crèdits)
-Docència en valencià: 24 crèdits
1.a.2.4.2 Capacitació en anglès
1.a.2.4.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.a.2.4.2.1.2 Competència professional
1.a.2.4.2.1.2.a Competència professional general:
-L’Aula de Llengua Anglesa i les TIC (31057: 6 crèdits)
1.a.2.4.2.1.2.b Competència professional segons llengua:
Grau
1.a.2.4.3 Capacitació en francès
1.a.2.4.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.2.4.3.2 Competència professional
1.a.2.4.3.2.a Competència professional general:
-Tractament Integrat de Llengües i Continguts: Conceptes i Organització (6 crèdits)
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1.a.2.4.3.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en francès: 18 crèdits
1.a.2.5 ESTUDIS FRANCESOS
1.a.2.5.1 Capacitació en valencià
1.a.2.5.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
1.a.2.5.1.2 Competència professional
1.a.2.5.1.2.a Competència professional general:
-Didàctica de la Llengua i la Literatura (en català) (30052: 6 crèdits)
1.a.2.5.1.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Taller d’Expressió Oral i Escrita en Català (30111: 6 crèdits)
-Docència en valencià: 24 crèdits
1.a.2.5.2 Capacitació en anglès
1.a.2.5.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.a.2.5.2.2 Competència professional
1.a.2.5.2.2.a Competència professional general:
1.a.2.5.2.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.a.2.5.3 Capacitació en francès
1.a.2.5.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.2.5.3.2 Competència professional
1.a.2.5.3.2.a Competència professional general:
1.a.2.5.3.2.b Competència professional segons llengua:
Grau
1.a.2.6 ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES
1.a.2.6.1 Capacitació en valencià
1.a.2.6.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
1.a.2.6.1.2 Competència professional
1.a.2.6.1.2.a Competència professional general:
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-Didàctica de la Llengua i la Literatura (en català) (30052: 6 crèdits)
1.a.2.6.1.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Taller d’Expressió Oral i Escrita en Català (30111: 6 crèdits)
-Docència en valencià: 24 crèdits
1.a.2.6.2 Capacitació en anglès
1.a.2.6.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.a.2.6.2.2 Competència professional
1.a.2.6.2.2.a Competència professional general:
1.a.2.6.2.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.a.2.6.3 Capacitació en francès
1.a.2.6.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.2.6.3.2 Competència professional
1.a.2.6.3.2.a Competència professional general:
1.a.2.6.3.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en francès: 18 crèdits
1.a.2.7 ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
1.a.2.7.1 Capacitació en valencià
1.a.2.7.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
1.a.2.7.1.2 Competència professional
1.a.2.7.1.2.a Competència professional general:
-Didàctica de la Llengua i la Literatura (en català) (30052: 6 crèdits)
1.a.2.7.1.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Taller d’Expressió Oral i Escrita en Català (30111: 6 crèdits)
-Docència en valencià: 24 crèdits
1.a.2.7.2 Capacitació en anglès
1.a.2.7.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.a.2.7.2.2 Competència professional
1.a.2.7.2.2.a Competència professional general:
1.a.2.7.2.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
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-Docència en anglès: 18 crèdits
1.a.2.7.3 Capacitació en francès
1.a.2.7.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.2.7.3.2 Competència professional
1.a.2.7.3.2.a Competència professional general:
1.a.2.7.3.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en francès: 18 crèdits
1.a.2.8 CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
1.a.2.8.1 Capacitació en valencià
1.a.2.8.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
1.a.2.8.1.2 Competència professional
1.a.2.8.1.2.a Competència professional general:
1.a.2.8.1.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Catalana Aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (16830: 6
crèdits)
-Docència en valencià: 24 crèdits
1.a.2.8.2 Capacitació en anglès
1.a.2.8.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.a.2.8.2.2 Competència professional
1.a.2.8.2.2.a Competència professional general:
