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COMUNICAT DE LA UNIVERSITAT CEU CARDENAL HERRERA 
DAVANT LES INFORMACIONS SORGIDES ARRAN DELS CANVIS 
EN MATÈRIA LINGÜÍSTICA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

 

 

Alfara del Patriarca, 29 de març de 2017 

 

Davant les informacions errònies i confuses que des de determinats àmbits s’han fet 
respecte de la validesa dels certificats de competències lingüístiques i professionals de 
la Universitat CEU Cardenal Herrera, la institució emet el present comunicat per tal 
d’aclarir qualsevol dubte que s’haja produït durant les darreres setmanes des de la 
publicació de l’Ordre 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de 06.03.2017). 

 

1. Els certificats de Capacitació (anglés i valencià) que la CEU UCH ha expedit (i 

expedirà en maig de 2017) tenen plena validesa i estan plenament reconeguts per la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Per 
tant, compten amb totes les garanties per presentar-se a les proves selectives o 
oposicions que esta institució convoque pròximament. 

Aquesta validesa està avalada per la formació amb itineraris específics des del curs 
2014-2015 fins a l’actualitat, basant-se en les directrius de l’Orde 17/2013, de 15 
d’abril (DOGV núm. 7006, de 18.04.2013), 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 en la Comunitat Valenciana. 

En concret, segons l’article 2 (Titulacions administratives), apartat 2: 

“La direcció general amb competències en matèria de formació del professorat i les 
universitats de la Comunitat Valenciana seran competents per a l’expedició d’estes 
titulacions administratives, que es realitzarà segons allò que es regula en esta orde, per 
als qui acrediten estar en possessió de les condicions necessàries per a la seua 
obtenció.” 

I més avant, en l’article 10, apartat 1: 

“La direcció general competent en matèria de formació del professorat i les 
universitats podran organitzar i oferir la formació necessària per a l’adquisició de la 
competència lingüística i de la competència professional que conduïxen a l’obtenció de 
les titulacions administratives regulades en esta orde”. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/18/pdf/2013_3662.pdf


 
 

2 
 

2. Els certificats d’acreditació lingüística de la CEU UCH a través de la CIEACOVA són 

totalment oficials. D’aquesta manera, la competència lingüística o acreditació de 
valencià de la CEU UCH (nivells B1-Elemental, C1-Suficiència/Mitjà i C2-Superior, 
segons el MECR) són plenament oficials i homologats pels corresponents de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). En concret són plenament oficials 
les proves de la CIEACOVA de juny i de setembre de 2016, així com també les que 
aquest organisme convocarà per a juny de 2017, gener de 2018 i juny de 2018 
previsiblement. 

Aquesta validesa està avalada pel conveni que els rectors i les rectores de set 
universitats firmaren fa dos anys i que donaren lloc a la creació en setembre de 2015 
de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements 
de Valencià (CIEACOVA). Els certificats de valencià expedits per quasevol de les set 
universitats del conveni formen part de la llista de certificats homologats per la JQCV, 
tal com figura en l’Ordre 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de 06.03.2017). Les 
set universitats homologades són: UV, UPV, UJI, UA, UMH, UCV i UCH. 

 

3. Els certificats de Capacitació de Valencià i el Diploma de Mestre de Valencià 

(oficials tots dos) estaven revalidats pel C1-Mitjà de la JQCV, però a hores d’ara ja no.  
Segons l’Orde de 16 d’agost de 1994 (DOGV núm. 2331 de 24.08.1994), apartat Quart: 

“Queden revalidats amb els certificats oficials administratius de coneixements de 
valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencia els certificats, títols o 
diplomes que s'especifiquen tot seguit: [...] 3.2 Certificat de capacitació per a l' 
ensenyament del valencià i equivalents.” 

Això canvia amb la recentment publicada Ordre 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 
7993, de 06.03.2017), en DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA, Única, Derogació normativa: 

“Queda derogada l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, 
per la qual s’estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de 
valencià que expedeix la JQCV, i s’homologuen i es revaliden altres títols o certificats.” 

