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Finalització del Curs de Capacitació i Diploma de 

Mestre de la UA 2019-20 

Informació a l’alumnat matriculat en l’edició 2019-2020 del Curs de Capacitació per a 

l'Ensenyament en Valencià, en Alemany, en Anglès i en Francès, i Diploma de Mestre de la 

Universitat d’Alacant  

 

Com a persona matriculada en l’edició 2019-2020 del Curs de Capacitació per a 

l'Ensenyament en Valencià, en Alemany, en Anglès i en Francès de la Universitat d’Alacant, 

t’informem del procediment que seguirem per a finalitzar l’edició d’enguany. La informació 

està estructurada en 4 punts, que et recomanem que lliges detingudament. 

 

1. Avaluació de les assignatures de TILC i SEVE en valencià i VEES en anglès 

2. Tancament de la 1a convocatòria i emissió de certificats 

3. Segona convocatòria per a totes les assignatures 

4. Enquesta de valoració del curs 

1. Avaluació de les assignatures de TILC i SEVE en valencià i 

VEES en anglès 

 

Davant de la impossibilitat d’haver pogut realitzar les proves presencials d’aquestes tres 

assignatures convocades per als dies 13 i 14 de març, i seguint la Resolució rectoral per a 

l’aplicació del Reglament d'adaptació curricular a tot el col·lectiu d’estudiants a conseqüència 

de l’excepcionalitat provocada per la situació, l'evolució i les perspectives de la Covid-19 

(BOUA 01.04.2020: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5754.pdf), hem adaptat, com a 

sistema d'avaluació alternativa, l’avaluació final a partir de les tasques lliurades al llarg del 

curs en aquestes assignatures. 

 

El tancament de les actes de la 1a convocatòria d’aquestes assignatures està previst per al 

dia 8 d’abril. 

 

2. Tancament de la 1a convocatòria i emissió de certificats 

21. Tancament de la 1a convocatòria 

Com estava previst en el calendari del curs, les actes de la primera convocatòria del curs es 

tancaran el dia 3 d’abril (excepte les de les assignatures TILC i SEVE), de manera que, si el 

teu resultat és apte en totes les assignatures en què hi havies fet la inscripció, podràs sol·licitar 

l’emissió del certificat corresponent a partir de l’endemà (dia 4 d’abril). Com pots llegir més 

avall, l’emissió del certificat és automàtica.  

 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5754.pdf
https://sl.ua.es/va/secretaria/capacitacio-2019-20/curs-de-capacitacio-per-a-l-ensenyament-en-valencia-en-alemany-en-angles-i-en-frances.html
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En el cas de les assignatures de TILC i SEVE, el tancament d’actes de la primera convocatòria 

serà el dia 8 d’abril; per tant, l’alumnat que haja resultat apte també en aquestes assignatures 

podrà sol·licitar l’emissió del certificat a partir de l’endemà (9 d’abril). 

 

Tingues en compte que, si has de convalidar alguna assignatura, cal que hages sol·licitat la 

convalidació abans de generar el certificat. Si no ho has fet, envia un missatge a la Secretaria 

de Llengües (servei.llengues@ua.es) per a informar-te dels passos que has de seguir. 

2.2 Emissió de certificats 

Per a generar el certificat de Capacitació o Diploma de Mestre cal seguir aquest procediment: 

 

1) Accedeix a UACloud 

2) Entra a la targeta (app) e-Administració 

3) Tria l’opció Tràmits 

4) Fes clic en Certificat per a la capacitació docent d’idiomes 

 

En el mateix moment de la sol·licitud del certificat electrònic es crearà un rebut d’abonament 

de taxes per l’emissió del document. Quan pagues el rebut seguint les instruccions de 

l’aplicació, es generarà el certificat electrònic en format pdf, que podràs guardar en el mateix 

moment i imprimir-lo les voltes que calga. 

 

T’informem que, com ja vam indicar en el formulari de preinscripció a aquest curs, el Servei 

de Llengües registrarà d’ofici en Conselleria d’Educació els certificats de Capacitació de 

Valencià i Llengües Estrangeres i de Diploma de Mestre.  

 

En el cas que ens hages comunicat que no vols que el registrem d’ofici, et recordem que, si 

vols registrar-lo, cal que t’adreces, abans del dia 11 de febrer de 2021, a la Conselleria 

d’Educació, Cultura, Investigació i Esport (pots consultar-ne les adreces ací), atès que 

després d’aquesta data ja no serà possible fer-ho. 

3. Segona convocatòria per a totes les assignatures 

La segona convocatòria seguirà el calendari previst: 

 

- Termini de presentació de tasques pendent: des de l’endemà del tancament de les 

actes (el 4 d’abril o el 9 d’abril, depenent de les assignatures) fins al 10 de maig. 

 

Seguiu les indicacions que el professorat de les assignatures comunicarà mitjançant els 

fòrums de cada assignatura en MoodleUA. 

 

El dia 25 de maig està previst el tancament d’actes de la segona convocatòria; per tant, 

l’alumnat apte podrà sol·licitar el certificat l'endemà, dia 26 de maig, seguint el procediment 

indicat en el punt 2.2. 

mailto:servei.llengues@ua.es
https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/indexVerificado
https://sl.ua.es/va/secretaria/sol-licitud-de-certificat-de-capacitacio-i-mestre.html
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4. Enquesta de valoració del curs 

En el missatge que hem fet arribar a l’alumnat mitjançant la missatgeria de Moodle et 

demanem que emplenes l’enquesta de valoració del curs, de manera que ens pugues 

transmetre l’opinió de la teua experiència formativa. T’agrairem que ho faces. 

 

Per a qualsevol incidència o necessitat d’informació, pots posar-te en contacte amb la 

Secretaria de Llengües del Servei de Llengües (servei.llengues@ua.es) o amb Robert 

Escolano (robert.escolano@ua.es), el coordinador acadèmic del Curs de Capacitació 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 965 90 3485 – Fax 965 90 3947 

Edifici Germà Bernàcer (1a planta) 

Campus de Sant Vicent del Raspeig 

Ap. 99, 03080 Alacant 

servei.llengues@ua.es 

http://sl.ua.es/va/ 

mailto:servei.llengues@ua.es
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