1.a.2.8.2.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.a.2.8.3 Capacitació en francès
1.a.2.8.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.2.8.3.2 Competència professional
1.a.2.8.3.2.a Competència professional general:
1.a.2.8.3.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en francès: 18 crèdits
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1.a.2.9 HUMANITATS
1.a.2.9.1 Capacitació en valencià
1.a.2.9.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
1.a.2.9.1.2 Competència professional
1.a.2.9.1.2.a Competència professional general:
1.a.2.9.1.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Taller d’Expressió Oral i Escrita en Català (30111: 6 crèdits)
-Docència en valencià: 24 crèdits
1.a.2.9.2 Capacitació en anglès
1.a.2.9.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.a.2.9.2.2 Competència professional
1.a.2.9.2.2.a Competència professional general:
1.a.2.9.2.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Anglesa per a Finalitats Específiques: la Gestió Cultural (29040: 6 crèdits)
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.a.2.9.3 Capacitació en francès
1.a.2.9.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.a.2.9.3.2 Competència professional
1.a.2.9.3.2.a Competència professional general:
1.a.2.9.3.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Francesa per a Finalitats Específiques: la Gestió Cultural (29041: 6 crèdits)
-Docència en francès: 18 crèdits

1.b Llicenciats, diplomats i egressats
1.b.1 Exalumnes sense Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i altres
llengües
1.b.1 Capacitació en valencià
1.b.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
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1.b.1.2 Competència professional
1.b.1.2.a Competència professional general:
-Curs de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià
1.b.1.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Catalana i Comunicació Científica (500359: 6 crèdits)
-Docència en valencià: 24 crèdits
1.b.2 Capacitació en anglès
1.b.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.b.2.2 Competència professional
1.b.2.2.a Competència professional general:
-Curs de Capacitació per a l’Ensenyament en Anglès
1.b.2.2.b Competència professional segons llengua:
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.b.3 Capacitació en francès
1.b.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.b.3.2 Competència professional
1.b.3.2.a Competència professional general:
-Curs de Capacitació per a l’Ensenyament en Francès
1.b.3.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Docència en francès: 18 crèdits
1.b.2 Amb Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i altres llengües
1.b.2.1 Capacitació en valencià
1.b.2.1.1 Competència lingüística:
C1 valencià
1.b.2.1.2 Competència professional
1.b.2.1.2.a Competència professional general:
Convalidació de:
-Tractament Integrat de Llengües i Continguts: Conceptes i Organització (6 crèdits)
-Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística (6 crèdits)
-TIC i Dinàmica d’Aula Aplicades al TILC (6 crèdits)
1.b.2.1.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Catalana d’Especialitat o Llengua Catalana i Comunicació Científica (6
crèdits)
-Docència en valencià: 24 crèdits
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1.b.2.2 Capacitació en anglès
1.b.2.2.1 Competència lingüística:
B2 anglès
1.b.2.2.2 Competència professional
1.b.2.2.2.a Competència professional general:
Convalidació de:
-Tractament Integrat de Llengües i Continguts: Conceptes i Organització (6 crèdits)
-Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística (6 crèdits)
-TIC i Dinàmica d’Aula Aplicades al TILC (6 crèdits)
1.b.2.2.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Anglesa d’Especialitat (6 crèdits)
-Docència en anglès: 18 crèdits
1.b.2.3 Capacitació en francès
1.b.2.3.1 Competència lingüística:
B2 francès
1.b.2.3.2 Competència professional
1.b.2.3.2.a Competència professional general:
Convalidació de:
-Tractament Integrat de Llengües i Continguts: Conceptes i Organització (6 crèdits)
-Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística (6 crèdits)
-TIC i Dinàmica d’Aula Aplicades al TILC (6 crèdits)
1.b.2.3.2.b Competència professional segons llengua, a triar:
-Llengua Francesa d’Especialitat (6 crèdits)
-Docència en francès: 18 crèdits
2. DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ
Només els estudiants del grau d’Educació Infantil o Educació Primària i els graus de
Filologia tindran accés a les vies per a aconseguir el Diploma de Mestre de Valencià:
2.1 Filologies
2.1.1 Competència lingüística:
C2 valencià
2.1.2 Competència professional:
-Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià
-Introducció a la Literatura Catalana Medieval (30110: 6 crèdits)
-Literatura Catalana Actual (30120: 6 crèdits)
2.2 Mestre en Educació Infantil
2.2.1 Competència lingüística:
C2 valencià
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2.2.2 Competència professional:
-Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià
-Pràcticum I (17301), II (17401) i III (17402) en valencià
2.3 Mestre en Educació Primària
2.3.1 Competència lingüística:
C2 valencià
2.3.2 Competència professional:
-Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià
-Pràcticum I (17501), II (17502) i III (17503) en valencià
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ANNEX II
ITINERARIS PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ I EL
DIPLOMA DE MESTRE EN VALENCIÀ DELS ALUMNES DELS GRAUS I DEL
MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT COMENÇATS ABANS DEL CURS
2013-14
0. NIVELL DE LLENGUA I ASSIGNATURES COMPUTABLES
Per a obtenir el Certificat de Capacitació en Valencià i en altres llengües i el Diploma de
Mestre de Valencià cal tenir acreditat el nivell de llengua exigit per l’Ordre 17/2013 de la
Conselleria d’Educació.
Tots els criteris i requisits regulats en aquests Itineraris per a l’Acreditació del Certificat
de Capacitació i el Diploma de Mestre en Valencià s’han d’entendre referits a
assignatures avaluades satisfactòriament (amb una nota igual o superior a 5 punts). No
seran computades, en conseqüència, les assignatures superades per la via de
l’anomenat «aprovat per compensació».
1. GRAU DE FILOLOGIA CATALANA
Es facilitarà el Diploma de Mestre de Valencià a tots els graduats en Filologia Catalana,
atès que durant el Grau han complit i superat els requisits que estipula la normativa de
la Conselleria.
2. GRAU EN MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL
Per a obtenir el Certificat de Capacitació (30 crèdits) o el Diploma de Mestre de
Valencià (40 crèdits) els titulats en el Grau de Mestre d’Educació Infantil necessiten:
2.1 Haver aprovat les assignatures i cursos següents:
2.1.1 Necessàriament, les assignatures obligatòries Habilitats Comunicatives i
Lectoescriptura en Català (9 crèdits), Llengua Catalana per a l’Educació Infantil (6
crèdits), i les assignatures optatives Taller d’Expressió Oral i Lectoescriptura en Català
(6 crèdits) i Taller d’Animació Lectora i Biblioteca Escolar (en català) (6 crèdits) [27
crèdits].
2.1.2 Els crèdits restants es poden obtenir amb qualsevol de les possibilitats següents:
2.1.2.1 Cursant qualsevol altra assignatura del Departament de Filologia Catalana (amb
el benentès que no es poden triar assignatures d’altres titulacions que tinguen un
contingut equivalent a les ja cursades)
2.1.2.2Per la participació en activitats universitàries culturals, explícitament
reconegudes per a aquest Pla pel Departament de Filologia Catalana o l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana. Per al Certificat de Capacitació només
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s’admeten un màxim de 2 crèdits obtinguts per aquest procediment; i per al Diploma de
Mestre, un màxim de 4.
2.1.2.3 Cursant qualsevol assignatura del grau, la docència de la qual siga en valencià.
A efectes d’obtenir crèdits per a la titulació en valencià, per cada 9 crèdits d’aquestes
assignatures se’n comptabilitza 1, de crèdit, en aquest Pla. Per aquest apartat no es
poden obtenir més de 6 crèdits.
2.1.2.4 Cursant en valencià el Pràcticum del Grau de Mestre Infantil, que comptarà un
total de 7 crèdits als efectes d’aquest Pla. Els estudiants que tinguen convalidats alguns
dels pràcticums perquè provenen de Formació Professional o d’altres estudis superiors,
a l’efecte d’aquest Pla, poden matricular-se de les assignatures del pràcticum pendents
en valencià. Només per a aquestes persones, i a l’efecte d’aquest Pla, el Pràcticum I
(17301) tindrà un valor de 2 crèdits, el Pràcticum II (17401), comptarà 3 crèdits i el
Pràcticum III (17402), equivaldrà a 2 crèdits.
