PLA DE FORMACIÓ LINGÜISTICOTÈCNICA (estiu 2012)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’EDUCACIÓ I QUALITAT
EDUCATIVA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ TÈCNICA O ESPECÍFICS DEL PLA DE
FORMACIÓ LINGÜISTICOTÈCNICA EN LLENGÜES DEL PROFESSORAT NO UNIVERSITARI
PER A PROFESSORAT DE CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS DEPENDENTS DE
LA GENERALITAT VALENCIANA.
La Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament del Valencià establix en l’article 23 que el professorat que presta els
seus servicis dins la Comunitat Valenciana ha de conéixer les llengües oficials i que serà capacitat en
valencià progressivament a través d'una política de voluntarietat, gradualitat i promoció professional.
Amb l’Orde de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el Pla de Formació
Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat No Universitari i l'obtenció de les titulacions administratives
necessàries per a l’ús vehicular de les llengües en tots els nivells d'ensenyament no universitari s'obri una
nova via de capacitació tecnicodidàctica i comunicativa per tal d'atendre les necessitats de formació tècnica
del professorat per a l'ensenyament en i del valencià i en llengües estrangeres del professorat de la
Comunitat Valenciana. En aplicació de la dita Orde
RESOLC: Convocar els cursos de Formació Tècnica del Pla de Formació Lingüisticotècnica en llengües del
Professorat no Universitari, regulats per l'Orde de 5 d'octubre de 2009 de la Conselleria d'Educació (DOCV
núm. 6132, de 28 d'octubre de 2009): Primer cicle, Curs Específic A i Curs Específi B, per a la formació
en valencià i en llengües estrangeres, i el curs corresponent del Segon cicle, Curs Específic D per a la
formació en valencià.
1. Objectius i continguts
Els títols, objectius i continguts dels cursos vénen indicats en la mencionada norma de 5 d'octubre de 2009
(DOCV núm. 6132, de 28 d'octubre de 2009).
2. Participants
Els cursos estan destinats als docents que treballen en centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb
fons públics.
3. Horari, llocs de realització i formació de grups
L’horari de realització dels cursos és de 9:00 a 14:00 hores i el calendari de sessions, del 2 al 13 de juliol de
2012 (tots dos inclosos).
Es pot accedir als cursos ofertats a través de la web del Servici de Formació del Professorat de la
Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (http://www.edu.gva.es/per/val/sfp_95_pflt_estiu.asp).
Els participants podran ser agrupats i reubicats en funció de la demanda i de la disponibilitat d'aules.
4. Condicions de participació
Únicament podrà presentar-se sol·licitud de participació per a un curs. En cas de voler fer algun canvi, quan
s’intente inscriure a un altre curs es rebrà un correu electrònic amb l’enllaç per poder renunciar a l’anterior, a
fi de poder tramitar una nova inscripció, sempre que s’estiga dins de termini.
El professorat participant en la convocatòria d’hivern no podrà participar en el mateix curs d’esta
convocatòria.
Només pot sol·licitar la inscripció en el Curs Específic D (Segon cicle) el professorat d'Educació Secundària
d'àrees lingüístiques, el d'Educació Infantil i el d'Educació Primària, sempre que estiga en possessió del
Certificat de Capacitació en valencià.
Són d'aplicació les condicions de participació en activitats de formació permanent del professorat regulades
en l'Orde 99/2010 de 21 de desembre (DOCV 21/01/2011).
El compliment de tots els requisits esmentats en aquesta base s'entendrà que s'ha de produir en la data
d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.
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5. Inscripció
El període d'inscripció serà del 20 de març al 15 d'abril de 2012, ambdós inclosos.
La sol·licitud d'inscripció es farà a través de la pàgina web del Servici de Formació del Professorat
(http://www.edu.gva.es/per/val/sfp_95_pflt_estiu.asp)
L'admissió vindrà determinada per l'acompliment de les condicions de la convocatòria i per la data
d'inscripció per via telemàtica.
6. Formalització de la matrícula
En cas d'haver d'aportar alguna documentació, cal fer-ho en el moment de la inscripció. No obstant això, la
coordinació dels cursos podrà requerir posteriorment la documentació que crega oportuna quan no dispose
d’esta.
L'omissió o falsedat de qualsevol de les dades o de la documentació que siga requerida comportarà
l'anul·lació de la inscripció en qualsevol moment.
Docents no funcionaris
Han d'acreditar que estan ocupant un lloc docent mitjançant una nòmina actualitzada o contracte vigent . El
professorat de secundària que s’inscriga a un curs Específc D ha d’aportar un certificat del centre on conste
la matèria que imparteix.
Acreditació lingüística de valencià
Pot sol·licitar la inscripció en un dels cursos específics de Primer cicle (A-B) en valencià el professorat que
estiga en situació d'acreditar la següent formació prèvia:
•

Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent.

