
Les proves d'anglès 
 
Per a un requisit lingüístic 
- Decret 61/2013 de la Generalitat: certificats de llengua EN, FR, DE, IT reconeguts. 
- Davant la UV, la PACLE del Centre d'Idiomes. S'hi avaluaran els nivells B1, B2 i C1 en dues 

convocatòries, juny i octubre de 2016. Cost: 60€ per a membres de la Universitat de València / 120€ per 
al públic en general. Guia del candidat i models de prova. 

- Vegeu el requisit de llengua del Màster de Secundària. 

Per a beques 
- Erasmus. Si no teniu un certificat B1, cal fer la prova de llengua de Relacions Internacionals. 

Exempcions: Bases. 
- Leonardo. Cal un certificat de B2 o més. Contacteu l'ADEIT. 

Per a oposicions 
- Sovint només s'accepta la de l’Escola Oficial d’Idiomes. Les proves lliures (A2-C2) són al juny; la 

matricula al febrer (90 – 120 € + 25 € nou alumne). Guia del candidat. Models de prova. 
- Una titulació universitària de filologia també s'accepta com a C2. 

Per treballar i estudiar a l'estranger 
- Cambridge, vàlid a Europa (cinc nivells, 100–230 €, 3 convocatòries a l'any). Guia del candidat: KET A2, 

PET B1, First B2, CAE C1, CPE C2. 
- TOEFL, vàlid als EUA i a Àsia per dos anys ($ 245 (232 €), convocatòria mensual). Certifica entre B1 i 

C2. Al País Valencià, es fa per Internet: vídeo explicatiu. Guia del candidat. 
- IELTS, vàlid a Europa i Austràlia per dos anys (220 €, convocatòria mensual). Certifica entre B1 i C2. 

Guia del candidat. 

Centres d'examinació a València* 
- British Council: Cambridge, IELTS. 
- CdL UPV, Inlingua i Lenguas Vivas: Cambridge, TOEFL. 
- Esic Idiomas i Casa Americana: TOEFL. 
- Centre d'Idiomes de la UV. PACLE. 
* Indiquem aquests centres a títol informatiu. No tenen cap relació amb el Servei de Política Lingüística. 

Més informació 
- Equivalència entre proves. 
- Informació general de les proves. 
- Guia de proves d'anglès. 
 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/20/pdf/2013_5132.pdf
http://www.centreidiomes.es/va/proves-d-acreditacio
http://www.centreidiomes.es/va/proves-d-acreditacio
http://www.uv.es/webrelint/10_Anuncis_i_convocatories/2012/enero/Descripcio_prueba_B2_C1_erasmus
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-estudis/outgoing/requisits-linguistics-1285846947828.html
http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_1_Outgoing/1_1_2_Convocatories/AnexoI_Bases
http://www.adeituv.es/
http://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia/secretaria/matricula/informacion_pruebas_de_certificacion
http://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia/pruebas_de_certificacion/guia_del_candidato
http://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia/pruebas_de_certificacion/modelos_de_examen
http://www.cambridgeesol.org/exams/index.html
http://www.cambridgeenglish.org/images/22106-ket-information-for-candidates.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/images/24944-preliminary-information-for-candidates.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/images/47528-information-for-candidates-document.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/images/181151-cae-information-for-candidates-2016-document.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/images/127142-cambridge-english-proficiency-information-for-candidates.pdf
http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/s/toefl/flash/15571_toefl_prometric.html
http://www.ets.org/toefl/ibt/about/content/
http://www.ielts.org/default.aspx
https://www.ielts.org/%7E/media/publications/information-for-candidates/ielts-information-for-candidates-2015-english-uk.ashx
https://www.britishcouncil.es/examenes
http://www.upv.es/entidades/ACDL/indexv.html
http://www.inlinguavalencia.es/
http://www.lenguas-vivas.com/
http://www.esic.edu/idiomas/programa/examenes-oficiales/3
http://www.casaamericana.org/
http://www.centreidiomes.es/
http://www.uv.es/splweb/pdf/taula_proves_angles.pdf
http://www.uv.es/splweb/pdf/informacio_proves_angles.pdf
http://www.uv.es/splweb/pdf/english_language_examinations_available_in_valencia.pdf
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