2.2 Haver acreditat un nivell C1 de valencià (per a obtenir la Capacitació Docent) o un
C2 de valencià (per a obtenir el Mestre de Valencià). Els estudiants que seguisquen
aquests itineraris i acaben els estudis i els itineraris fins a l’acabament del curs
2015/2016 no han d’aportar un certificat de C1 en valencià per a obtenir el Certificat de
Capacitació perquè ja els ho reconeix la normativa vigent en moment de començar els
itineraris.
3. GRAU EN MESTRE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Per a obtenir el Certificat de Capacitació (30 crèdits) o el Diploma de Mestre de
Valencià (40 crèdits) els titulats en el Grau de Mestre d’Educació Primària necessiten:
3.1 Haver aprovat les assignatures i cursos següents:
3.1.1 Necessàriament, les assignatures obligatòries Llengua Catalana per a l’Educació
Primària (6 crèdits), Didàctica de la Llengua Catalana per a l’Educació Primària (6
crèdits) i Llengua Catalana i Planificació Lingüística a l’Escola (6 crèdits); i una de les
dues assignatures optatives Taller de Literatura Catalana Popular (6 crèdits) o Taller de
Literatura Infantil i Juvenil Catalana i Animació Lectora (6 crèdits) [24 crèdits].
3.1.2 Els crèdits restants es poden obtenir amb qualsevol de les possibilitats següents:
3.1.2.1 Cursant l’altra assignatura optativa: Taller de Literatura Catalana Popular (6
crèdits) o Taller de Literatura Infantil i Juvenil Catalana i Animació Lectora (6 crèdits).
3.1.2.2 Cursant qualsevol altra assignatura del Departament de Filologia Catalana (amb
el benentès que no es poden triar assignatures d’altres titulacions que tinguen un
contingut equivalent a les ja cursades).
3.1.2.3Per la participació en activitats universitàries culturals, explícitament
reconegudes pel Departament de Filologia Catalana o l’Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana per a aquest Pla. Per al Certificat de Capacitació només s’admeten
un màxim de 2 crèdits obtinguts per aquest procediment; i per al Diploma de Mestre, un
màxim de 4.
3.1.2.4 Cursant qualsevol assignatura del grau, la docència de la qual siga en valencià.
A efectes d’obtenir crèdits per a la titulació en valencià, per cada 9 crèdits d’aquestes
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assignatures se’n comptabilitzarà 1, de crèdit, en aquest Pla. Per aquest apartat no es
poden obtenir més de 6 crèdits.
3.1.2.5 Cursant en valencià el Pràcticum del Grau de Mestre de Primària, que comptarà
un total de 7 crèdits als efectes d’aquest Pla. Els estudiants que tinguen convalidats
alguns dels pràcticums perquè provenen de Formació Professional o d’altres estudis
superiors, a l’efecte d’aquest Pla, poden matricular-se de les assignatures del pràcticum
pendents en valencià. Només per a aquestes persones, i a l’efecte d’aquest Pla, el
Pràcticum I (17501) tindrà un valor de 2 crèdits, el Pràcticum II (17502), comptarà 3
crèdits i el Pràcticum III (17503), equivaldrà a 2 crèdits.
3.2 Haver acreditat un nivell C1 de valencià (per a obtenir la Capacitació Docent) o un
C2 de valencià (per a obtenir el Mestre de Valencià). Els estudiants que seguisquen
aquests itineraris i acaben els estudis i els itineraris fins a l’acabament del curs
2015/2016 no han d’aportar un certificat de C1 en valencià per a obtenir el Certificat de
Capacitació perquè ja els ho reconeix la normativa vigent en moment de començar els
itineraris.
4. GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT
Per a obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià els graduats
en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport necessiten:
4.1 Haver aprovat un mínim de 24 crèdits, d’acord amb l’itinerari següent:
4.1.1 Cursant, necessàriament, les assignatures Llengua Catalana per a les Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport (6 crèdits), Llengua Catalana Professionalitzant I (6 crèdits)
i Pràcticum 1b i la corresponent versió del Treball Final B en el Màster Universitari de
Professorat d’Educació Secundària (6 crèdits).
4.1.2 Els 6 crèdits restants es poden obtenir amb qualsevol de les dues possibilitats
següents:
4.1.2.1 Cursant l’assignatura Llengua Catalana Professionalitzant II (6 crèdits).
L’alumnat que curse aquesta opció 4.1.2 acredita un nivell C1 de competències en
valencià, per la qual cosa se’n certifica el «domini suficient, oral i escrit, en valencià» a
què es refereix l’Ordre de 24 de maig de 1995.
4.1.2.2 Per la participació en activitats universitàries culturals, explícitament
reconegudes per a aquest Pla pel Departament de Filologia Catalana o l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana (només s’admeten un màxim de 2 crèdits
obtinguts per aquest procediment); i cursant qualsevol assignatura del grau, la docència
de la qual siga vehiculada i avaluada en valencià. A efectes d’obtenir crèdits per a la
titulació en valencià, per cada 9 crèdits d’aquestes assignatures se’n comptabilitzarà 1,
de crèdit, en aquest Pla. L’alumnat que curse aquesta opció 4.1.2.2, podrà accedir a
una prova de nivell C1, on haurà d’acreditar el «domini suficient, oral i escrit, en
valencià» a què es refereix la citada Ordre de 24 de maig de 1995.
4.2 Haver acreditat un nivell C1 de valencià (per a obtenir la Capacitació Docent) o un
C2 de valencià (per a obtenir el Mestre de Valencià).
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5. GRAUS EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES, ESTUDIS ANGLESOS,
ESTUDIS FRANCESOS I ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
L’alumnat d’aquests graus que complete l’itinerari en Filologia Catalana i acredite un
nivell C1 de valencià podrà obtenir el Certificat de Capacitació. Per a obtenir el Diploma
de Mestre, en canvi, ha de cursar els crèdits necessaris per a completar, a més del
grau propi, el de Filologia Catalana.
6. TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
L’alumnat de Traducció i Interpretació que curse 18 crèdits vinculats a l’àrea de
Filologia Catalana dins de la matèria «Llengua Materna» (entre les assignatures
Llengua Catalana per a la Traducció I, Iniciació a la Llengua Catalana I, Llengua
Catalana per a la Traducció II, Iniciació a la Llengua Catalana II, Traducció General
Espanyol-Català i Català Oral) i també les assignatures Traducció de Textos
Especialitzats Espanyol-Català (6 crèdits) i Traducció Literària Espanyol-Català (6
crèdits), podrà obtenir el Certificat de Capacitació sempre que curse l’assignatura
Pràcticum 1b en el Màster Universitari de Professorat d’Educació Secundària i acredite
el nivell C1 de valencià.
Si, de més a més, cursa la versió referida al català de les assignatures Traducció
General Directa B-A (I), Traducció General Directa B-A (II) i Traducció General Inversa
A-B —amb la responsabilitat docent del Departament de Filologia Catalana— i acredita
el nivell C2 de valencià, pot obtenir el Diploma de Mestre de Valencià.

7. HUMANITATS
Per a obtenir el Certificat de Capacitació, els graduats d’Humanitats han de cursar
l’assignatura Pràcticum 1b en el Màster Universitari de Professorat d’Educació
Secundària, han d’acreditar un nivell C1 de valencià i, a més, han d’aprovar un mínim
de 24 crèdits d’acord amb l’itinerari següent:
7.1 Necessàriament, cursant les assignatures Taller d’Expressió Oral i Escrita en
Català (6 crèdits) i Pràctica de la Normativa Catalana (6 crèdits).
