
EL  DIA  24  DE  MARÇ  DE  2022,  EN  SESSIÓ  ORDINÀRIA,  EL  PLE  LA  JUNTA
QUALIFICADORA  DE  CONEIXEMENTS  DE  VALENCIÀ  (JQCV)  HA  APROVAT
L’ACORD  D’HOMOLOGACIÓ  DEL  NIVELL  C1  DE  VALENCIÀ  PELS  ESTUDIS
OFICIALS DE GRAU DE MESTRE O MESTRA EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
SEGÜENT

MARC LEGAL

La Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme
en el sistema educatiu valencià, fixa que el nivell C1 és la competència suficient per a vehicular
àrees no lingüístiques i que la conselleria competent en matèria d’educació promourà que els plans
d’estudi de les universitats proporcionen al professorat la formació inicial i contínua òptima per al
compliment  dels  objectius  del  programa d’educació plurilingüe i  intercultural  que  es  regula en
aquesta llei.

L’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a
l’accés i l’exercici de la funció pública docent en el sistema educatiu valencià, estableix que el
nivell C1 de valencià és la competència exigida per a l’accés als llocs de treball docents.

L’Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre, i l’Ordre ECI/3857/2007 estableixen els requisits per a
la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de Mestra
o Mestre en Educació Infantil i Mestre o Mestra en Educació Primària, respectivament, estableixen
que en finalitzar el grau, les estudiantes i els estudiants haurien d’haver adquirit el nivell C1 en les
llengües  oficials  de  la  Comunitat  d’acord  amb el  Marc  europeu  comú de  referència  per  a  les
llengües (MECRL).

L’article  2  del  Decret  128/2016,  de  7  d’octubre,  del  Consell,  pel  qual  es  regula  la  Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià assenyala que correspon a la conselleria competent en
política i gestió del multilingüisme, a proposta de la JQCV, les homologacions que pertoquen.

L’article 15 de l’Ordre 7/2017 estableix en l’apartat 1 que “la persona titular de la direcció general
amb  competències  en  matèria  de  política  lingüística  i  gestió  del  multilingüisme  aprovarà  les
homologacions, a proposta del Ple de la JQCV, dels estudis cursats en l’ensenyament reglat amb els
certificats de coneixements de valencià corresponents”.

En data de 14 de juliol de 2021 la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat
Jaume I fan arribar a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme una
proposta  d’acord  perquè  s’homologue  amb  una  acreditació  de  nivell  C1  de  coneixements  de
valencià els estudis de grau en Mestre o Mestra en Educació Infantil  i  en Educació Primària a
aquelles estudiantes i aquells estudiants que, una vegada obtingut el grau, hagen cursat i superat les
avaluacions  d’un  nombre  de  crèdits  suficients  que,  d’acord  amb  el  Marc  europeu  comú  de
referència per a les llengües, acrediten un domini de l’ús de la llengua amb la varietat estàndard,
tant oral com escrit, d’usuari experimentat, que permeta comunicar-se satisfactòriament mitjançant
la varietat estàndard en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal o
mitjanament formal. 



ACORD

Primer

Homologar amb una acreditació de nivell C1 de coneixements de valencià els estudis de grau en
Mestre  o  Mestra  en  Educació  Infantil  i  en  Educació  Primària  a  aquelles  estudiantes  i  aquells
estudiants que hagen obtingut el grau i que hagen cursat i superat les avaluacions d’un nombre de
crèdits suficients que, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, acrediten
un domini de l’ús de la llengua en la varietat estàndard, tant oral com escrit, d’usuari experimentat,
que  permeta  comunicar-se  satisfactòriament  mitjançant  la  varietat  estàndard  en  les  situacions
comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal o mitjanament formal.

Segon

Es consideren crèdits suficients de forma alternativa:
a)  un  mínim  de  48  ECTS  impartits  en  valencià,  dels  quals  almenys  24  ECTS  de  continguts
curriculars vinculats  a les àrees de Filologia Catalana o Didàctica de la Llengua i  la Literatura
d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i els programes i els continguts
que preveu l’Ordre 7/2017, de 2 de març,  de la Conselleria d’Educació,  Investigació,  Cultura i
Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de
la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la
validació d’altres títols i certificats.
b)  un  mínim  de  80  ECTS  impartits  en  valencià,  dels  quals  almenys  18  ECTS  de  continguts
curriculars vinculats  a les àrees de Filologia Catalana o Didàctica de la Llengua i  la Literatura
d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i els programes i els continguts
que preveu l’Ordre 7/2017,de 2 de  març,  de  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i
Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de
la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la
validació d’altres títols i certificats.
c) El Pràcticum de Grau i el Treball Final de Grau no computaran com a crèdits ECTS als efectes
d’aquest acord.

Tercer
Per tal  de garantir  l’adequada docència en valencià i  els  continguts curriculars de valencià,  les
universitats han de:
a)  Disposar d’un departament que gestione els crèdits dels continguts curriculars de valencià amb
tres professors/res de la unitat docent de llengua catalana amb dedicació permanent.
b) Disposar d’un Servei de Política Lingüística que promoga la docència en valencià amb almenys
tres tècnics/tècniques de nivell A1 o equivalent amb dedicació permanent.

Quart
1. En benefici de la màxima transparència, s’estableixen les mesures de seguiment i de control per a
assegurar el compliment dels continguts de l’acord: 
a) Les universitats hauran d’acreditar que els plans d’estudi d’aquestes titulacions compleixen els
criteris  establerts  en  l’acord.  Presentar  el  pla  d’estudis  dels  24  o  els  18  ECTS  de  continguts
curriculars vinculats a les àrees de Filologia Catalana o Didàctica de la Llengua i la Literatura i i la
descripció, oferta i horaris dels crèdits que es vehiculen en valencià.



Cinqué
La JQCV emetrà  i  enviarà  en  format  digital  el  certificat  de  nivell  de  C1 de  coneixements  de
valencià a les estudiantes i als estudiants que presenten: 
a) El títol del Grau de Magisteri.
b) Certificat que acredite els crèdits cursats de valencià i els crèdits impartits en valencià.

Sisé
Aquest acord s’aplicarà a les estudiantes i als estudiants que acaben el Grau de Magisteri a partir del
curs acadèmic 2021/2022.

Seté
Aquest acord no s’aplicarà als centres adscrits a les universitats.


