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ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS PARCIALS 

(TRASLLATS) 

 
1. REQUISITS 

 
 Podran demanar l’admissió als estudis de grau impartits en la Facultat de 

Magisteri: 
 

A. Els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials. 
B. Els estudiants amb estudis universitaris oficials estrangers parcials totals que   

no hagen obtingut homologació del títol a Espanya.  
 

 Als estudiants sol·licitants se’ls haurà de poder reconèixer un mínim de 30 crèdits.  
 
 No seran admeses les sol·licituds d’estudiants procedents d’altres universitats amb 

sis convocatòries esgotades en els estudis universitaris iniciats. 
 

2. TERMINIS 
 
 Sol·licitud: de l’1 al 30 de juliol de 2014. 
 
 Resolució: abans del 30 de setembre de 2014. 
 
 Matrícula: el dia que s’indique en el calendari de gestió acadèmica, publicat en la 

pàgina web de la Facultat (cal tenir en compte que la resta d’estudiants ja estaran 
matriculats i que, per tant, només es podran matricular en els grups on queden 
places). 

 
 

3. PLACES OFERTADES 
 
 Grau de Mestre en Educació Infantil:   6 
 Grau de Mestre en Educació Primària: 12 

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

Els estudiants interessats hauran de presentar, a la Secretaria de la Facultat, la seua 
sol·licitud juntament amb la documentació requerida segons provinga d’un sistema 
educatiu espanyol o estranger. 
 

4.1. Estudiants procedents de sistemes educatius espanyols: 

- Sol·licitud motivada i justificada documentalment. 

- Fotocòpia del DNI o passaport. 

- Còpia del document d'accés a la universitat on haurà de constar 

necessàriament la nota d'accés. 

- Còpia de la certificació acadèmica personal de l'expedient, en la qual haurà de 

constar la nota mitjana (base 5/10) i el nombre de convocatòries esgotades. 

- Programes de les assignatures segellats per la universitat d’origen. 
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4.2.  Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers: 

4.2.1. Documents a aportar: 

- Sol·licitud motivada i justificada documentalment. 

- Fotocòpia del NIE o passaport. 

- Certificació acadèmica dels estudis cursats, en la qual consten, entre 

altres extrems, la durada oficial, en anys acadèmics del pla d'estudis 

seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna 

d'elles i les seues qualificacions. 

- Programes de les assignatures segellats per la universitat d’origen. 

- Document oficial que acredite que la universitat d’origen està 

autoritzada o està reconeguda en el sistema d’educació superior del 

país d’origen i que el títol és oficial. 

- Declaració jurada de no haver obtingut l’homologació del títol 

corresponent ni estar pendent de resolució d’homologació. 

- Abonar la taxa indicada en el Decret de Taxes Universitàries de la 

Generalitat Valenciana. 

 

4.2.2. Requisits que han de complir els documents expedits en el estranger: 

a. Hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents 

per a això, d’acord amb l’ordenament jurídic del país que es tracte.  

b. Hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, 

mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. 

Aquest requisit no s'exigirà als documents expedits per les autoritats 

dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre 

l'Espai Econòmic Europeu. 

c. Caldrà acompanyar-los si escau, de la seua corresponent traducció 

oficial a qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 

 

5. CRITERIS DE PRELACIÓ I ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 

1. En primer lloc,  s’ordenaran les peticions dels estudiants procedents de titulacions 

de la mateixa branca de coneixement.  

 Atés que les titulacions de grau de Mestre habiliten per a l’exercici d’activitats 

professionals regulades a Espanya, tindran preferència les sol·licituds d’estudiants 

procedents de títols que habiliten per a la mateixa professió regulada i, a 

continuació, la resta de sol·licituds de la mateixa branca de coneixement. 

2. Posteriorment, s’ordenarà el grup de peticions d’estudiants procedents de 

titulacions d’altres branques de coneixement. 

3. Una vegada aplicats els criteris de prelació anteriors,  el criteri d’ordenació dins de 

cada grup serà: 

a. Causa que motiva la sol·licitud, degudament acreditada: 

o Trasllats laborals 

o Trasllats de residència familiar 

o Esportistes d’alt nivell i alt rendiment. 

o Existència de conveni amb la universitat d’origen. 

o Altres causes justificades. 
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b. Nota d’accés a la Universitat. (excepte per als estudiants d’alt rendiment, 

d’acord amb l’article 56.4 del reial decret 189/2008). 

c. Nota mitjana de l’expedient acadèmic. 

d. Nombre de crèdits reconeguts. 

 

6. RESOLUCIÓ. 

6.1. Validesa.  

Les resolucions d’admissió només tindran validesa per al curs immediatament 
posterior a la data de la sol·licitud, sense que en cap cas puga significar reserva de 
plaça per als cursos següents. 
 

6.2. Trasllat d’expedient. 

En el cas d’estudis espanyols, la admissió i adjudicació de plaça implicarà el lliurament 
de la carta d’admissió, amb la qual l’estudiant admès haurà de gestionar el trasllat  
d’expedient acadèmic en la universitat de procedència. 
En el moment de la matrícula, caldrà aportar el resguard de pagament de les taxes del 
trasllat d’expedient. 

6.3. Matrícula 

En tot cas, l’admissió per a prosseguir estudis a la Facultat de Magisteri, comporta la 
realització d’almenys 30 crèdits, a més del treball de fi de grau corresponent, tret dels 
casos en què concórreguen circumstàncies especials degudament acreditades. 
 
Atés que els estudiants provinents d’altres Universitats tindran alguns crèdits 
reconeguts, probablement hauran de matricular-se d’assignatures de diferents cursos 
i, per als cursos següents, estaran condicionats a la normativa d’ordenació de 
matrícula. 
 

7. NORMATIVA. 

1.1. Estudiants procedents de sistemes educatius espanyols: 

 Reial decret 1892/2008 de 14 de novembre (B.O.E. 24-11-2008). 

 Reglament de la Universitat de València sobre admissió d’estudiants/tes amb estudis 

universitaris oficials parcials (Consell de Govern 

 Requisits de la Facultat de Magisteri, per a l’ordenació de les sol·licituds d’admissió 

d’estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (acord de Junta de Facultat de  

13/05/2014). 

 
1.2. Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers: 

 Reglament sobre admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials aprovat 

pel Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV 156/2010, modificat per 

ACGUV 72/2012).  

 Reial decret 1892/2008, de 14 novembre (BOE 24-11-2008). 

 Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE 30-10-2007). 

 Reial decret 309/2005, de 18 de març (BOE 19-03-2005). 
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 Ordre *ECI/3686/2004, de 3 de novembre (BOE 15-11-2004). 

 Acord del Consell de Coordinació Universitària, de 25 d'octubre de 2004 (BOE 15-03-

2005). 

 Reial decret  285/2004, de 20 de  febrer (BOE 04-03-2004). 

 Requisits de la Facultat de Magisteri, per a l’ordenació de les sol·licituds d’admissió 
d’estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (acord de Junta de Facultat 
de   13/05/2014)  ). 


