


Estudiar en valencià
t’obri portes
T ’ajudem a matricular-te

Si et matricules a la Universitat de València 

i tens cap dubte, no patisques: a les 

tauletes del Voluntariat Lingüístic 

t’orientarem perquè faces totes les 

gestions sense problemes.

T ’ajudem a millorar el teu valencià

La societat demana universitaris competents per a 

exercir la seua professió en valencià. Per això, tant 

si ja el parles com si encara no, la millor manera de 

tenir un bon domini del llenguatge de la teua 

especialitat és matricular-te en les assignatures 

ofertes en valencià.

T 'ajudem a aprendre nous idiomes i 

aprofundir en els que ja saps

Passa pel Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del teu campus, on t'oferirem 

recursos per a l'aprenentatge de diversos idiomes, com ara l'anglès, l'alemany, 

el francès, l'italià, el portuguès, el polonès i el xinès, a més del valencià i el 

castellà. Pregunta-hi pels grups de conversa i pels tallers.

Centres d’autoaprenentatge de llengües

Vicerectorat d'Estudis de 
Grau i Política Lingüística

www.spluv.es/estudiar
CAL del Campus de Burjassot-Paterna
Biblioteca de Ciències (planta baixa)

C/ del Doctor Moliner, 50

46100 Burjassot

CAL del Campus dels Tarongers
Aulari Nord (planta baixa)

Av. dels Tarongers, s/n

46022 València

CAL del Campus de Blasco Ibáñez
Aulari V (planta baixa)

C/ de Gascó Oliag, 5

46010 València
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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