7.2 Els 12 crèdits restants es poden cursar amb qualsevol de les possibilitats següents:
a) Introducció a la Literatura Catalana Medieval (6 crèdits)
b) Literatura Catalana Actual (6 crèdits)
c) Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada: Literatura Catalana (6 crèdits)
d) Literatura Catalana: Difusió Cultural (6 crèdits)
8. GRADUATS EN QUALSEVOL ALTRA TITULACIÓ
Per a obtenir el Certificat de Capacitació, necessiten:
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8.1 Haver aprovat un mínim de 24 crèdits:
8.1.1 Necessàriament, cursant l’assignatura Pràcticum 1b i la versió del Treball Final B
en el Màster Universitari de Professorat d’Educació Secundària (6 crèdits), així com
també les assignatures Llengua Catalana Professionalitzant I (6 crèdits) i Llengua
Catalana i Comunicació Científica (6 crèdits).
8.1.2 Els 6 crèdits restants es poden obtenir amb qualsevol de les dues possibilitats
següents:
8.1.2.1 Cursant l’assignatura Llengua Catalana Professionalitzant II (6 crèdits).
L’alumnat que curse aquesta opció 8.1.2.1 acredita un nivell C1 de competències en
valencià, per la qual cosa se’n certifica el «domini suficient, oral i escrit, en valencià» a
què es refereix l’Ordre de 24 de maig de 1995.
8.1.2.2 Per la participació en activitats universitàries culturals, explícitament
reconegudes per a aquest Pla pel Departament de Filologia Catalana o l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana (només s’admeten un màxim de 2 crèdits
obtinguts per aquest procediment); i cursant qualsevol assignatura del grau, la docència
de la qual siga vehiculada i avaluada en valencià. A efectes d’obtenir crèdits per a la
Capacitació Docent en valencià, per cada 9 crèdits d’aquestes assignatures se’n
comptabilitzarà 1, de crèdit, en aquest Pla. L’alumnat que curse aquesta opció 8.1.2.2,
podrà accedir a una prova de nivell C1, on haurà d’acreditar el «domini suficient, oral i
escrit, en valencià» a què es refereix la citada Ordre de 24 de maig de 1995.
8.2 Haver acreditat un nivell C1 de valencià.
9. MÀSTER OFICIAL EN PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Els llicenciats o graduats que completen el Màster Oficial en Professorat d’Educació
Secundària per l’especialitat de Llengua Catalana (Valencià) i la seua Literatura —i
que, en conseqüència, també n’han complit els requisits d’accés a aquesta
especialitat— i que acrediten el nivell C2 de valencià, poden obtenir el Diploma de
Mestre de Valencià.
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ANNEX III
ITINERARIS PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ I EL
DIPLOMA DE MESTRE EN VALENCIÀ DELS ALUMNES DE LES LLICENCIATURES
I DIPLOMATURES EN PROCÉS D’EXTINCIÓ
0. NIVELL DE LLENGUA I ASSIGNATURES COMPUTABLES
Per a obtenir el Certificat de Capacitació en Valencià i en altres llengües i el Diploma de
Mestre de Valencià cal tenir acreditat el nivell de llengua exigit per l’Ordre 17/2013 de la
Conselleria d’Educació.
Tots els criteris i requisits regulats en aquests Itineraris per a l’Acreditació del Certificat
de Capacitació i el Diploma de Mestre en Valencià s’han d’entendre referits a
assignatures avaluades satisfactòriament (amb una nota igual o superior a 5 punts). No
seran computades, en conseqüència, les assignatures superades per la via de
l’anomenat «aprovat per compensació».
