Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021 de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Professional per la qual s’ofereix un curs de formació per obtindre el requisit lingüístic en
valencià per al personal docent interí dels cossos de mestres, de professors tècnics de
Formació Professional i de professors d’Ensenyança Secundària, dependent de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
L’ORDRE 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per
la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball
docents en centres públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres
ensenyances, en el seu preàmbul regula que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, procurarà oferir al seu professorat, formació perquè tinguen coneixements de valencià.
A més, a la disposició addicional segona autoritza els òrgans competents en matèria de personal
docent i d’ordenació acadèmica perquè, en l’àmbit de les seues competències respectives, dicten
les resolucions i instruccions que siguen necessàries per a la interpretació i aplicació del que
estableix aquesta norma.
Així mateix, la disposició transitòria primera punt 1 regula que els funcionaris i les funcionàries dels
cossos docents afectats per aquesta norma que no reunesquen el requisit lingüístic de valencià,
tindran un termini de quatre anys per a acreditar-lo a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta
ordre, sense perjuí d’allò que disposa el paràgraf següent.
L’ORDRE 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es
determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el
sistema educatiu valencià, en l’article 4 relatiu a la competència lingüística mínima, es determina
que el certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents, d’acord amb
la normativa vigent, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no
lingüístiques en valencià en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial,
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació
de les persones adultes.
En conseqüència,
RESOLC
Primer. Objecte.
S’ofereix un curs en la modalitat distància virtual adscrit a dues seus: CEFIRE territorial de
Orihuela i CEFIRE territorial de Torrent. Aquest curs tindrà una durada de 80 hores distribuïdes
entre els mesos de novembre i març, per al personal que s’indica al resolc Tercer d’aquesta
resolució amb la finalitat d’obtindre el requisit lingüístic en valencià.
Segon. Contingut del curs.
El contingut del curs està dissenyat perquè el personal docent interí dels cossos de mestres, de
professors tècnics de Formació Professional i de professors d’Ensenyança Secundària adquirisca
la competència lingüística oral i escrita necessàries per a l’obtenció del requisit lingüístic en
valencià previst a l’Ordre 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de
determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments
de règim especial i altres ensenyances.
Tercer. Persones destinatàries.
El curs està destinat als següents grups de personal funcionari interí:
Grup 1. Personal funcionari interí adjudicat durant el curs 2021-2022 a data de la publicació
d’aquesta resolució, d'acord amb el que es preveu a la disposició transitòria segona de l’Ordre
35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es
regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents
en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres
ensenyances. Aquest col·lectiu és el que figura a l’annex d’aquesta resolució.
La inscripció d’aquest grup serà d’ofici per la Subdirecció General de Formació Permanent del
Professorat. Aquelles persones interines que siguen adjudicades durant el curs 2021-2022 una
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vegada encetat el curs, seran matriculades d’ofici si acompleixen el 85% de la totalitat de
l’assistència al curs.
Grup 2. Personal funcionari interí del cos de mestres, de professors tècnics de Formació
Professional i de professors d’Ensenyança Secundària inscrit en borsa però que encara no ha
estat adjudicat; així com aquell que ha accedit a borsa a través de la convocatòria d’adjudicació de
llocs de difícil cobertura i que no ha acreditat estar en possessió del requisit lingüístic en valencià.
Per a aquest col·lectiu, la inscripció en aquest curs serà voluntària. Les persones interines
interessades en aquest curs solament podran inscriure's en única seu mitjançant l’enllaç que figura
al resolc Sisé d’aquesta resolució.
Quart. Professorat
El professorat que realitzarà les tutories d’aquest curs serà el següent:
JOSEP MIQUEL ARQUES GALIANA.
MOIRA FRANCÉS ÁLVAREZ.
MARIA DE LOS DESAMPARADOS MOLINA SERRANO.
CRISTINA CEBRIÁN SANFELIU
JAVIER ANTONIO GIMÉNEZ MAÑOGIL
En Servei de Registre i Acreditació de la Subdirecció de la Formació Permanent del Professorat,
acreditarà 20 crèdits de formació en el compte de formació d’aquest professorat.
Cinqué. Distribució horària del curs.
Les persones matriculades en aquest curs hauran de realitzar una autoformació estimada en 6 h
setmanals per seguir el disseny instructiu del contingut d’aprenentatge. Aquesta autoformació es
realitzarà en la plataforma Moodle habilitada per a cada curs.
L’acció tutorial necessària per a realitzar aquesta autoformació estarà a càrrec del professorat que
figura al resolc Quart d’aquesta resolució. Aquest professorat utilitzarà com a material
d'aprenentatge d’aquest curs el repositori creat a tal efecte per la Subdirecció de Formació del
Professorat. A més, organitzarà tutories a distància virtual (individuals i col·lectives) amb un total
de 6 h setmanals.
Sisé. Places, preinscripció i matrícula.
El curs tindrà un màxim de 200 places. Les persones del grup 1 relacionades en l’annex seran
inscrites d’ofici per la Subdirecció General de Formació Permanent del Professorat. A aquestes
persones se’ls comunicarà la inscripció d’ofici tant a través del seu correu electrònic gva com a
través del correu del centre en què estiguen desenvolupant la tasca docent. En cas que no
puguen assistir al curs, hauran d’indicar-ne la justificació per escrit al següent correu electrònic:
torres_albcom@gva.es.
Aquelles places lliures que no s’hagen cobert pel professorat inscrit d’ofici del grup 1 i aquelles
que resulten de la renúncia justificada d’aquest grup seran adjudicades al grup 2 segons l’ordre en
què figuren en la llista d’espera.
La preinscripció del grup 2 especificat al resolc Tercer d’aquesta resolució es realitzarà a través del
següent
enllaç:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?
seccion=edicion&id=9839843&usuario=formacion. Aquesta preinscipció estarà oberta del 4 al 10
d’octubre de 2021.
Les persones del grup 1 relacionades a l’annex i les persones del grup 2 confirmaran la seua
assistència de l’11 al 17 d’octubre de 2021.
Les persones del grup 1 inscrites d’ofici al CEFIRE de Orihuela realitzaran la seua confirmació a
través
del
següent
enllaç:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?
seccion=edicion&id=9839809&usuario=formacion

