Reconeixement dels nivells lingüístics per a l’obtenció dels
Títols de Grau de Mestre/a en Educació Infantil i de
Mestre/a en Educació Primària
Com es pot llegir als documents Verifica dels títols de Graduat/da en Mestre/a en Educació Infantil i
en Educació Primària per la Universitat de València (expedient núm. 1738/2009 i 1746/2009,
modificats en data 19/04/2012):
“Per a efectuar el dipòsit del Treball de Fi de Grau, l’estudiant haurà d’haver superat
prèviament totes les altres assignatures necessàries per a l’obtenció del Grau, i també haver
acreditat estar en possessió dels nivells lingüístics descrits en les Ordres ECI/3857/2007 i
ECI/3854/2007 (BOE núm. 312 de 27 de desembre, publicades dissabte 29 de desembre).”
Les Ordres ECI diuen el següent:
“Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua
castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad; además, deberían
saber expresarse en alguna lengua extranjera según al nivel B1, de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.”
La Junta de la Facultat de Magisteri, en sessió celebrada el 27 de novembre de 2012 i amb les
modificacions aprovades en sessió de 24 de juliol de 2013, ha aprovat la proposta sobre la
comprovació dels nivells lingüístics als estudiants que finalitzen els Graus en Mestre/a en Educació
Infantil i en Educació Primària que tot seguit es detalla. Aquesta comprovació es durà a terme
abans de presentar el Treball de Fi de Grau i serà requisit imprescindible per a fer-ne el dipòsit.
Cal tindre en compte, però, que no s’emetrà cap Certificació concreta de nivell lingüístic, sinó que
s’inclourà al Certificat de qualificacions del Títol de Grau com a reconeixement dels nivells
adequats.

Reconeixement del nivell C1 en les llengües oficials
Grau de Mestre/a en Educació Infantil


S’inclourà la referència a la possessió d’un nivell equivalent al C1 en castellà i en valencià en les
certificacions dels estudiants que, a més de les matèries Llengua espanyola per a mestres i
Llengua catalana per a mestres, hagen superat dues matèries més impartides, respectivament,
en castellà i en valencià d’entre les quatre següents:
33608 Adquisició i desenvolupament del llenguatge oral - segon curs
33616 Formació literària en l’aula d’educació infantil - segon curs
33617 Iniciació a la lectura i l’escriptura - tercer curs
33618 La planificació de la llengua i la literatura en l’educació infantil - quart curs



Els estudiants que no reunisquen aquests requisits, imprescindibles per a la presentació del
Treball Fi de Grau, hauran d’acreditar el nivell C1 mitjançant l’aportació d’una certificació
expedida per una institució reconeguda de la llengua corresponent.

Grau de Mestre/a en Educació Primària


S’inclourà la referència a la possessió d’un nivell equivalent al C1 en castellà i en valencià en les
certificacions dels estudiants que, a més de les matèries Llengua espanyola per a mestres i
Llengua catalana per a mestres, hagen superat dues matèries més impartides, respectivament,
en castellà i en valencià d’entre les cinc següents:
33656 Lingüística per a mestres - segon curs
33657 Formació literària per a mestres - segon curs
33658 Aprenentatge de la lectura i l'escriptura - tercer curs
33659 Desenvolupament d'habilitats comunicatives en contextos multilingües - tercer curs
33660 La planificació de la llengua i la literatura en l'educació primària - quart curs



Els estudiants que no reunisquen aquests requisits, imprescindibles per a la presentació del
Treball Fi de Grau, hauran d’acreditar el nivell C1 mitjançant l’aportació d’una certificació
expedida per una institució reconeguda de la llengua corresponent.

Reconeixement del nivell B1 d’una llengua estrangera (anglés o francès)
Per a incloure la referència a la possessió d’un nivell equivalent al B1 en una llengua estrangera en
les certificacions dels estudiants caldrà acomplir una de les condicions següents:
1. Presentar un certificat de nivell B1, o superior, expedit per una entitat reconeguda.
Taula d’equivalències d’acreditació de llengües L2 de la UV.
2. Haver aprovat la prova específica de nivell, organitzada per la Facultat coincidint amb les dues
convocatòries d’exàmens, tot i que el resultat d’aquesta prova siga independent de la
qualificació de l’assignatura. Conseqüentment, cada estudiant tindrà dret a dues convocatòries
de la prova específica de nivell mentre estiga matriculat de l’assignatura Llengua estrangera
per a mestres (anglés o francés). Una vegada aprovada l’assignatura, els i les estudiants que no
hagen superat la prova de nivell oferida per la Facultat hauran de presentar un certificat de
nivell B1, o superior, expedit per una entitat reconeguda, abans del depòsit del TFG

NOTA ACLARATÒRIA:
- Els estudiants que presenten el certificat corresponent al nivell B1 (apartat 1) no hauran de
presentar-se a la prova específica de nivell descrita en l’apartat 2.
- Els estudiants que tinguen reconeguts els seus crèdits de l’assignatura Llengua estrangera
per a mestres (anglés o francés ) per una altra assignatura d’un altre Centre o d’una altra
Universitat hauran de presentar un certificat de nivell B1 (apartat 1) abans de fer el dipòsit
del TFG.
- Els estudiants que, tot i haver aprovat l’assignatura Llengua estrangera per a mestres, no
hagen superat la prova de nivell oferida per la Facultat, hauran de presentar un certificat de
nivell B1 expedit per una entitat reconeguda, abans de fer el dipòsit de TFG.
- Si les assignatures necessaries per a acreditar el C1 de castellà o valencià han sigut superades
per reconeixement (superades en altra universitat o per programa d'intercanvi) es considerarà que
han estat cursades en CASTELLÀ; si s'han cursat en valencià s'haurà d'acreditar mitjançant
certificat expedit per la universitat on s'han cursat les assignatures.

