






Qui pot sol·licitar plaça en els cursos?
Estudiants matriculats en la Universitat de València que tinguen  

  coneixements d’anglès equivalents als nivells A2 o B1 (tenen 
prioritat els estudiants de 1r i 2n curs de grau). Si no es té cap 
acreditació es pot fer una prova de nivell gratuïta al Centre 
d’Idiomes de la Universitat.

Què s’ofereix?
Cursos de formació en anglès de 90 hores en grups de 10 a 25 
persones. Al final de la formació es pot fer una prova per a  
acreditar els nivells B1 o B2.

Quant costa el curs? I l’acreditació?
El preu del curs complet és de 285€. Si s’acaba el curs amb 
aprofitament es retornen 100€. Si s’abandona per causa 
justificada (fins al 31 de desembre), es pot retornar la 
matrícula.
L’acreditació val 60€, però si se supera, se’n retornen 30.

On es fan les classes?
Al campus on s’estudia, no cal desplaçar-se.

Quan i on es fa la preinscripció?

Del 8 de juliol al 9 de setembre de 2019, ambdós inclosos, 
a: http://preinscripcio.centreidiomes.es.

Quan i on es fa la matrícula?

Del 23 de setembre al 4 d'octubre de 2019, ambdós inclosos, a 
la  secretaria del Centre d’Idiomes de la Universitat de 
València:  www.centreidiomes.es. Els cursos comencen el 14 
d’octubre de 2019.

Quins avantatges ofereixen els cursos d’anglès?

 Aprendre anglès còmodament, sense eixir del campus 
i a un preu especial.

  Acreditar-se dels nivells B1 o B2 d’anglès a meitat de preu.
 Aconseguir els coneixements lingüístics per a rebre i fer 
docència en anglès.

 Facilitar l’obtenció del B1 per a aconseguir el títol de grau  
en Magisteri i per a accedir al màster d’Educació Secundària.

 Facilitar l’obtenció del B2 per a sol·licitar les ajudes 
Erasmus del MEC.
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APRENDE 

VALENCIANO 
mientras estudias 

en la U niversitat 

de Valencia 

Cursos de valenciano de 
nivel A1, A1+ y A2 para 
estudiantes de grado y 

posgrado de la UV 

www.spluv.es/ 
cursosA1
cursosA2 

¿Para quién? 
Estudiantes de grado y posgrado extranjeros o 
provenientes de territorios donde el valenciano/catalán no 
es lengua oficial. 

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
Cursos de niveles A1, A1+ y A2 de valenciano. 

Cuatrimestrales, de octubre a diciembre o de febrero a 
mayo [40 horas): 4 horas semanales en sesiones de dos 
horas dos días a la semana. 

En los campus de Blasco lbáñez, Burjassot-Paterna y els 
Tarongers. 

Preinscripción 
Del 2 al 18 de septiembre y del 20 de enero al 5 de febrero, 
en: www.spluv.es/CursosA1 y www.spluv.es/CursosA2

Matrícula 
Las plazas son limitadas. Se comunicará por correo 
electrónico la admisión o la situación en lista de espera de 
las personas inscritas. 

¿Cuánto cuestan? 
Estos cursos son gratuitos. 

¿Qué ventajas te ofrecen los cursos de valenciano? 

> Competencias básicas para seguir las clases que se
imparten en valenciano en tu titulación.

> Aprender valenciano mientras cursas tu grado o
posgrado.

> Oportunidad de examinarse para obtener un
certificado oficial de valenciano.

> Cada curso tiene un reconocimiento de 1,5 créditos.
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Estudiant en valencià pots obtenir el Certificat
de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

EstudiarProvesCapacitació

Vicerectorat d'Estudis de 
Grau i Política Lingüística
www.spluv.es/estudiar
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El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià és una titulació que habilita per a la docència en valencià en l'ensenyament no universitari. 

Si tens vocació docent o si vols deixar oberta la porta a treballar de professora o professor, aquest certificat amplia les teues oportunitats laborals.

La Universitat de València ofereix diversos itineraris per a acreditar la competència lingüística en valencià i la 

competència professional adequades per a l'obtenció d'aquest certificat. Si estudies a la Facultat de 

Magisteri o a la de Filologia, el teu centre disposa un itinerari específic. En la resta de facultats, una manera 

senzilla i pràctica és cursar assignatures en valencià en la teua carrera. Per a accedir al Certificat de 

Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià per aquesta via et caldrà complir tots aquests requisits:

Obtenir el títol de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria en la Universitat de València i 

cursar-hi almenys 80 crèdits amb el valencià com a llengua vehicular.

Obtenir el títol de Màster Universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària o 
equivalent, expedit per la Universitat de València.

Obtenir el Certificat de nivell C1 de valencià (mitjà o suficiència), expedit per la UV, 

o equivalent. Aquest certificat és també un requisit per al Màster de Secundària.

Més informació:
Sobre el Certificat de Capacitació

 www.spluv.es/capacitacio
Sobre el C1 i altres certificats de nivell de valencià 

 www.spluv.es/proves
Sobre els avantatges d'estudiar en valencià 

 www.spluv.es/estudiar



llenguesuv
Servei de Política Lingüística UV

754 M’agrada
llenguesuv Tastallengües On l'estudiantat valencià i 
internacional es troba per compartir idiomes i 
gastronomia.

Dijous 26 de setembre de 2019
Lloc: Octubre Centre de Cultura Contemporània,
c/ de Sant Ferran, 12. València

18.30 "The language of València: how to learn it at 
the University simply by sharing yours", a càrrec de 
Graeme Berman, del Servei de Política Lingüística.

19.00 Berenar-sopar de germanor
Picadeta valenciana: tastarem productes típics de 
les comarques valencianes.
Intercanvi gastronòmic: us convidem a portar-hi 
menjars i begudes de la vostra cultura.

Deixeu la timidesa a casa: aprofiteu per a conèixer 
persones de totes les procedències i acordar-hi 
intercanvis lingüístics.

21.00 Concert de folk i festa amb Urbàlia Rurana.

L'esdeveniment té com a objectius l'acolliment 
lingüístic dels estudiants d'intercanvi i la promoció 
del plurilingüisme. És gratuït i està obert a tots els 
membres de la comunitat universitària, amb 
capacitat limitada.

Podeu concertar intercanvis lingüístics al llarg de 
tot l'any: spluv.es/intercanvis

Hi haurà un altre Tastallengües a finals de gener. 
En publicarem els detalls en spluv.es/tastallengues 
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