1. LLICENCIATS EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
Poden revalidar el Certificat de Capacitació Docent aprovant un mínim de 30 crèdits,
distribuïts en les assignatures següents, segons el Pla d’Estudis del 2000 i acreditant
un nivell C1 de valencià:
1.1 Assignatures incloses com a troncals o obligatòries dins el pla d’estudis de
Traducció i Interpretació (2000):
- Català I [8116] o Llengua Catalana I [8118] o Iniciació al Català I [8207] (8 crèdits)
- Llengua Catalana II [8130] o Iniciació al Català II [8208] (8 crèdits)
- Traducció General Espanyol-Català (8119) (10,5 crèdits) o Traducció Específica
Espanyol-Català (8131) (10 crèdits)
1.2 Assignatura Didàctica de la Llengua i la Literatura (Valencià) I [8650] (6 crèdits).
1.3 Assignatura Pràcticum 1b en el Màster Universitari de Professorat d’Educació
Secundària, amb la corresponent versió del Treball Final B (6 crèdits).
2. LLICENCIATS EN
ANGLESA, ÀRAB)

FILOLOGIES

DIVERSES

(ESPANYOLA,

FRANCESA,

Si volen aconseguir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, han
d’aprovar un mínim de 30 crèdits,distribuïts en les assignatures següents, segons el Pla
d’Estudis de Filologia del 2000 i acreditar un nivell C1 de valencià:
2.1 - Llengua Catalana [8605] (12 crèdits)
- Didàctica de la Llengua i la Literatura (Valencià ) I [8650] (6 crèdits)
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2.2 La resta de crèdits, de les següents:
- Pràcticum 1b en el Màster Universitari de Professorat d’Educació Secundària, amb la
corresponent versió del Treball Final B (6 crèdits)
- Elocució i Ortoèpia Catalanes (8659) (6 crèdits)
- Literatura Catalana II [8604] (12 crèdits)
- Literatura Catalana [8603] (12 crèdits)
- Semàntica i Lexicologia Catalanes [8607] (6 crèdits)
- Literatura Catalana Contemporània I [8608] (6 crèdits)
- Fonologia i Morfologia Catalanes [8609] (6 crèdits)
- Literatura Catalana Medieval I [8610] (6 crèdits)
- Literatura Catalana Moderna I [8611] (6 crèdits)
- Comentari de Textos Catalans [8613] (6 crèdits)
- Sintaxi Catalana I [8614] (6 crèdits)
- Literatura Catalana Medieval II [8616] (6 crèdits)
- Literatura Catalana Medieval III [8617] (6 crèdits)
- Literatura Catalana Contemporània II [8618] (6 crèdits)
- Literatura Catalana Contemporània III [8620] (6 crèdits)
- Terminologia Catalana [8624] (6 crèdits)
- Sociolingüística Catalana I [8627] (6 crèdits)
- Traducció General Espanyol-Català [8629] (6 crèdits)
- Literatura Catalana Popular I [8645] (6 crèdits)
2.3 Opcionalment, l’alumnat es pot matricular en una prova de nivell C1 per a acreditar
la competència suficient en català. Aquesta prova es computa en l’itinerari amb un valor
equivalent a 6 crèdits.
3. DIFERENTS ESPECIALITATS DE MAGISTERI
Per a obtenir el Certificat de Capacitació (30 crèdits) o el Diploma de Mestre de
Valencià (40 crèdits) els titulats en la Diplomatura de Mestre/a han d’haver aprovat:
3.1 Necessàriament, les assignatures següents del Pla del 2000:
a) Llengua Catalana (6 o 4,5 crèdits) i Escola i Llengua al País Valencià (4,5 crèdits)
b) L’assignatura o assignatures de Llengua i Literatura i la seua Didàctica (Català) de la
seua especialitat o Desplegament de les Habilitats Lingüístiques (impartides pel
Departament de Filologia Catalana).
3.2 La resta de crèdits, fins a 30 per al Certificat de Capacitació o fins a 40 per al
Diploma de Mestre de Valencià, els alumnes els poden fer triant entre les assignatures
següents impartides pel Departament de Filologia Catalana dins del pla d’estudis de
Mestre:
3.2.1 Literatura Infantil (Educació Infantil) (4,5 crèdits), Desplegament de les Habilitats
Lingüístiques (Educació Infantil) (6 crèdits), Llengua i Literatura i la seua Didàctica
(Català) (Educació Musical) (6 crèdits), Llengua i Literatura i la seua Didàctica (Català)
(Educació Física) (6 crèdits), Llengua i Literatura i la seua Didàctica (Català) (Llengua
Estrangera) (9 crèdits), Llengua i Literatura i la seua Didàctica I (Català) (Educació
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Primària) (6 crèdits), Llengua i Literatura i la seua Didàctica II (Català)
Primària) (6 crèdits).

