REQUISITS PER A OBTENIR EL CERTIFICAT ACADÈMIC NECESSARI
PER A L'EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ
PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

COM A GRADUAT/DA EN ELS GRAUS FILOLÒGICS
1. Ser graduat/da en el moment de sol·licitar el certificat acadèmic.
2. Haver cursat 24 crèdits d’assignatures del minor en Filologia Catalana, o de l’àrea
de Filologia Catalana del grau de Filologia Catalana:
- Llengua catalana
- Comunicació oral formal en llengua catalana
- Sintaxi catalana
- Morfologia catalana

6 crèdits
6 crèdits
6 crèdits
6 crèdits

Excepcionalment, si es cursa alguna altra assignatura del minor o de l’àrea de
Filologia Catalana present al grau de Filologia Catalana i no Comunicació oral
formal en llengua catalana, caldrà passar una prova oral que acredite el nivell C1 de
valencià oral o acreditar el nivell C1 de valencià.
Excepcionalment, si no es cursen aquestes dues assignatures (Sintaxi i Morfologia),
caldrà acreditar el nivell C1 de valencià. Si es cursa Sintaxi o Morfologia, també
caldrà acreditar el nivell C1 de valencià

CURS 2014-15
REQUISITS PER A OBTENIR EL CERTIFICAT ACADÈMIC NECESSARI
PER A L'EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ
PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

COM A GRADUAT/DA EN TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA

1. Ser graduat/da en el moment de sol·licitar el certificat acadèmic.
2. Haver cursat els 24 crèdits de l’àrea de Filologia Catalana inclosos en el seu títol:
- Ús i normativa de la llengua catalana (FB de primer curs)
- Estilística de la llengua catalana (Obligatòria de segon curs)
- Terminologia i lexicografia (B, grup en català) (Obligatòria de segon curs)
- Traducció espanyol-català (Optativa de tercer curs).
3. Acreditar el nivell C1 de valencià o haver superat una prova oral al Departament de
Filologia Catalana de la Universitat de València (es poden consultar els criteris sobre la
prova en www.uv.es/filocat, apartat Informació general). Aquesta prova es realitzarà
tres vegades per curs acadèmic (a l’octubre, febrer i juliol) i l’estudiant podrà
inscriure’s en dues de les tres convocatòries de cada curs.
La sol·licitud d'admissió a aquesta prova es presentarà al Departament durant el període
de preinscripció corresponent.
L’estudiant podrà realitzar la prova si té aprovats els crèdits necessaris per al
certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià. La preinscripció per a la
prova és gratuïta.

CURS 2014-15
REQUISITS PER A OBTENIR EL CERTIFICAT ACADÈMIC NECESSARI
PER A L'EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ
PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
COM A LLICENCIAT/DA O DIPLOMAT/DA

Aquesta modalitat està adreçada només a aquells estudiants que s’havien matriculat en
cursos anteriors dels crèdits necessaris i que, per tant, mantenen el dret a ser atesos
sense docència.

1. Ser llicenciat o diplomat en el moment de sol·licitar el certificat acadèmic.
2. Haver cursat 24 crèdits de l’àrea de Filologia Catalana.
3. Estar en possessió del nivell C1 de valencià.

ADAPTACIÓ ALS NOUS ITINERARIS
Els estudiants que hagen cursat crèdits de l’àrea de Filologia Catalana, i no puguen
completar l’itinerari dels 24 crèdits en Filologia Catalana, podran sol·licitar a la
Comissió de Seguiment del Pla de Formació Lingüística i Didàctica (Servei de Política
Lingüística) el reconeixement dels crèdits cursats per a completar l’itinerari específic de
cursos que ofereix la Universitat de València.
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COM A POSTGRADUT/DA EN EL MÀSTER D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
I CULTURA LITERÀRIA

1. Ser graduat/da, diplomat/da o llicenciat/da en el moment de sol·licitar el certificat
acadèmic.

2. Haver cursat 24 crèdits del Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària,
entre els quals serà obligatori haver aprovat l’assignatura “Competències lingüístiques
i tecnològiques per a l’assessorament lingüístic”.

3. Acreditar el nivell C1 de valencià o haver superat una prova oral al Departament de
Filologia Catalana de la Universitat de València (es poden consultar els criteris sobre la
prova en www.uv.es/filocat, apartat Informació general). Aquesta prova es realitzarà
tres vegades per curs acadèmic (a l’octubre, febrer i juliol) i l’estudiant podrà
inscriure’s en dues de les tres convocatòries de cada curs.
La sol·licitud d'admissió a aquesta prova es presentarà al Departament durant el període
de preinscripció corresponent.
L’estudiant podrà realitzar la prova si té aprovats els 24 crèdits obligatoris per al
certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià. La preinscripció per a la
prova és gratuïta.
El sol·licitant haurà d’aportar una còpia informativa de l’expedient acadèmic de
postgrau (amb un mínim de 24 crèdits aprovats, sense comptar-hi els possibles crèdits
convalidats o reconeguts per formació anterior).

