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Informació detallada a propòsit del nou

PLA DE FORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT PER A L’OBTENCIÓ DE LA 
CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES

en relació amb l’obtenció de la

CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ

i del

DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ

a través dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària

RESUM DELS FETS

L’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 18/04/2013l) ha regulat:

• les titulacions administratives que faculten per l’ensenyament en valencià i del valencià; 

• els organismes que poden organitzar aquesta formació i emetre els certificats corresponents (les universitats valencianes)

La Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria competent en matèria educativa  
(DOCV 26/06/2013) ha dictat instruccions específiques sobre:

• l’expedició d’aquestes titulacions administratives als organismes universitaris que, d’ençà el 18 d’abril de 2014, emetran tals certificats.

En vista dels canvis introduïts per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en el sistema vigent per a l’obtenció de les titulacions administratives de  
Capacitació en valencià i en llengües estrangeres curriculars i del Diploma de mestre de valencià, la UA ha adaptat la seua normativa al nou marc legal,  
amb l’elaboració del PLA DE FORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT PER A L’OBTENCIÓ DE LA CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I  
EN ALTRES LLENGÜES

QUÈ CANVIA?

Segons l’Annex II de l’Ordre 17/2013, per a cada titulació administrativa es diferenciarà clarament la formació lingüística mínima requerida, d’acord  
amb els nivells del Marc Europeu Comú per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa:

• B2 per al certificat de Capacitació per a l’ensenyament en les llengües no oficials
• C1 per al certificat de Capacitació en valencià
• C2 per al Diploma de mestre de valencià

En relació amb l’ensenyament en i del valencià, la present Ordre estableix que, d’ara en avant, la

CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ

habilita els professionals de l’ensenyament per a la impartició de docència en valencià i del valencià, és a dir:

• per a impartir docència vehiculada en valencià (a través del programes educatius bilingües i plurilingües amb el valencià com a 
llengua bàsica)

• per a impartir docència de l’àrea lingüística de primària Valencià: llengua i literatura

i el 

DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ

habilitarà  els  professionals  de  l’ensenyament,  igualment  i  sense  cap  distintiu  qualitatiu  respecte  de  la  Capacitació,  per  a  impartir  docència 
en valencià i del valencià.

Fins ara, a diferència del que estableix l’Ordre 17/2013, el Diploma de mestre de valencià era l’única titulació administrativa que habilitava per a 
aquesta segona funció. D’ara en avant, la Capacitació també hi habilitarà.

En la línia d’unificació de validesa d’aquestes dues titulacions universitàries impulsada per la Conselleria competent en matèria educativa, el Diploma 
de mestre de valencià no ha estat considerat com a mèrit en els dos últims concursos d’oposició a la funció pública valenciana.

En els documents adjunts detallem quins seran els requisits per a l’obtenció d’aquestes dues titulacions, arran de l’entrada en vigor del nou PLA DE 
FORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT PER A L’OBTENCIÓ DE LA CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES,  en 
relació amb els estudis de Mestre de la Facultat d’Educació.


