
REQUISITS PER A OBTENIR EL CERTIFICAT ACADÈMIC NECESSARI 
PER A L'EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE MESTRE EN VALENCIÀ 

 
COM A GRADUAT/DA EN ELS GRAUS FILOLÒGICS 

 
1. Ser Graduat en Filologia (o en Llengües i les seues Literatures). 
 
2. Haver cursat 32 crèdits d’assignatures del minor en Filologia Catalana, o de l’àrea 
de Filologia Catalana presents al grau de Filologia Catalana. Dins aquests 32 crèdits 
serà obligatori cursar: 
 - Llengua catalana      6 crèdits 
 - Comunicació oral formal en llengua catalana  6 crèdits 
  - Sintaxi catalana      6 crèdits 
  - Morfologia catalana      6 crèdits 
 
Per als crèdits restants, es faran servir Literatura catalana (6 crèdits), assignatura 
present als graus de Filologia, i altres assignatures del grau de Filologia Catalana 
incloses al minor de Filologia Catalana (Literatura catalana medieval i moderna, 6 
crèdits, o Literatura catalana contemporània, 6 crèdits). Si es cursa el Grau de Filologia 
Catalana, es podran fer servir altres assignatures del grau de Filologia Catalana 
impartides per l’àrea de Filologia Catalana. 
        
3. Haver superat una prova oral al Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
de València (es poden consultar els criteris sobre la prova en www.uv.es/filocat, apartat 
Informació general).  
Aquesta prova es realitzarà tres vegades per curs acadèmic (a l’octubre, febrer i juliol) i 
l’estudiant podrà inscriure’s en dues de les tres convocatòries de cada curs. La 
sol·licitud d'admissió a aquesta prova es presentarà al Departament de Filologia 
Catalana durant el període de preinscripció corresponent.  
L’estudiant podrà realitzar la prova si ha aprovat les quatre assignatures 
obligatòries (Llengua catalana, Comunicació oral formal en llengua catalana, Sintaxi 
catalana i Morfologia catalana) i si està matriculat (o té aprovats) de la resta de 
crèdits necessaris per al Diploma de mestre en valencià. La preinscripció a la prova és 
gratuïta. 
En cas de no ser graduat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, el 
sol·licitant haurà d'aportar una fotocòpia del títol i una còpia informativa de l'expedient 
acadèmic. 
 
4. Acreditar el nivell C2 de valencià. Aquest requisit no serà necessari si l’estudiant té 
el títol de graduat o llicenciat en Filologia Catalana. 
 

http://www.uv.es/filocat

