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Pla de Formació Lingüística i Didàctica per a  l’obtenció del Certificat de 
Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a 
l’Ensenyament en llengua estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià de la 
Universitat de València 

Exposició de motius 

L'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, regula les 
titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en 
llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris. L’article 2 assigna a les 
universitats valencianes competències d’expedició de les titulacions administratives en 
favor de qui acredite estar en possessió de les condicions necessàries per a obtenir-les. Així 
mateix, l'article 9 d'aquesta Ordre faculta les universitats valencianes a expedir aquestes 
titulacions administratives. 

D’acord amb la legislació en vigor, per a obtenir el Certificat de Capacitació per a 
l’Ensenyament en Valencià, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en llengua 
estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià s’hauran de complir dues condicions: tenir 
la competència lingüística necessària i demostrar la competència professional per a 
l’ensenyament en valencià o en la llengua estrangera corresponent. 

La Universitat de València, decidida a reforçar les competències lingüístiques i 
professionals dels estudiants, ha d’oferir diferents itineraris per a l'obtenció dels certificats 
previstos per aquesta Ordre. L’objecte d’aquest acord és regular el Pla de Formació 
Lingüística i Didàctica mitjançant el qual s’estableixen els diversos itineraris a través dels 
quals es podrà obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el 
Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en llengua estrangera, amb especificació de 
la llengua concreta, i el Diploma de Mestre de Valencià de la Universitat de València. 

Capítol 1. Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià 

1. L’acreditació de la competència lingüística mínima per a obtenir el Certificat de
Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià requereix estar en possessió del nivell C1 de
valencià de la Universitat de València o un nivell equivalent o superior, segons l'Acord
189/2009, de 3 de novembre, sobre equivalències entre certificats de coneixements de
valencià que actualment expedeix la Universitat de València i altres certificats, títols i
diplomes.
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2. L’acreditació de la competència professional per a obtenir el Certificat de Capacitació 
per a l’Ensenyament en Valencià s’ha d’obtenir mitjançant algun dels quatre itineraris 
següents: 
 
2.1. Itinerari de crèdits de Filologia Catalana 

Cal haver aprovat un mínim de 24 crèdits ECTS vinculats a l’àrea de coneixement de 
Filologia Catalana que determinarà el Departament de Filologia Catalana. 
 
2.2. Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la Literatura 

Cal haver aprovat un mínim de 24 crèdits ECTS vinculats a l’àrea de coneixement de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura que determinarà el Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura. 
 
2.3. Itinerari formatiu específic  

Cal haver cursat i aprovat un itinerari formatiu específic organitzat per la Universitat de 
València que ha de tenir una equivalència a 24 crèdits de formació. Els requisits que s’han 
de complir per a accedir a aquest itinerari són: estar en possessió com a mínim del nivell 
B1 de valencià i tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria o haver 
cursat 100 crèdits d’un d’aquests títols. 
 
2.4. Itinerari de docència en valencià 

Cal haver obtingut el títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster oficial 
en la Universitat de València i haver-hi cursat almenys 80 crèdits amb el valencià com a 
llengua vehicular. A més, caldrà acreditar estar en possessió del títol de Màster 
Universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària o equivalent, expedit per la 
Universitat de València. 
 
 
Capítol 2. Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en llengua estrangera, amb 
especificació de la llengua concreta 
 
3. L’acreditació de la competència lingüística mínima per a obtenir el Certificat de 
Capacitació per a l’Ensenyament en llengua estrangera requereix estar en possessió del 
nivell B2 de la llengua estrangera corresponent, segons l'Acord 169/2013, del Consell de 
Govern de 27 de setembre, que regula la taula d’equivalències de llengües L2 en la 
Universitat de València.  
 
4. L’acreditació de la competència professional per a obtenir el Certificat de Capacitació 
per a l’Ensenyament en llengua estrangera s’ha d’obtenir mitjançant algun dels quatre 
itineraris següents: 
 
4.1. Itinerari de crèdits de l’àrea filològica corresponent 

Cal haver aprovat un mínim de 24 crèdits ECTS, vinculats a l’àrea de coneixement 
corresponent, que determinarà el Departament de Filologia corresponent. 
 
4.2. Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la Literatura 

Cal haver aprovat un mínim de 24 crèdits ECTS, vinculats a l’àrea de coneixement de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura, que determinarà cada unitat docent de llengua 
estrangera del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
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4.3. Itinerari formatiu específic  
Cal haver cursat i aprovat un itinerari formatiu específic organitzat per la Universitat de 
València que ha de tenir una equivalència a 24 crèdits de formació. Els requisits que s’han 
de complir per a accedir a aquest itinerari són: estar en possessió com a mínim del nivell 
B1 de la llengua estrangera corresponent i tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura 
o enginyeria o haver cursat 100 crèdits d’un d’aquests títols. 
 
