COMUNICAT DE LA CEU UCH SOBRE LA NOVA NORMATIVA DE
CAPACITACIÓ

20 de febrer de 2020

Recentment s’ha publicat l’ORDRE 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici
de la funció docent en el sistema educatiu valencià (DOGV núm. 8736 / 10.02.2020).
A partir d’ara el requisit serà el C1 de valencià. Per tant, la capacitació de valencià deixa de ser
requisit i queda com a mèrit (també la d’anglés).

Esta normativa deroga l’ORDRE 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament
en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la
Comunitat Valenciana (DOGV num. 7006 / 18.04.2013).
En este sentit, la CEU UCH expedia certificats de capacitació (anglés i valencià) i diploma de
mestre de valencià des de 2013. Ara ja no podrà fer-ho (ni cap universitat valenciana) excepte
les que estiguen en procés, que podran registrar-se en Conselleria fins a l’11 de febrer de 2021.

Davant la situació d’incertesa creada per les informacions que arriben, la CEU UCH emet el
present comunicat amb la intenció de donar llum a les implicacions respecte de l’alumnat
(present, passat i futur) de les Capacitacions.
CCEV: Capacitat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià
CCEI: Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Inglés
DMV: Diploma de Mestre de Valencià
CL: Competència Lingüística = C1 de valencià per a CCEV, C2 de valencià per a DMV, B2 d’anglés per a CCEI
CP: Competència Professional = curs de formació universitària
CIEACOVA: Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Valencià (formada per set
universitats valencianes que tenen homologats els certificats de valencià per la JQCV).

PAAC: Proves d’Acreditació i Accés a la Capacitació = exàmens de C1, C2, interns.
CCEV / DMV / CCEI = CL + CP
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1. Alumnat del curs 2019-2020.

Alumnat “Només CP”: L’alumnat que tinga acreditada la CL obtindrà el certificat corresponent
CCEV, CCEI, DMV en abril de 2020 sempre que aproven el curs de CP. Si suspenen la CP queden
automàticament exclosos d’obtindre el certificat corresponent, ja que les universitats ja no
poden convocar cursos de capacitació.
Alumnat CL+CP: L’alumnat que no tinga acreditada encara la CL i, per tant, cursa al mateix
temps CL i CP, només podrà obtindre el certificat corresponent si aprova la CP i, a més, aporta
l’acreditació de CL (CIEACOVA, EOI, JQCV) en els terminis que marca la nova Ordre (**).

2. Alumnat de cursos anteriors.

2.1

Les persones que tinguen aprovada la CP però no la CL, només podran obtindre els

certificats CCEI, CCEV o DMV si presenten el certificat corresponent de CL en els terminis que
marca la nova Ordre (**). La CEU UCH, doncs, no expedirà en cap cas el CCEV sense un C1
reconegut.

(**) Segons la nova normativa, el CCEV i DMV només es pot registrar en Conselleria fins a l’11
de febrer de 2021, tal com indica la primera disposició transitòria “Registre de certificats”.
S’estableix un termini de dotze mesos perquè les persones que, a l’entrada en vigor d’aquesta ordre,
estiguen en procés de formació per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en
Valencià o el Diploma de Mestre de Valencià puguen registrar el certificat corresponent.

Per tant, per respectar els temps de la Universitat, s’estableix el dia 1 de febrer de 2021 com a
data màxima per enviar el certificat de CL seguint les instruccions marcades en la web de la
Universitat.

2.2 Les persones que van obtindre DMV, CCEV en la CEU UCH amb la CL de validesa només
interna, a través de les PAAC de 21/9/2013, 21/6/2014, 30/4/2016 i 29/4/2017. A estos
perfils no se’ls pot expedir cap certificat de C1 ni de C2.
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3. Convalidacions
Les convalidacions previstes per la normativa de capacitació de llengües (NOCALE) de la CEU
UCH, tant les del Màster Bilingüe com la de Magisteri per Menció d’Anglés, queden
supeditades a la normativa de l’Orde 3/2020: només s’expediran les que estan en procés i
sempre abans de l’11 de febrer de 2021, seguint les pautes que la Universitat determine i
comunique a les persones interessades telemàticament.
A tals efectes, s’estableix el dia 1 de febrer de 2021 com a data màxima per a presentar el B2
d’anglés i la sol·licitud al correu capacitaceu@uchceu.es.