I més avant, Annex II, Certificats:  

“[Es convalida pel certificat de nivell C1 de coneixements de valencià] | Conselleria 
d’Educació (Generalitat Valenciana): |  – Diploma de mestre de valencià (fins al 15 
d’abril de 2013) | – Certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià (fins al de 
15 d’abril de 2013)” 

 

4. L’alumnat, doncs, que cursa o ha cursat Capacitació de Valencià en la CEU UCH 

obtindrà o ha obtingut el certificat de Capacitació de Valencià totalment oficial i vàlid 
per a la Conselleria, però si vol, a més, tindre un certificat oficial de C1-Mitjà, estarà 
obligat a presentar-se a les proves oficials de la CIEACOVA (juny de 2017, gener i juny 
de 2018) o de la JQCV corresponents.  

http://secretariageneral.umh.es/files/2015/09/CC-NUM-128_15.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/1994/08/24/pdf/1994_832249.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf
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5. Durant els darrers anys, la CEU UCH ha convocat les Proves d’Acreditació i Accés a 

la Capacitació (PAAC). Aquestes proves només tenen validesa per als intineraris de 
“competència lingüística” dins de la Capacitació de Valencià i Diploma de Mestre, és a 
dir, no tenen reconeixement fora de la CEU UCH (excepte les dues convocatòries de 
2015, homologades per la JQCV). En concret, s’han realizat exàmens de B1, C1 i C2 en 
aquestes dates: 21/9/2013, 21/6/2014, 25/4/2015, 27/6/2015, 30/4/2016. 
Pròximament està convocada la prova del 29/4/2017, que va destinada només a 
l’alumnat que cursa o ha cursat Capacitació o Diploma en la CEU UCH. No és cert, 
doncs, que les PAAC no serveixen per a res ni tenen cap validesa. 

 

6. A partir del curs 2017-2018 la CEU UCH ja no convocarà PAAC. La del 29/4/2017 

és, doncs, l’última PAAC ofertada per la universitat i tanca tot un cicle. Així, les 
persones que cursaran “competència lingüística” en 2017-2018 estaran obligades a 
presentar-se a les proves oficials de la CIEACOVA (gener i juny de 2018 previsiblement) 
o a les de la JQCV. Així mateix, estaran obligades a CIEACOVA/JQCV les persones que 
tinguen la “competència lingüística” pendent (incloses les que suspenguen la prova 
del 29/4/2017). 

 

7. Tal com s’ha fet en els darrers anys, la CEU UCH llançarà en maig de 2017 l’oferta 

de places per cursar en 2017-2018 la Capacitació (anglés i valencià) i el Diploma de 
Mestre. Serà un procés d’admissió que caldrà sol·licitar telemàticament. Per sol·licitar 
plaça a la Capacitació d’Anglés la CEU UCH  exigirà obligatòriament estar en possessió 
del B2 en el moment de l’admissió (amb document oficial vàlid, no certificats 
provisionals ni altres). Per a Capacitació de Valencià i Diploma de Mestre, la CEU UCH 
en permetrà l’admissió a les persones que no tinguen acreditada la competència 
lingüística (C1 per a Capacitació de Valencià o C2 per a Diploma) amb la condició que 
s’han de matricular també a un curs de formació (C1 o C2, segons certificat) 
simultàniament als mòduls de competència professional. L’acreditació, però, de la 
competència lingüística es farà per examen final (CIEACOVA o JQCV), ja que el curs de 
formació/preparació per ell mateix no acredita. 
 

8. La coordinació general de Capacitació de Llengües de la CEU UCH es posa a la 

disposició de qualsevol persona que vulga consultar qualsevol dubte: 
Vicent Ferran García Perales | Director del Departament d’Humanitats 
C/ Lluís Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca-València | Tel. 96 136 90 00 - Ext. 62337. 

https://www.uchceu.es/actividades_culturales/2014/cursos/documentos/Proves%20CEU%2021%20juny%202014.pdf
https://www.uchceu.es/actividades_culturales/2016/jornadas/documentos/descripci%C3%B3%20proves%20CEU%2030%20abril%202016%20(5).pdf
https://www.uchceu.es/actividades_culturales/2017/jornadas/documentos/!descripci%C3%B3%20proves%20CEU%2029%20abril%202017%20REVISAT2.pdf
https://www.uchceu.es/directorio/vgarcia

