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1. Objectius  
1.1 Facilitar a l'estudiantat de grau i postgrau de la Universitat de València (UV) que 
obtinguen unes competències lingüístiques equivalents als nivells B1 o B2 d’anglès 
(coneixements i/o certificació) perquè es puguen impartir més assignatures en aquesta 
llengua en totes les titulacions de grau i de postgrau. 
1.2 Facilitar l’obtenció de beques Erasmus per a completar els estudis en països europeus i 
beques per a completar estudis en universitats d’altres països. 
1.3 Aconseguir, alhora que es cursa el grau o el postgrau, l’obtenció de coneixements 
lingüístics i la capacitació lingüística per a fer docència en anglès. 
 
2. Destinataris 
Estudiantat de grau i postgrau. Tindran preferència els estudiants de primer o segon curs 
de qualsevol dels títols de grau. 
 
3. Places ofertes 
- Campus de Blasco Ibáñez: 300 places 
- Campus de Burjassot: 160 places 
- Campus dels Tarongers: 300 places 
- Campus d’Ontinyent: 40 places 
 
Els grups de docència seran d’un màxim de 25 persones. El mínim de persones per fer un 
grup és de 10. 
 
4. Requisits 
Estar matriculat en alguna de les titulacions de grau o postgrau de la Universitat de València 
i acreditar estar en possessió, almenys, d’un certificat d’anglès de nivell A2 per a matricular-
se al curs de nivell B1 o d’un certificat de nivell B1 per a matricular-se al curs de nivell B2 
dels que figuren en la taula d’equivalències d’acreditació de llengües aprovada pel Consell 
de Govern de la Universitat de València: 
http://www.uv.es/spl/equivalenciesL2 
Alternativament, el Centre d’Idiomes farà una convocatòria de prova de nivell en línia, 
prèvia a la matrícula, el dies 16, 17 i 18 de setembre de 2020, per a aquelles persones que 
no puguen acreditar els seus coneixements lingüístics i vulguen matricular-se a aquests 
cursos. 
 
5. Cursos i horaris 
El curs començarà a partir del 13 d’octubre de 2020. 



Els cursos seran de 90 hores, a raó de 3 hores setmanals i en sessions d’una hora i mitja dos 
dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) o de tres hores en un dia. A causa 
de les condicions excepcionals de salut pública, aquests cursos podran oferir-se amb 
modalitat no presencial o semipresencial. 
 
Campus de Burjassot 
Els cursos podran ser en els següents horaris: 

- De 08.30 a 10.00 hores dos dies per setmana 
- De 10.00 a 13.00 hores un dia per setmana 
- De 15.30 a 17.00 hores dos dies per setmana 
- De 17.30 a 19.00 hores dos dies per setmana 
- De 19.30 a 21.00 hores dos dies per setmana 

Tots els cursos es faran en aules del Campus de Burjassot. 
 
Campus de Blasco Ibáñez 
Els cursos podran ser en els següents horaris: 

- De 08.30 a 10.00 hores dos dies per setmana 
- De 10.00 a 13.00 hores un dia per setmana 
- De 14.00 a 15.30 hores dos dies per setmana 
- De 16.00 a 17.30 hores dos dies per setmana 
- De 17.30 a 19.00 hores dos dies per setmana 
- De 19.30 a 21.00 hores dos dies per setmana 

Tots els cursos es faran en aules del Campus de Blasco Ibáñez. 
 
Campus dels Tarongers 
Els cursos podran ser en els següents horaris: 

- De 08.30 a 10.00 hores dos dies per setmana 
- De 10.00 a 13.00 hores un dia per setmana 
- De 13.30 a 15.00 hores dos dies per setmana 
- De 16.00 a 17.30 hores dos dies per setmana 
- De 17.30 a 19.00 hores dos dies per setmana  

Tots els cursos es faran en aules del Campus dels Tarongers. 
 
Campus d’Ontinyent 
Es farà un curs de B1 i un de B2 si n’hi ha suficient demanda. Tots dos cursos es faran en 
aules del Campus d’Ontinyent. 
 
6. Preinscripció 
6.1 Les persones interessades hauran de fer la preinscripció del 13 de juliol a l’11 de 
setembre de 2020, ambdós inclosos, mitjançant el web: 
http://preinscripcio.centreidiomes.es/ 



6.2 Hauran d’especificar el certificat corresponent del nivell A2 o B1, d’acord amb els 
criteris assenyalats en el punt 4 o si volen fer la prova prèvia. 
6.3 També hauran d’assenyalar quina és la titulació en què estan matriculats. 
6.4 Els estudiants s’han de preinscriure únicament en un dels horaris prevists en els punt 5. 
 
7. Matrícula 
7.1 Les persones a les quals se’ls haja comunicat que estan admeses hauran de 
formalitzar la matrícula al Centre d’Idiomes de la Universitat de València 
(www.centreidiomes.es) del 21 de setembre al 2 d’octubre de 2020. Per fer-ho, hauran 
d’aportar la documentació següent: 
 
a) Certificat d’anglès a què fa referència el punt 4. 
b) Vistiplau de la matrícula. 
c) Fotocòpia del document d’identitat. 
 
7.2 El preu del curs és de 285 euros, que s’haurà de pagar d’una sola vegada. En cas que 
l’estudiant abandone el grup per causa justificada fins al 31 de desembre de 2020 se li podrà 
retornar la matrícula. Si abandona per causa justificada després d’aquesta data se li podran 
retornaran 100 euros. Si no hi ha causa justificada no es retornarà la matrícula. La sol·licitud 
s’haurà d’enviar a administracion@centreidiomes.es fins al 31 desembre de 2020. 
 
7.3 Si l’estudiant supera el curs amb aprofitament se li reintegraran 100 euros (cost del curs 
amb aprofitament 185 euros). En aquest cas es considerarà que ha aprofitat el curs si 
assisteix al 90% de les classes i aprova el curs amb una nota mitjana de 6. La sol·licitud 
s’haurà d’enviar a administracion@centreidiomes.es de l’1 al 16 de juliol de 2021. 
 
7.4 Una vegada fet el curs, l’estudiant podrà fer la prova d’acreditació, que tindrà un cost 
de 60 euros. Si l’estudiant la supera se li podrà reintegrar la meitat de l’import. La sol·licitud 
s’haurà d’enviar a administracion@centreidiomes.es des del 16 d’agost al 3 de setembre 
de 2021. 
 
 
 
 