4.4. Itinerari de docència en llengua estrangera 

Cal haver obtingut el títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster oficial 
en la Universitat de València i haver-hi cursat almenys 80 crèdits amb la llengua estrangera 
com a llengua vehicular. A més, caldrà acreditar estar en possessió del títol de Màster 
Universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària o equivalent, expedit per la 
Universitat de València. 
 
 
Capítol 3. Diploma de Mestre de Valencià 
 
5. El Diploma de Mestre de Valencià se circumscriu a estudis d’educació superior 
conduents al títol de mestre en qualsevol especialitat, o títol de grau equivalent, o bé al títol 
de llicenciat en Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o títol de grau equivalent.  
 
L’acreditació de la competència lingüística mínima per a obtenir el Diploma de Mestre de 
Valencià requereix estar en possessió del nivell C2 de valencià de la Universitat de 
València o un nivell equivalent segons l'Acord 189/2009, de 3 de novembre, sobre 
equivalències entre certificats de coneixements de valencià que actualment expedeix la 
Universitat de València i altres certificats, títols i diplomes.  
 
6. L’acreditació de la competència professional per a obtenir el Diploma de Mestre de 
Valencià s’ha d’obtenir mitjançant algun dels tres itineraris següents: 
 
6.1. Itinerari de crèdits de Filologia Catalana 

Cal haver aprovat un mínim de 32 crèdits ECTS vinculats a l’àrea de coneixement de 
Filologia Catalana i una prova oral que determinarà el Departament de Filologia Catalana. 
 
6.2. Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la Literatura 

Cal haver aprovat un mínim de 32 crèdits ECTS vinculats a l’àrea de coneixement de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura que determinarà el Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura. 

 
6.3. Itinerari formatiu específic  

Cal haver cursat i aprovat un itinerari formatiu específic organitzat per la Universitat de 
València que ha de tenir una equivalència a 32 crèdits de formació. Els requisits que s’han 
de complir per a accedir a aquest itinerari són: estar en possessió com a mínim del nivell 
B1 de valencià i tenir un títol de llicenciatura o grau en Filologia en qualsevol especialitat 
o diplomatura o grau de Magisteri en qualsevol especialitat o haver cursat 100 crèdits d’un 
d’aquests títols. 
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Capítol 4. Crèdits de formació 
 
7. Tots els crèdits de formació que comptabilitzen per als itineraris 2.3, 2.4, 4.3, 4.4 i 6.3 
s’hauran d’haver cursat a la Universitat de València. 
 
8. Els crèdits obtinguts mitjançant els departaments de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació i els del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura es podran 
comptabilitzar conjuntament sempre que s’assolisquen els 24 crèdits per a la capacitació o 
els 32 per al diploma de mestre de valencià. 
 
 
Capítol 5. Expedició dels certificats 
 
9. La Universitat de València, mitjançant el Servei de Política Lingüística, expedeix el 
Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Certificat de Capacitació per 
a l’Ensenyament en llengua estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià de la 
Universitat de València, a sol·licitud de les persones interessades i prèvia la comprovació 
del compliment dels requisits esmentats. 
 
10. Els certificats se sol·licitaran: 

1. A la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, els corresponents al itineraris 
regulats en els apartats 2.1, 4.1 i 6.1. 

2. A la Facultat de Magisteri, els corresponents al itineraris regulats en els apartats 2.2, 
4.2 i 6.2. 

3. Al Servei de Política Lingüística, els corresponents al itineraris regulats en els 
apartats 2.3, 2.4, 4.3, 4.4 i 6.3. 
 
 
Capítol 6. Comissió de Seguiment del Pla de Formació Lingüística i Didàctica 
 
11. 1. Es crea la Comissió de Seguiment del Pla de Formació Lingüística i Didàctica, que 
té com a funcions:  

a) Aprovar els continguts formatius i els criteris d’avaluació dels cursos conduents a 
l’obtenció del Certificat de Capacitació en Valencià, del Certificat de Capacitació en 
llengua estrangera i al Diploma de Mestre de Valencià. 

b) Determinar, a l’efecte de l’obtenció del Certificat de Capacitació en Valencià, del 
Certificat de Capacitació en llengua estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià, les 
equivalències entre els nivells esmentats i altres titulacions lingüístiques, com també els 
procediments de convalidació que se’n deriven. 

c) Interpretar i resoldre aquelles qüestiones acadèmiques o administratives que no 
preveuen els itineraris descrits en aquest pla. 

d) Proposar la incorporació de noves llengües per a l’expedició del Certificat de 
Capacitació en llengua estrangera. 