2

Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

ANNEX
Llistat de professorat inscrit d’ofici al CEFIRE d’Oriola.
1. 046021***
2. 072624***
3. 154180***
4. 189489***
5. 189564***
6. 200189***
7. 200468***
8. 200524***
9. 200560***
10. 202412***
11. 204283***
12. 204631***
13. 204805***
14. 204905***
15. 204982***
16. 205253***
17. 208321***
18. 208395***
19. 208459***
20. 208471***
21. 208473***
22. 208487***
23. 208800***
24. 208803***
25. 209218***
26. 214040***
27. 214046***
28. 214712***
29. 214903***
30. 214917***
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31. 214919***
32. 214926***
33. 214961***
34. 216286***
35. 216536***
36. 216567***
37. 216644***
38. 219781***
39. 221263***
40. 225430***
41. 225620***
42. 226818***
43. 230505***
44. 230563***
45. 232562***
46. 232853***
47. 243032***
48. 243248***
49. 243642***
50. 243912***
51. 244260***
52. 254196***
53. 254237***
54. 266028***
55. 267459***
56. 274616***
57. 289997***
58. 290481***
59. 291717***
60. 320194***
61. 334540***
62. 334912***
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63. 334984***
64. 348149***
65. 354343***
66. 357744***
67. 445073***
68. 445299***
69. 447616***
70. 447623***
71. 447645***
72. 447936***
73. 447967***
74. 447990***
75. 448651***
76. 455618***
77. 455658***
78. 455668***
79. 455679***
80. 458001***
81. 458381***
82. 470540***
83. 473264***
84. 483255***
85. 483337***
86. 483421***
87. 483425***
88. 483449***
89. 483459***
90. 483471***
91. 483487***
92. 483537***
93. 483575***
94. 483605***
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95. 483608***
96. 483649***
97. 483694***
98. 483857***
99. 484145***
100. 484207***
101. 484207***
Llistat de professorat inscrit d’ofici al CEFIRE de Torrent.
1. 484550***
2. 484592***
3. 484627***
4. 485346***
5. 485501***
6. 485521***
7. 485532***
8. 485562***
9. 485794***
10. 486294***
11. 486453***
12. 486539***
13. 486675***
14. 486699***
15. 486718***
16. 486832***
17. 486861***
18. 486875***
19. 487307***
20. 487622***
21. 487808***
22. 487910***
23. 489740***
24. 507641***
25. 527628***
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26. 527756***
27. 527813***
28. 530532***
29. 531407***
30. 532082***
31. 533801***
32. 537286***
33. 539453***
34. 711017***
35. 711021***
36. 712852***
37. 725208***
38. 733866***
39. 735366***
40. 735579***
41. 735675***
42. 735706***
43. 735878***
44. 737549***
45. 740015***
46. 740060***
47. 740170***
48. 740209***
49. 741745***
50. 741791***
51. 742236***
52. 742341***
53. 742395***
54. 743943***
55. 745168***
56. 745169***
57. 745217***
58. 751133***
59. 761436***
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60. 773499***
61. 777073***
62. 778561***
63. 790908***
64. 791047***
65. 791084***
66. X01293***
67. X02519***
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