(Educació

3.2.2 Alguna altra assignatura de lliure elecció de l’oferta pròpia del Departament de
Filologia Catalana (no es poden triar assignatures d’altres titulacions que tinguen un
contingut equivalent a les ja cursades).
3.2.3 Qualsevol assignatura de la Universitat, la docència de la qual siga en valencià.
Tenint en compte que a efectes d’obtenir crèdits per a la titulació en valencià, les
assignatures entre 4 i 6 crèdits només en comptabilitzaran 1; i les que en tinguen més
de 6, comptabilitzaran 2 crèdits. En qualsevol cas, per aquest procediment només es
podran obtenir un màxim de 6 crèdits.
3.2.4 El Pràcticum en valencià de la Diplomatura de Mestre, que comptabilitzarà un
total de 7 crèdits.
3.2.5 Qualsevol curs, curset, jornades, congrés, simposi, etc., que convalide per crèdits
de lliure elecció i haja estat prèviament reconegut pel Departament de Filologia
Catalana o l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, tot tenint en compte que,
per al Certificat de Capacitació només s’admetran un màxim de 2 crèdits obtinguts per
aquest procediment, i per al Diploma de Mestre, un màxim de 4.
3.3 Acreditar el nivell C1 per al Certificat de Capacitació i el C2 per al Diploma de
Mestre.
4. LLICENCIATS EN HUMANITATS
Per a aconseguir el Certificat de Capacitació han de fer un mínim de 30 crèdits,
distribuïts en les assignatures següents, segons el Pla d’Estudis de 1996 i acreditar un
nivell C1 de valencià:
4.1 Assignatures incloses com a troncals o obligatòries dins el pla d'estudis
d'Humanitats: Llengua Catalana [3253] (6 crèdits), Literatura Catalana [3264] (6
crèdits), Sociolingüística Catalana [3280] (4,5 crèdits), Literatura Catalana Comparada
[3281] (4,5 crèdits).
4.2 Assignatura inclosa com a optativa dins el pla d'estudis de Filologia Catalana:
Didàctica de la Llengua i la Literatura (Valencià ) I [8650] (6 crèdits).
4.3 Pràcticum 1b en el Màster Universitari de Professorat d’Educació Secundària, amb
la corresponent versió del Treball Final B (6 crèdits).
5. LLICENCIATS I DIPLOMATS EN QUALSEVOL ALTRA MATÈRIA
Poden aconseguir el Certificat de Capacitació si han aprovat un mínim de 24 crèdits,
distribuïts en les assignatures següents:
5.1 Les assignatures Llengua Catalana Professionalitzant I i Llengua Catalana
Professionalitzant II.
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5.2 L’assignatura Pràcticum 1b en el Màster Universitari de Professorat d’Educació
Secundària, amb la corresponent versió del Treball Final B (6 crèdits).
5.3 L’assignatura Llengua Catalana i Comunicació Científica (6 crèdits) o una
assignatura de Llenguatge d’Especialitat (6 crèdits), entre les següents: Ciències
Jurídiques [8675], Ciències Socials i Humanes [8676], Ciències Experimentals i
Disciplines Cientificotècniques [8677], Ciències Econòmiques [8678], Ciències de la
Vida [8679]. Alternativament, es poden computar crèdits per docència en valencià,
tenint en compte que per cada 9 crèdits d’aquestes assignatures se’n comptabilitzarà 1,
de crèdit, en aquest Pla, fins un màxim de 6.
5.4 En qualsevol cas l’alumnat ha d’acreditar un nivell C1 de competències en català.
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