4. REMARQUES

Atenció!: Competència Professional no és Capacitació.

Si vosté va aprovar la Competència Professional però no ha aportat un C1 vàlid, la Universitat
no li pot expedir en cap dels casos el certificat de Capacitació de Valencià (CCEV). En este sentit
sempre hi ha hagut confusió en la nomenclatura, però no és el cas de la informació facilitada
pel CEU als estudiants. Per tant, ningú té aprovada la Capacitació si no té el C1. És fals que qui
ha aprovat la CP té la capacitació.
Clar i ras: tenen el CCEV les persones que complisquen les 2 condicions (tindre CL i CP
aprovats).
El procés de convalidació de la CL figura en la pàgina web de la Universitat, així com també els
nivells de C1 que el CEU reconeix.

Si vosté va obtindre el CCEV superant un C1 intern (= PAAC Proves d’Acreditació i Accés a la
Capacitació), la Universitat no pot expedir-li cap certificat de C1, segons estava explicitat en
estes proves, que no tenien validesa fora del CEU. Només es van expedir certificats de C1 de
les PAAC de 2015, perquè van ser homologades per la JQCV.
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PAAC
Entre 2013 i 2017 la CEU UCH convocava proves “internes” de nivell C1 adreçat a acreditar
únicament i exclusivament la Competència Lingüística del CCEV per a la CEU UCH, però que en
cap cas eren reconegudes fora del CEU. En la convocatòria d’estes proves, anomenades PAAC
(Proves d’Acreditació i Accés a la Capacitació), s’especificava que no s’expediria cap certificat
de C1 i simplement l’apte de les PAAC es registrava com a CL adscrit, insistim, únicament i
exclusivament a la capacitació de valencià de la CEU UCH.
Les PAAC van tindre lloc en estes dates: 21/9/2013, 21/6/2014, 25/4/2015, 27/6/2015,
30/4/2016 i 29/4/2017. Les úniques PAAC que van ser homologades per la JQCV van ser les de
2015.
Conclusió: el CEU no expedeix cap certificat de les PAAC de 2013, 2014, 2016 i 2017.

CIEACOVA
En 2016 la CEU UCH entrava en el reconeixement extern de les acreditacions de valencià, a
través de la CIEACOVA (www.cieacova.com), que foren homologades (revalidades) per la JQCV
l’any següent (ORDE 7/2017, de 2 de març, DOGV núm. 7993, de 06.03.2017).
Arran d’esta revalidació, la CEU UCH va emetre un comunicat per evitar confusions, ja que les
capacitacions de valencià a partir de 2013 van deixar d’estar homologades pel C1 de la JQCV.
Fins i tot la CEU UCH es va reunir amb Conselleria, va dur una petició formal de reconeixement
de totes les PAAC a la JQCV i també a la CIEACOVA, però les dos institucions ho van
desestimar.
La primera prova oficial de CIEACOVA del CEU fou en juny de 2016, tal con figura en el catàleg
de la Comissió. De fet, en 2017 van conviure la PAAC del 29/4/2017 (de validesa només
interna) amb la CIEACOVA de maig-juny 2017 (oficial) i a l’alumnat de la CEU UCH se’ls va
donar a triar, amb vista de traure’s el certificat CCEV amb un C1 intern (sense dret de certificat
de C1) o amb un C1 extern (amb dret d’expedició de C1 oficial de validesa externa, homologat
per la JQCV).
A partir del curs 2017-2018 la CEU UCH va canviar la normativa i només acceptava el C1 oficial
extern (CIEACOVA, EOI, JQCV) per convalidar o reconéixer la CL del CCEV.
A partir de l’entrada en vigor de l’Orde 3/2020 (11 de febrer de 2020), la CEU UCH continuarà
convocant les proves CIEACOVA (també en gener de 2021), però no convocarà pla de
formació de Capacitació ni Diploma.
Si vosté encara té dubtes després de llegir este missatge, per favor, escriga’ns a capacitaceu@uchceu.es
i estarem encantats de resoldre qualsevol incidència que ens plantege.
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