Estudiants del grau d’Educació Infantil que van començar estudis
ABANS del curs acadèmic 2013-2014

Capacitació en valencià
Diploma de mestre de valencià
Caldrà completar, respectivament, un mínim 30 o 40 crèdits, a partir de les opcions següents
Cursant, necessàriament,
les assignatures obligatòries:

Llengua catalana I
per a l’educació infantil
6 crèdits

Habilitats comunicatives i
lectoescriptura en català

Cursant qualsevol altra
assignatura
del Departament
de Filologia Catalana

9 crèdits
i les assignatures optatives:

Taller de creació verbal
6 crèdits
i/o

(amb el benentés que no es
podran triar assignatures que
tinguen un contingut equivalent a
les ja cursades dins el grau
d’Educació Infantil)

Per la participació en
activitats culturals
universitàries
explícitament reconegudes
per a este Pla pel
Dept. de Filologia Catalana
o l’IIFV

Cursant qualsevol
assignatura del Grau, la
docència de la qual siga en
valencià

Per a la Capacitació
només s’admetrà un màxim
de 2 crèdits obtinguts a través
d’este procediment; per al DMV,
un màxim de 4.

Cursant en valencià tot
o part del Pràcticum,
amb el còmput següent:

Pràcticum I
2 crèdits

Per cada 9 crèdits cursats
es computarà 1 crèdit
a efectes d’este Pla.

Pràcticum II

Es podrà obtindre un màxim de
6 crèdits a través d’esta opció.

Pràcticum III

3 crèdits

2 crèdits

Literatura catalana infantil
6 crèdits

i a més...
Per a la CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ, caldrà acreditar un nivell de competència lingüística C1 (MECR):
a) Els estudiants que completen tant els estudis de grau com estos itineraris abans que acabe el curs 2015-2016,
no hauran d’aportar un certificat oficial extern de nivell C1 en valencià, perquè així ho establix la moratòria de la
normativa UA aprovada a partir de l’Orde 17/2013 de la Conselleria d’Educació.
b) Els estudiants que no completen els estudis de grau o estos itineraris abans que acabe el curs 2015-2016,
sí que hauran d’aportar un certificat oficial extern de nivell C1 en valencià (JQCV, SLC-UA, etc.) o bé,
com a alternativa, acollir-se al Pla vigent assumint els criteris estipulats per a l’alumnat
que va començar estudis el curs 2013-2014 o amb posterioritat.

Per al DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ,
caldrà acreditar un nivell de
competència lingüística C2 (MECR)

