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Marc legal - diferMarc legal - diferèènciesncies

•• Orde de Orde de 55
d'octubre ded'octubre de
20092009

•• Orde de Orde de 5 de5 de
febrer de 1997febrer de 1997

•• Pla de FormaciPla de Formacióó Ling Lingüüisticotisticotèècnica encnica en

LlengLlengüües del Professorat noes del Professorat no

UniversitariUniversitari

•• Titulacions administratives necessTitulacions administratives necessààriesries

per a per a l'l'úús vehicular de les llengs vehicular de les llengüües enes en

tots els nivells d'ensenyament notots els nivells d'ensenyament no

universitariuniversitari

•• Pla de FormaciPla de Formacióó Ling Lingüüisticotisticotèècnica encnica en

ValenciValenciàà del Professorat no del Professorat no

UniversitariUniversitari

•• Titulacions administratives necessTitulacions administratives necessààriesries

per a per a l'ensenyament en Valencil'ensenyament en Valenciàà i del i del

ValenciValenciàà en tots els nivells no en tots els nivells no

universitarisuniversitaris..



Marc legal - novetatsMarc legal - novetats

•• Obre noves vies de Obre noves vies de capacitacicapacitacióó tecnicodid tecnicodidààctica ictica i
comunicativa en valencicomunicativa en valenciàà, en angl, en angléés i en altress i en altres
llengllengüüeses estrangeres estrangeres

•• Persegueix que el Persegueix que el professorat valenciprofessorat valenciàà assolisca el assolisca el
saber (competsaber (competèència lingncia lingüüisticocomunicativa) i elisticocomunicativa) i el
saber fer (la formacisaber fer (la formacióó tecnidodid tecnidodidààctica) enctica) en
valencivalenciàà, en angl, en angléés i en altres llengs i en altres llengüüeses
estrangeresestrangeres



Marc legal - comparaciMarc legal - comparacióó

Orde 1997 (PFLTV)Orde 1997 (PFLTV)

�� Capacitaci Capacitacióó en Valenci en Valenciàà

�� Pla de formaci Pla de formacióó t téé tres tres

EspecEspecíífics:fics:

��A: professorat d'EducaciA: professorat d'Educacióó

Infantil o d'EducaciInfantil o d'Educacióó

PrimPrimààriaria

��B: professorat dB: professorat d’’ààrees norees no

linglingüíüístiques Secundstiques Secundàària.ria.

��C: professorat dC: professorat d’’ààreesrees

linglingüíüístiques Secundstiques Secundàària.ria.

Orde 2009 (PFLTLL)Orde 2009 (PFLTLL)

�� Capacitaci Capacitacióó en Valenci en Valenciàà

�� Capacitaci Capacitacióó en Angl en Angléés is i

llengllengüües estrangereses estrangeres

�� Pla de formaci Pla de formacióó t téé dos dos

EspecEspecíífics:fics:

��A: professorat d'EducaciA: professorat d'Educacióó

Infantil o d'EducaciInfantil o d'Educacióó

PrimPrimààriaria

��B: la resta del professoratB: la resta del professorat



Estructura del PFLTLLEstructura del PFLTLL
Pla de formaciPla de formacióó ling lingüüisticotisticotèècnica en i de Valencicnica en i de Valenciàà

•• Primer Cicle:Primer Cicle:
obtenciobtencióó del del
Certificat deCertificat de
CapacitaciCapacitacióó en en
ValenciValenciàà

•• FormaciFormacióó ling lingüíüística stica (85 h):(85 h):

�� Nivell 0 o Prova de Nivell 0 per aNivell 0 o Prova de Nivell 0 per a
accedir al Nivell Iaccedir al Nivell I

�� Nivell INivell I

�� Nivell II, desprNivell II, despréés d'haver superat els d'haver superat el
nivell anteriornivell anterior

•• FormaciFormacióó metodol metodolòògicagica (50 h): (50 h):

�� EspecEspecíífic A: professorat d'Educacific A: professorat d'Educacióó
Infantil o d'EducaciInfantil o d'Educacióó Prim Primààriaria

�� EspecEspecíífic B: professorat resta defic B: professorat resta de
nivells educatius no universitarisnivells educatius no universitaris



Estructura del PFLTLLEstructura del PFLTLL
Pla de formaciPla de formacióó ling lingüüisticotisticotèècnica en i de Valencicnica en i de Valenciàà

•• Segon Cicle: Segon Cicle: obtenciobtencióó del del
Diploma de Mestre deDiploma de Mestre de
ValenciValenciàà

•• FormaciFormacióó ling lingüíüísticastica

(85 h):(85 h):

��Nivell IIINivell III

•• FormaciFormacióó

metodolmetodolòògicagica (50 h): (50 h):