 
2. La Comissió de Seguiment podrà organitzar-se en subcomissions específiques per al 

seu millor funcionament. 
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12. La Comissió de Seguiment del Pla de Formació Lingüística i Didàctica és formada per 
les persones següents: 

a) President o presidenta: el vicerector o vicerectora amb competències en política 
lingüística o persona que delegue. 

b) Vocals: 
- Un representant de l’àrea de Filologia Catalana a proposta del degà o de la degana 

de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
- Un representant de la Unitat Docent de Català de Didàctica de la Llengua i la 

Literatura a proposta del degà o de la degana de la Facultat de Magisteri. 
- Un representant de cadascuna de les àrees filològiques de les llengües en què 

s’expedisca el certificat de capacitació en llengua estrangera, a proposta del degà o 
de la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
- Un representant de cadascuna de les unitats docents de les llengües en què 

s’expedisca el certificat de capacitació en llengua estrangera del Departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura, a proposta del degà o de la degana de la 
Facultat de Magisteri. 
- El director o la directora del servei o unitat que organitze l’itinerari formatiu 

específic o persona que delegue. 
- El director o la directora del Servei de Política Lingüística o persona que delegue, 

que actuarà com a secretari o secretària. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Queda derogat el Pla de Formació Lingüística i Didàctica de la Universitat de València per 
a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i el Diploma de 
Mestre de Valencià aprovat pel Consell de Govern de 28 de maig de 2013 (ACGUV 
93/2013). 
 
 
Disposició final 
 
Aquest Acord entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació pel Consell de Govern de la 
Universitat de Valencià. 
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ANNEX 1 
 

Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià 
 

Competència lingüística + Competència professional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat de nivell C1 de la UV o equivalents 

 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari de crèdits de Filologia Catalana 
 
Requisits: 
- Tenir aprovats 24 crèdits ECTS vinculats a l’àrea 
de coneixement de Filologia Catalana determinats 
pel Departament de Filologia Catalana. 
 

 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura 
 
Requisits: 
- Tenir aprovats 24 crèdits ECTS vinculats a l’àrea 
de coneixement de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura determinats pel Departament  de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari formatiu específic 
 
Requisits previs a la matrícula: 
- Posseir el Certificat de nivell B1 de valencià. 
- Tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura o 
enginyeria o haver cursat 100 crèdits d’un 
d’aquests títols. 
 
Requisits: 
- Cursar i aprovar un itinerari formatiu específic 
organitzat per la Universitat de València amb una 
equivalència a 24 crèdits de formació. 
 

 
 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari de docència en valencià 
 
Requisits: 
- Posseir el títol de grau, llicenciatura, diplomatura, 
enginyeria o màster oficial en la Universitat de 
València. 
- Haver cursat almenys 80 crèdits amb el valencià 
com a llengua vehicular a la Universitat de 
València. 
- Posseir el títol de Màster Universitari en 
Professor o Professora d'Educació Secundària o 
equivalent, expedit per la Universitat de València. 
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Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en llengua estrangera, amb 
especificació de la llengua concreta 

 
Competència lingüística + Competència professional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat de nivell B2  

 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari de crèdits de la filologia corresponent 
 
Requisits: 
- Tenir aprovats 24 crèdits ECTS vinculats a les 
àrees de coneixement llengües estrangeres 
determinats pels departaments de filologia 
corresponents. 
 

 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura 
 
Requisits: 
- Tenir aprovats 24 crèdits ECTS vinculats a l’àrea 
de coneixement de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura que determinarà cada Unitat Docent de 
llengua estrangera del Departament  de Didàctica 
de la Llengua i la Literatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari formatiu específic 
 
Requisits previs a la matrícula: 
- Posseir el Certificat de nivell B1 de llengua 
estrangera. 
- Tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura o 
enginyeria o haver cursat 100 crèdits d’un 
d’aquests títols. 
 
Requisits: 
- Cursar i aprovar un itinerari formatiu específic 
organitzat per la Universitat de València amb una 
equivalència a 24 crèdits de formació. 
 

 
 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari de docència en llengua estrangera 
 
Requisits: 
- Posseir el títol de grau, llicenciatura, diplomatura, 
enginyeria o màster en la Universitat de València. 
- Haver cursat almenys 80 crèdits amb la llengua 
estrangera com a llengua vehicular a la Universitat 
de València. 
- Posseir el títol de Màster Universitari en 
Professor o Professora d'Educació Secundària o 
equivalent, expedit per la Universitat de València. 
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Diploma de Mestre de Valencià 
 

Competència lingüística + Competència professional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat de nivell C2 de la UV o equivalents 
 

 
 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari de crèdits de Filologia Catalana 
 
Requisits: 
- Tenir aprovats 32 crèdits ECTS vinculats a l’àrea 
de coneixement de Filologia Catalana determinats 
pel Departament de Filologia Catalana. 
- Aprovar una prova oral específica. 
 

 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura 
 
Requisits: 
- Tenir aprovats 32 crèdits ECTS vinculats a l’àrea 
de coneixement de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura determinats pel Departament  de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
Itinerari formatiu específic 
 
Requisits previs a la matrícula: 
- Posseir el Certificat de nivell B1 de valencià. 
- Tenir un títol de llicenciatura o grau en Filologia 
en qualsevol especialitat o diplomatura o grau de 
Magisteri en qualsevol especialitat o haver cursat 
100 crèdits d’un d’aquests títols 
 
Requisits: 
- Cursar i aprovar un itinerari formatiu específic 
organitzat per la Universitat de València amb una 
equivalència a 32 crèdits de formació. 
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