
GUIA INFORMATIVA PER A LES PERSONES BECÀRIES DEL 
PROGRAMA "ENGLISH HELPERS"

1. Funcions

La llengua és un element fonamental en la identitat cultural i, per tant, conéixer 
altres llengües implica també aprendre a compartir coneixements, sentiments i 
opinions  en  situacions  en  què  regixen  pautes  de  comportament  lingüístic  i  
social diferents de les pròpies. La presència de les persones becàries en un 
centre educatiu constituïx una extraordinària oportunitat per a l'alumnat i per a 
la comunitat educativa en general. 

Els becaris/becàries es formaran en els aspectes pràctics i  específics de la 
docència en l’etapa de l’educació infantil,  especialment 3 anys, així com en 
l’organització i funcionament del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, i 
actuaran com a model lingüístic en anglés i suport al programa plurilingüe que 
s’implemente en els centres de destinació.

A més, els becaris o becàries es comprometran a:

a. Participar en la formació prèvia al desenrotllament de la seua activitat que 
puga establir l’Administració educativa.

b.  Començar  i  finalitzar  les  seues  activitats  en  els  centres  en  els  terminis 
establits  per  l’Administració  educativa  i  que,  amb  caràcter  general, 
comprendran del dia 1 d’octubre de 2012 al dia 31 de maig de l’any 2013.

c. Exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es 
podran  repartir  entre  més  d’un  centre.  Els  equips  directius  dels  centres 
organitzaran conjuntament  l’horari  setmanal  de la  persona beneficiària,  tot  i 
tenint en compte la resta de centres assignats a cadascuna de les persones 
becades.

d. Comunicar a la Direcció o al  cap d’estudis dels centres assignats al  més 
prompte  possible  qualsevol  absència  i  assistir  el  professorat  titular, 
acompanyant-lo, per tal de familiaritzar-se amb:

– Els objectius d’aprenentatge i les expectatives del professorat respecte 
al que l’alumnat ha d’assolir.

– La metodologia docent específica de l’Educació Infantil.

f. Les seues pràctiques aniran únicament encaminades a la funció de reforç de 
les  destreses  orals  de  l’alumnat,  per  la  qual  cosa,  les  persones  becàries, 
hauran de realitzar les següents tasques sota la coordinació i supervisió del 
professorat titular i/o l'especialista d'anglés:

– Proporcionar  una  exposició  a  la  llengua  anglesa  de  manera 
espontània i centrada en els interessos de l’alumnat.



– Presentar mostres de la cultura i civilització de països anglòfons, com 
ara  expressions  artístiques,  cançons  infantils  i  tradicionals,  rimes, 
contes, danses.

– Altres tasques afins que puga determinar l’Administració educativa.

g. Adaptar-se als  costums i  integrar-se en la vida del  centre.  Les persones 
becàries, amb caràcter voluntari, podrà participar en la realització d’activitats 
extraescolars diverses: culturals, esportives...

h.  Comunicar  a  l’Administració  educativa  l’encàrrec  de  tasques  que 
excedisquen de les funcions establides per esta.

2. Horari de les persones becàries

El temps assignat a cada becari/becària en el centre és de 30h setmanals que, 
en  la  majoria  dels  casos,  es  repartiran  entre  més  d'un  centre.  Els  equips 
directius dels centres assignats organitzaran conjuntament l'horari setmanal de 
la persona beneficiària.

Per a l'elaboració dels horaris, se suggerix que es tinga en compte el següent:

• Distribució  de  l'horari  de  manera  que  la  càrrega  lectiva  estiga  dirigida 
fonamentalment a l'atenció directa de l'alumnat de 3 anys, sempre amb la 
presència del tutor/a de l'aula.

• Elaboració d'un horari que permeta l'entrada del becari o becària en cada 
aula de 3 anys en sessions de 30 minuts separades en el  temps (entre 
1:30h i 4h setmanals). 