��EspecEspecíífic Dfic D



Estructura del PFLTLLEstructura del PFLTLL
Pla de formaciPla de formacióó en Angl en Angléés i en altres llengs i en altres llengüües estrangereses estrangeres

Cicle Cicle úúnicnic

•• FormaciFormacióó ling lingüíüística:stica:

�� B1 del MECR:  professorat dB1 del MECR:  professorat d’’EducaciEducacióó Infantil Infantil

i Educacii Educacióó Prim Primààriaria

��  B2 del MECR: professorat de la  B2 del MECR: professorat de la resta deresta de

nivells educatius no universitaris)nivells educatius no universitaris)

•• OferidaOferida pels seg pels següüents programes ients programes i

organismes:organismes:

��El Programa de Suport a lEl Programa de Suport a l’’Ensenyament iEnsenyament i

ll’’Aprenentatge de LlengAprenentatge de Llengüües Estrangereses Estrangeres

(PALE).(PALE).

��Universitats.Universitats.

��Escoles Oficials dEscoles Oficials d’’Idiomes.Idiomes.



Estructura del PFLTLLEstructura del PFLTLL
Pla de formaciPla de formacióó en Angl en Angléés i en altres llengs i en altres llengüües estrangereses estrangeres

Cicle Cicle úúnicnic

•• FormaciFormacióó  metodol  metodolòògicagica

�� Curs EspecCurs Especíífic A: professorat d'Educacific A: professorat d'Educacióó

Infantil o dInfantil o d’’EducaciEducacióó Prim Primàària.ria.

�� Curs EspecCurs Especíífic B: professorat de la resta defic B: professorat de la resta de

nivells educatius no universitaris.nivells educatius no universitaris.

•• OferidaOferida pel seg pel següüent programa:ent programa:

�� Pla de FormaciPla de Formacióó en Angl en Angléés i en altress i en altres

llengllengüües estrangeres del Professorat  noes estrangeres del Professorat  no

UniversitariUniversitari



Estructura del PFLTLLEstructura del PFLTLL
Pla de formaciPla de formacióó en Angl en Angléés i en altres llengs i en altres llengüües estrangereses estrangeres

Cicle Cicle úúnicnic

•• AcreditacionsAcreditacions de les Titulacions: de les Titulacions:

�� UniversitatsUniversitats

�� Escoles Oficials dEscoles Oficials d’’Idiomes.Idiomes.

�� Altres diplomes i certificacionsAltres diplomes i certificacions

acreditatives del coneixementacreditatives del coneixement

dd’’idiomes i homologats per laidiomes i homologats per la

Conselleria competent en matConselleria competent en matèèriaria

dd’’EducaciEducacióó

•• TitulaciTitulacióó::

�� Certificat de CapacitaciCertificat de Capacitacióó en Angl en Angléés ,s ,

FrancFrancéés, Italis, Italiàà, Alemany., Alemany.



Quadre resumQuadre resum PFLT PFLTenen i de Valenci i de Valenciàà

PPllaa  ddee  FFoorrmmaacciióó  LLiinnggüüiissttiiccoottèèccnniiccaa  eenn  VVaalleenncciiàà

Cursant profitosament el Pla de Formació S’obté Que capacita per

PPRRIIMMEERR  CCIICCLLEE

AArrrriibbaanntt  aall  NNiivveellll  22

ddeellss  ccuurrssooss  ddee  lllleenngguuaa::

NNiivveellll  00  (A2) (opcional)

++  NNiivveellll  11  (o Elemental
JQCV o equivalents) (B2)

++  NNiivveellll  22  (o Mitjà JQCV
o equivalents) (C1)

II  ssuuppeerraanntt  UUNN  ddeellss  ddooss

ccuurrssooss  ddee  ffoorrmmaacciióó

ttèèccnniiccaa::

CCuurrss  EEssppeeccííffiicc  AA
(Professorat d’Infantil i

Primària)

CCuurrss  EEssppeeccííffiicc  BB
(resta del professorat)

CCeerrttiiffiiccaatt

DDee

CCaappaacciittaacciióó

EEnn

VVaalleenncciiàà

Fer classe en valencià
en tots els nivells
d’ensenyament no

universitari.
Fer classe de valencià
fins a 6é de Primària

SSEEGGOONN  CCIICCLLEE

((Només professorat d’Educació Infantil i Primària o
de Secundària d’àrees lingüístiques)

Cal superar els dos cursos:

                      NNiivveellll  33                    ++            CCuurrss  EEssppeeccííffiicc  DD

      ((ccuurrss  ddee  lllleenngguuaa))        ++          ((ffoorrmmaacciióó  ttèèccnniiccaa))

DDiipplloommaa

DDee

MMeessttrree

EEnn

VVaalleenncciiàà

Fer classe de valencià
en tots els nivells no

universitaris
(Per al professorat de

Primària o de
Secundària d’àrees

lingüístiques
únicament)



