
CONTINGUTS DEL CURS DE CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN 
VALENCIÀ O LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS) 

BLOC 1 (online) 

Mòdul Marc Normatiu i ensenyament plurilingüe  (60 hores) 

• Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, marc legal de
l’educació plurilingüe a Espanya i la Comunitat Valenciana.

• Els programes d’educació plurilingüe a la Comunitat Valenciana.
Documents de planificació de centre.

• Fonaments de la psicolingüística en relació amb el procés
d’aprenentatge de l’alumnat de cada etapa.

• Enfocaments, conceptes i terminologia relacionada amb l’aprenentatge
integrat de llengües i continguts i la seua relació amb les competències
bàsiques.

• El llenguatge d’aula. Tractament de les habilitats lingüístiques descrites
en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

• Incorporació de la dimensió europea en l’educació, els programes
europeus en l’àmbit educatiu.

Mòdul Innovació docent i iniciació a la investigació educativa (60 hores) 

• Anàlisi i desenrotllament de materials i recursos per a l’aprenentatge.
• Disseny de seqüències didàctiques i tasques per a l’aprenentatge

integrat de llengües i continguts.
• L’avaluació en l’aprenentatge integrat de llengua i contingut: planificació,

procediments i instruments. El tractament de l’error.
• Desenrotllament professional docent: metodologia d’investigació en

l’aula i col·laboració entre el professorat.

Mòdul Tecnologies de la Informació i Comunicació aplicades a la 
docència  (60 hores) 

• Recursos d'aprenentatge UMH. Web. Correu GoUmh, xat, calendari.
Google Grups. Accés a continguts. Twitter.

• Recursos de comunicació I. Xarxes socials (Facebook, YouTube,...).
Curació de continguts (SCOOP.it, Pinterest,..). RSS, subscripcions i
lectors de feeds. Comunitats de Google. Xarxes educatives.

• Recursos de comunicació II: blocs. Blogger. Webquests.
• Ofimàtica i col·laboració online. Google Drive. Mapes conceptuals i Prezi.



• Objectes d'aprenentatge. Drets d'autor i llicenciaments: Creative
Commons. LPI. Recursos Educatius Oberts i repositoris.

• Programari educatiu i recursos d'avaluació. Rúbriques i Formularis.
• Recursos docents audiovisuals i interactius. Gravació, edició i publicació.

Hangouts i hangouts en directe.
• Recursos d'aprenentatge amb dispositius mòbils

BLOC 2 (presencial) 

Mòdul Lingüístic en valencià (60 hores) 

• Estratègies per a la comprensió i la producció de textos escrits per a
l'activitat docent.

• Estratègies per a la comprensió i la producció de textos orals per a
l'activitat docent.

• Aspectes foneticofonològics i ortogràfics de la llengua (Vocalisme,
consonantisme. Accentuació i dièresi.)

• Aspectes morfosintàctics i lèxics de la llengua (article, pronoms,
preposicions, conjuncions, masculí/femení, singular/plural).

• Els llenguatges d'especialitat.
• TILC, Tractament Integrat de Llengua i Contingut. Elaboració d’una

unitat didàctica.
• Aspectes pragmaticodiscursius i sociolingüístics de la llengua.

Mòdul Lingüístic en anglès (60 hores) 

• CLIL: Content and Language Integrated Learning.

• The 4Cs pedagogic framework for CLIL.

• Pedagogical principles for integrating language and content.

• Elaborating didactic units.

• Assessment and Evaluation.

• Types of texts. Structures and features.

• Phonological system of the English language. Phonetic symbols.