• Facilitació al màxim de la integració del becari o becària en el equip de cicle. 
S'ha  de  possibilitat  la  coordinació  i  planificació.  En  general,  una  sessió 
setmanal  pot ser suficient per a garantir  la bona marxa d'estes tasques. 
L'horari de dedicació a la coordinació i planificació computarà dins l'horari  
del becari/becària.

• En el  cas  dels  Centres  Rurals  Agrupats  (CRA)  s'atendrà  a tot  l'alumnat 
d'educació infantil que es trobe en la mateixa aula del de 3 anys.

• Cas que sobrara temps, este es dedicaria a l'elaboració de material i/o a 
l'atenció de la resta de nivells d'Educació Infantil, en el cas dels centres que 
ja tinguen autoritzat un programa d'Educació Plurilingüe per a l'Educació 
Infantil.

3. Tutor o Tutora de la beca: Funcions

A fi d'assegurar el seguiment adequat del programa, els centres assignaran un 
tutor o tutora de la beca per a cada becari o becària. En el cas de compartir  
més  d'un  centre,  els  equips  directius,  s'hauran  de  posar  d'acord  en  el 
nomenament del tutor/a i serà esta persona la que es coordine amb la resta de 
professorat dels altres centres per a garantir el densenvolupament correcte del 
programa de formació. 



Així  doncs,  el  tutor  o  tutora  de  la  beca  coordinarà  i  orientarà  les  activitats 
realitzades  pels  becaris,  en  el  curs  de  les  seues  pràctiques,  realitzarà  el 
seguiment i suport necessari, resolent els dubtes que puguen sorgir, i avaluarà 
el  seu aprofitament.  La  persona responsable de l'equip de  cicle  d'Educació 
Infantil,  dins de l'àmbit  de les seues competències, li  facilitarà la informació 
relativa al programa d'educació plurilingüe que aplica el centre, la programació, 
objectius  i  mínims  exigibles  en  cada  curs  i  l'informarà  sobre  la  utilització 
d'espais, instal·lacions, materials i equipament assignats al Departament. Així 
mateix, s'encarregarà de supervisar, si és el cas, les activitats que realitze amb 
la resta del professorat.

En finalitzar el termini de duració de la beca, el tutor o la tutora expedirà un 
informe de valoració del treball realitzat per la persona becària (es facilitarà un 
model des de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació).

4. Calendari Escolar i Permisos

La persona becària començarà les activitats el dia 1 d'octubre i finalitzarà el 31 
de maig. Gaudirà de les vacances escolars fixades per al curs escolar, així com 
dels dies específics de la Comunitat Valenciana. La direcció del centre podrà 
concedir altres permisos si es tracta de períodes curts o per raons justificades. 
En tot cas, haurà de comunicar les absències prolongades o qualsevol altra 
anomalia a la conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, a través del Servici 
d'Ensenyament en Llengües (sel@gva.es).

5. Tràmits a realitzar

Pel que fa a la documentació que s'ha de lliurar, l'equip directiu dels centres 
hauran de tindre  en compte  el  següent:  s'haurà  d'informar  per  escrit  sobre 
qualsevol  incidència  (renúncies,  incompliment  de  l'horari,  absències 
prolongades…).

En la primera quinzena d'octubre, el tutor o tutora ha d'enviar a la conselleria 
d'Educació,  Formació  i  Ocupació,  Servici  d'Ensenyament  en  Llengües 
(sel@gva.es  )   l'horari assignat a la persona becària (veure model de plantilla 
adjunt. Annex I). Este model el trobareu penjat al següent enllaç:

http://www.cefe.gva.es/ocd/sedev/val/becaris.htm

• Incorporació als centres

Cada becari/becària s'ha de presentar en els centres que se li  assignen. El 
primer dia, l'1 d'octubre de 2012, haurà d'acudir al primer centre que figure en 
la seua credencial.

La conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, lliurarà a cada becari o becària 
la credencial amb el centre o centres de destinació el dia de l'acte d'adjudicació 
de llocs.

http://www.cefe.gva.es/ocd/sedev/val/becaris.htm
mailto:sel@gva.es


La credencial haurà de signar-se pel director/a del primer centre que figure en 
la  relació  de cadascun dels  agrupaments i,  a  més,  estamparà el  segell  del  
centre en concret. 

La  credencial  s'haurà  d'enviar  escanejada  per  correu-e,  a  la  direcció 
sel@gva.es,  indicant  la  data d'incorporació efectiva al  centre  de  la  persona 
becària.

• Abans del 31 de maig:

Una vegada finalitzat el termini de duració de la beca i, amb l'informe favorable 
del  tutor/a,  la  Conselleria  d'Educació,  Formació  i  Ocupació,  expedirà  el 
corresponent certificat d'aptitud i aprofitament als becaris.

6. Pagaments

La dotació de les beques serà de mil euros mensuals bruts. Sobre este import  
haurà de practicar-se la retenció corresponent a compte de l'impost sobre la 
renda  de  les  persones  físiques,  així  com  la  corresponent  cotització  a  la 
Seguretat Social en els termes que establix el Reial Decret 1493/2011, de 24 
d'octubre, i les altres que, si pertoca puguen correspondre.

Les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, 
sinó d'ajuda econòmica per les deseses que la beca comporta.

L'import de les beques s'abonarà en tres pagaments, un al desembre de 2012, 
el segon al març de 2013 i el tercer al juny de 2013, per un import igual al 
corresponent  a  les  mensualitats  vençudes,  prèvia  certificació  de  la  direcció 
general d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa.

Per a procedir al pagament de la beca els becaris o becàries hauran d'aportar 
la documentació següent:

Fotocòpia del DNI.
Imprés de domiciliació bancària.

Esta documentació es recollirà el mateix dia de l'adjudicació de les places.

En els supòsits en què per raó de part, adopció o acolliment s’interrompa el 
període  de  durada  establit,  la  persona  interessada  continuarà  meritant  i 
percebent l’import de la beca atorgada i recuperarà amb posterioritat el període 
interromput. Igualment, en casos d’ingrés hospitalari prolongat es recuperarà 
amb posterioritat el temps de pràctiques interromput.



7. Renúncies

Si  per un motiu  justificat  s'haguera de renunciar a  la beca al  llarg del  curs 
acadèmic, el becari/becària haurà d'emplenar el model de renúncia de l'annex II  
d'este document i que, a més, trobareu penjat a l'enllaç següent:

http://www.cefe.gva.es/ocd/sedev/val/becaris.htm

Adreces i telèfons útils

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
• Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa
• Servici d’Ensenyament en Llengües

Avinguda Campanar, 32
46015 VALÈNCIA
Pàgina web: www.edu.gva.es
Correu electrònic:sel@gva.es
Tel. 961970106

http://www.edu.gva.es/
http://www.cefe.gva.es/ocd/sedev/val/becaris.htm


ANNEX I

FULL D’HORARI I TASQUES DE LA PERSONA BECÀRIA

Curs 2012-2013*

Grup de centres

Número del grup

Codis dels centres
Centre 1 Centre 2 Centre 3 Centre 3 Centre 5

Tutor/a de la beca
Nom i cognoms

DNI

e-mail

Becari/Becària

Nom i cognoms

HORARI: (Indicar centre 1, 2, ...)

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

M
a

tí

(hora)

(hora)

(hora)

Descans

(hora)

(hora)

(hora)

V
e

sp
ra

d
a

(hora)

(hora)

(hora)

(hora)

Tutor/a de la beca:                                   Becari/becària:

(Signatura)                                                            (Signatura)

Data:
* 

Fer arribar al Servici d’Ensenyament en Llengües (SEL) en la primera quinzena d’octubre (sel@gva.es)

   Qualsevol modificació s’haurà de comunicar al SEL immediatament.