Quadre resumQuadre resum
  Pla de formaciPla de formacióó en Angl en Angléés i en altres llengs i en altres llengüües estrangereses estrangeres

Pla de FormaciPla de Formacióó Ling Lingüüisticotisticotèècnica en Anglcnica en Angléés i en altres llengs i en altres llengüües estrangereses estrangeres

Cursant profitosament el Pla de FormaciCursant profitosament el Pla de Formacióó S'obtS'obtéé Que capacita perQue capacita per

PRIMER CICLEPRIMER CICLE CertificatCertificat

 de de

CapacitaciCapacitacióó

enen

AnglAngléés os o

en lesen les

altresaltres

llengllengüüeses

fer classe fer classe enen

anglangléés o en less o en les

altres llengaltres llengüüeses

en tots elsen tots els

nivellsnivells

d'ensenyamentd'ensenyament

nono

universitari.universitari.

��  Professorat Professorat

d'Infantil id'Infantil i

d'Educacid'Educacióó

PrimPrimàària:ria:

Curs de nivell B1Curs de nivell B1

(MECR)(MECR)

��  Resta del Resta del

professorat:professorat:

Curs de nivell B2Curs de nivell B2

(MECR)(MECR)

i superant UN dels i superant UN dels dosdos

cursos decursos de

formaciformacióó t tèècnica:cnica:

Curs EspecCurs Especíífic Afic A

(professorat(professorat

d'Infantil o ded'Infantil o de

PrimPrimàària)ria)

Curs EspecCurs Especíífic Bfic B

(resta del professorat)(resta del professorat)



Quadre resumQuadre resum
EquivalEquivalèències entre els nivells del Pla dencies entre els nivells del Pla de

FormaciFormacióó Ling Lingüüisticotisticotèècnica en Valencicnica en Valenciàà i el i el

MECRMECR

PFLT 1997/2008                         PFLT 2009 NIVELLS
MECR

Primer cicle
Nivell 0 ..................................................Nivell 0

Prova de Nivell 0 ................................... Nivell 0

Nivell I .................................................. Nivell I

Prova de Nivell I .......... ......................... Nivell I

Nivell II ................................................ Nivell II

A2

A2

B1

B1

B2

Segon cicle
Nivell III ................... .......................... Nivell III C1



Materials didMaterials didààctics. Nous enfocamentsctics. Nous enfocaments

•• Els especEls especíífics A, B i D compten amb fics A, B i D compten amb nous materialsnous materials, atenent, atenent

els continguts que recull la nova orde. els continguts que recull la nova orde. NovetatsNovetats::

–– AdequaciAdequacióó a les recomanacions did a les recomanacions didààctiques ictiques i

metodolmetodolòògiques del MECR.giques del MECR.

–– IncorporaciIncorporacióó de metodologies TIL i TILC (AICLE) de metodologies TIL i TILC (AICLE)

–– Basat en tasques (comunicatives i deBasat en tasques (comunicatives i de plurigesti plurigestióó). Cada). Cada

unitat explicita, en primer lloc, la unitat explicita, en primer lloc, la ““tasca finaltasca final”” que que

nn’’aglutina els continguts tractats i comenaglutina els continguts tractats i començça amb una amb un

““qqüüestionari previestionari previ”” per tal de saber els coneixements per tal de saber els coneixements

previs que en tenen els alumnes.previs que en tenen els alumnes.

–– La incorporaciLa incorporacióó de les TIC en relaci de les TIC en relacióó als continguts de als continguts de

cada unitatcada unitat



Noves Proves dels especNoves Proves dels especííficsfics
A, B, D:A, B, D:

•• L'estructura de la prova serL'estructura de la prova seràà semblant a les de semblant a les de

cursos anteriors. Els enunciats scursos anteriors. Els enunciats s’’adequaran alsadequaran als

plantejaments del plantejaments del ““treball per tasquestreball per tasques””. Caldr. Caldràà

fixar una tasca (lingfixar una tasca (lingüíüística o una tasca global) questica o una tasca global) que

ll’’alumnat ha de redactar o nalumnat ha de redactar o n’’ha dha d’’analitzar elanalitzar el

plantejament general per a la seua consecuciplantejament general per a la seua consecucióó.  Es.  Es

mantindrmantindràà algun enunciat per a desenrotllar algun enunciat per a desenrotllar

continguts percontinguts peròò s s’’incorporaran enunciats mincorporaran enunciats méés ques que

no de demostracino de demostracióó de coneixements apresos, de coneixements apresos,

dd’’ananààlisi de situacions concretes, de reflexilisi de situacions concretes, de reflexióó sobre sobre

continguts apresos o de tasques aplicades a lcontinguts apresos o de tasques aplicades a l’’ààmbitmbit

de lde l’’ensenyament.ensenyament.