•

Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent.

•

Nivell 1 o Nivell 2 del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat No
Universitari.

Solament qui no l'haja obtingut a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o del Pla de
Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat No Universitari, haurà d'acreditar-la en el moment
de la sol·licitud.
En l’Específic D no cal aportar cap documentació, es farà la comprovació d’ofici.
Acreditació lingüística de llengües estrangeres
Pot sol·licitar la inscripció en un dels cursos específics en llengües estrangeres convocats (A-B), el
professorat que estiga en situació d'acreditar la següent formació prèvia:
•

Mestres d'Infantil i Primària: competència lingüística nivell B1 del Marc
Referència en la llengua estrangera corresponent.

Europeu Comú de

•

Resta del professorat: competència lingüística nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència en
la llengua estrangera corresponent.

7. Llista de participants admesos
La llista provisional de persones admeses i no admeses es farà pública en la web del Servici de Formació
del Professorat (http://www.edu.gva.es/per/val/sfp_95_pflt_estiu.asp) a partir del dia 4 de maig de 2012.
S’obrirà un període de 10 dies hàbils, comptadors des del dia de la publicació de la llista provisional, a
través del correu "cefire@gva.es", perquè les persones excloses puguen presentar al·legacions. Aquelles
que es presenten dins de termini i que siguen resoltes positivament, implicaran la confirmació de la
participació.
A fi de resultar definitivament admés o admesa, des del dia en què es faça pública la llista provisional fins al
10 de juny, cal CONFIRMAR l'assistència en la pàgina web on es fa la inscripció, incloses les persones
participants en ESPERA.
El llistat definitiu s'elabora basant-se en les confirmacions, LA NO CONFIRMACIÓ CAUSA PÈRDUA DE
LLOC en el curs.
Si, després d'haver confirmat, no s’ha d’assistir, cal RENUNCIAR.
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La llista definitiva d'admesos i no admesos (amb el lloc de realització dels cursos) es publicarà a partir del
15 de juny de 2012.
8. Tractament de la informació
Les dades personals que conté el formulari podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la
Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de
les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, segons disposa la llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal
(BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
9. Adaptacions
S’establiran, per a les persones amb discapacitat, les adaptacions de temps i mitjans pertinents perquè els
aspirants puguen fer els cursos i l’examen en les condicions més favorables, sense que puguen ser eximits
de la realització de cap de les àrees de la prova.
Ho hauran de sol·licitar i justificar, per registre d'entrada adreçat al Servici de Formació del Professorat,
adjuntant el certificat mèdic pertinent.
10. Assistència i avaluació
Els participants que assistisquen als cursos, per tal d'obtindre la qualificació d'apte, han de superar les
proves finals que s'organitzaran per tal de constatar el rendiment obtingut en els aspectes teòrics i pràctics,
escrits i orals, fins assolir els nivells que s'exigixen. Per a obtindre l'apte, l'alumne/a haurà de superar la part
oral i l'escrita del mateix examen, les dos conjuntament, bé siga en la primera prova al final del curs, bé siga
en la segona prova de setembre.
L'assistència a la primera sessió dels cursos és obligatòria, així com l’assistència al 85% del total de les
sessions del curs; per tant, els inscrits que no hi assistisquen perdran el dret de presentar-se a les proves
finals.
Les proves tindran lloc el dia 13 de juliol de 2012 en primera convocatòria, en els mateixos centres on es
realitzen les sessions de classe i el dia 22 de setembre de 2012 en segona convocatòria en els llocs que
s’indicarà
convenientment
a
la
web
del
Servici
de
Formació
del
Professorat
(http://www.edu.gva.es/per/val/sfp_95_pflt_estiu.asp).
El llistat provisional d’aspirants amb la qualificació d’apte o no apte es farà públic en la pàgina web, apartat
de novetats, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.
11. Procés de revisió
Els aspirants qualificats com a no apte podran interposar una reclamació contra esta qualificació en el
termini de 10 dies hàbils, presentant sol·licitud per registre d'entrada adreçada al Servici de Formació del
Professorat.
Es constituirà una comissió tècnica de revisió de proves integrada pel cap del Servici de Formació del
Professorat, un secretari i almenys dos tècnics del mateix servici. No podran formar part d’esta comissió els
responsables de la qualificació recorreguda. La comissió procedirà a una segona correcció i emetrà un
informe, amb proposta de resolució, sobre la modificació, si és el cas, de la qualificació recorreguda.
Els protocols escrits i les anotacions de l’àrea d’expressió oral hauran de conservar-se, almenys, fins a
quatre mesos després de la realització de la prova. En els supòsits de revisió, els exàmens i les anotacions
es conservaran fins que haja transcorregut el termini fixat en la resolució o es resolga el procediment
contenciós administratiu.
Les reclamacions seran resoltes en el termini d’un mes, transcorregut el qual es consideraran desestimades
les no resoltes i es tindran per definitius, amb efectes des de la data de la resolució per la qual es fa públic
el llistat provisional, els resultats no esmenats.
12. Procés de certificació
VALENCIÀ:
Els servicis lingüístics de les universitats d'Alacant, Jaume I de Castelló i de València-Estudi General
expediran la certificació acadèmica als alumnes que, dins dels respectius districtes universitaris, hagen
superat satisfactòriament qualsevol dels cursos del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües i que
així ho sol·liciten.
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Les universitats podran emetre els dits certificats una vegada s’hagen fet públiques les llistes d’aptes.
Posteriorment, prèvies sol·licitud i aportació de la certificació acadèmica de les universitats i acreditació de
la competència lingüística en valencià, el Servici d’Acreditació i Promoció del Valencià de la Conselleria de
Turisme, Cultura i Esport expedirà el certificat de Capacitació per a l'ensenyament en Valencià o el Diploma de
Mestre de Valencià, segons disposa la citada Orde de 5 d'octubre de 2009 de la Conselleria d'Educació.
LLENGÜES ESTRANGERES:
Prèvies sol·licitud i acreditació de la competència lingüística en la llengua estrangera corresponent (cal
presentar per registre d’entrada una sol·licitud adjuntant la documentació degudament confrontada), el
Servici de Formació del Professorat expedirà el Certificat de Capacitació en llengua estrangera
corresponent a les persones que hagen superat satisfactòriament qualssevol dels cursos del Pla de
Formació Lingüisticotècnica en Llengües regulat per la citada Orde de 5 d'octubre de 2009 de la Conselleria
d'Educació.
LA DIRECTORA GENERAL D’EDUCACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA

