Estudiants de la diplomatura de Mestre
Pla 2000

Capacitació docent en valencià i Diploma de mestre de valencià
Caldrà completar, respectivament, un mínim 30 o 40 crèdits, a partir de les opcions següents

Necessàriament,
les assignatures del Pla
2000:
Llengua catalana
(6 cr.)
Escola i llengua al
País Valencià (4,5 cr.)
i, a més,
Llengua i literatura i
la seua didàctica
(català) de la seua
especialitat (6 cr.)
o
Desplegament de les
habilitats
lingüístiques (6 cr.)

La resta de crèdits,
fins a 30 per a la
Capacitació docent,
i fins a 40 per al Diploma
de Mestre de Valencià,
a través
d’assignatures del Pla
d’estudis 2000 del
Dept. de Filologia
Catalana

Per la participació
en activitats
universitàries de
lliure elecció,
explícitament
reconegudes per a
aquest Pla pel Dept.
de Filologia Catalana
o l’IIFV
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.

Cursant qualsevol
assignatura de la
Diplomatura, la
docència de la qual
siga en valencià
Les assignatures entre
4 i 6 crèdits en
computaran 1, de crèdit,
a efectes d’aquest Pla.

Cursant en valencià
el Pràcticum
que comptarà 7 crèdits

Les que en tinguen més
de 6, en computaran 2.
Per aquest procediment
només podran obtenir
un màxim de 6 crèdits.

i a més...
per a la Capacitació docent,
haver acreditat un nivell de competència lingüística
C1 (MECR)

per al Diploma de Mestre de Valencià,
haver acreditat un nivell de competència lingüística
C2 (MECR)

Els estudiants que seguisquen aquests itineraris i acaben els
estudis i els itineraris fins a
l’acabament del CURS 2015-2016,

Els estudiants que acaben els estudis i els itineraris en el
CURS 2013-2014, se’ls emetrà el Diploma de mestre de
valencià sense necessitat d’acreditar un certificat oficial de
nivell C2 en valencià.
La resta haurà d’acreditar el nivell de llengua exigit per la
normativa vigent de la Conselleria i per aquest Pla.**

NO HAURAN D’APORTAR
un certificat oficial de nivell C1 en valencià
per a obtenir el certificat de Capacitació docent perquè ja els ho
reconeix la normativa UA vigent en moment de començar els
itineraris.*

*Segons estableix la disposició transitòria 3 de l’Annex III del Pla 2013 de Formació de la UA per a l’obtenció de la capacitació docent en valencià i en
altres llengües
**Segons estableix la disposició addicional 4 del Pla 2013 de Formació de la UA per a l’obtenció de la capacitació docent en valencià i en altres llengües
i la disposició transitòria 3 de l’Annex III del Pla 2013 de Formació de la UA per a l’obtenció de la capacitació docent en valencià i en altres llengües