Beatriz Gascó Enríquez
València, 20 de març de 2012
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ANNEX 1

Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià
Cursant profitosament el Pla de Formació...

s'obté...

que capacita per...

PRIMER CICLE
i superant un dels dos cursos
de formació tècnica:

Arribant al Nivell 2 dels cursos de llengua:

Curs Específic A
Nivell 0 (A2) (opcional)
i Nivell 1 PFLT (o Elemental JQCV – B1)

(professorat d'Infantil/Primària)

+

=
Curs Específic B

i Nivell 2 PFLT (o Mitjà JQCV – C1)

Certificat de
Capacitació en
Valencià

Fer classe en valencià en tots
els nivells d'ensenyament no
universitari

Fer classe de valencià fins a 6é
de Primària

(resta del professorat)

SEGON CICLE
Nivell 3 (llengua) + Curs Específic D (formació tècnica)
(només professorat d'Educació Infantil, de Primària o de Secundària d'àrees lingüístiques)

Fer classe de valencià en tots
Diploma de Mestre en els nivells no universitaris
=
(per al professorat de Primària o de
Valencià
Secundària d’àrees lingüístiques
únicament)

Pla de Formació Lingüisticotècnica en Anglés i en altres llengües estrangeres
Cursant profitosament el Pla de Formació...

s'obté...

que capacita per...

PRIMER CICLE
Complint el següent requisit:

i superant un dels dos cursos
de formació tècnica:

Titulació de nivell B1 (MECR) *

Curs Específic A

(professorat d’Infantil/Primària)

(professorat d'Infantil/Primària)

+
Titulació de nivell B2 (MECR) *

Curs Específic B

(resta del professorat)

(resta del professorat)

Certificat de
Fer classe en anglés o en les
Capacitació en Anglés
=
altres llengües en tots els nivells
o en les altres
d'ensenyament no universitari
llengües

* La formació lingüística (nivells B1 i B2) de la formació en llengües estrangeres no s’oferix en esta
convocatòria.

