
Moltes oportunitats per a millorar
els teus coneixements en llengües

9. Què és i com puc obtenir el certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià i en 
llengües estrangeres?
Si vols dedicar-te a l’ensenyament has d’obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en 
Valencià (és imprescindible tenir el nivell C1 de valencià), que et capacita per a impartir classe 
en valencià. Podeu trobar mes informació en http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/legislacio/
infocle.pdf

A més, si vols dedicar-te a l’ensenyament en altres nivells educatius, has de fer el Màster de Formació 
del Professorat de Secundària, Batxillerat, Formació Professional i Idiomes per obtenir el certificat de 
capacitació docent, i per accedir-hi és imprescindible acreditar el nivell B1 d’una llengua estrangera.

També et convé obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres (és 
imprescindible tenir el nivell de la llengua corresponent).

Mentre estudies. A l’UJI pots seguir itineraris (assignatures optatives) en el grau de Mestre o 
Mestra que et permetran obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià. És 
la via més fàcil, econòmica i recomanable. Si estudies altres titulacions pots obtenir el certificat 
de capacitació, tant en valencià com en llengües estrangeres, mitjançant un curs. Informa-te’n al 
Servei de Llengües i Terminologia.

Quan hages acabat els estudis també pots obtenir el certificat de capacitació en valencià amb 
un curs de postgrau.

Quan sigues professorat en actiu, la Conselleria d’Educació organitza el Pla de Formació 
Lingüisticotècnica en Llengües del professorat no universitari. 

10. Quin és el marc legal bàsic? 
Els Estatuts de la Universitat marquen que el valencià és, a més de la llengua pròpia (article 5.i), la 
llengua oficial de la Universitat Jaume I (article 7), amb el corresponent respecte als drets lingüístics 
que es deriven de l’Estatut d’Autonomia. Igualment, l’article 5.f estableix que un dels objectius de la 
Universitat és impulsar el multilingüisme en el marc de la docència i la investigació.

La Universitat Jaume I té aprovats el Pla pluriennal de multilingüisme (2011/2014) i el Manual d’usos 
lingüistics per avançar cap a l’ús normal i habitual del valencià i augmentar i millorar el coneixement 
i la convivència entre les llengües.

Per això és important que conegues quins són els teus drets lingüístics.

Més informació

Servei de Llengües i Terminologia
Rectorat, primera planta
slt@uji.es, Tel. 964 728 881
http://www.uji.es/serveis/slt/

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües
Biblioteca, planta baixa
cal@uji.es. Tel. 964 729 468 
http://www.uji.es/serveis/slt/cal
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Estudiar en valencià i en anglès. 10 preguntes bàsiques

1. Per què és important estudiar en valencià i en anglès? 

Estudiar en la nostra llengua ens prepara per al món del treball i per a integrar-nos millor 
en la societat en què vivim. Les classes en valencià permeten refermar la competència 
lingüística. Dominar la nostra llengua ens facilita l’accés al treball en l’àmbit públic i en el 
privat ací, a les Illes Balears, a Andorra i a Catalunya.

El context social exigeix, a més, que sàpigues anglès i altres idiomes. Les classes en anglès 
et permetran integrar-te en un context acadèmic en aquesta llengua, trobar més facilitats 
per fer intercanvis amb aquelles universitats on la llengua de l’entorn o de treball siga 
l’anglès i continuar els teus estudis, pràctiques o activitat investigadora a l’estranger. 

2. Si em matricule en una assignatura en valencià o en anglès... tinc l’obligació de fer 
els treballs, exàmens, etc., en valencià o en anglès? 

És la llengua en què s’impartirà l’ensenyament. Mantens el teu dret individual a expressar-te, 
tant oralment com per escrit, en valencià o en castellà, o en anglès en les classes en anglès.

3. Si marque en l’imprès de matrícula que desitge rebre l’ensenyament en valencià 
tindré més dret d’exigir docència en valencià? 

No. El dret el dóna el fet de matricular-te en una determinada assignatura oferida en 
valencià. En aquest cas sí que pots exigir que l’assignatura s’impartisca en valencià.

4. Es pot marcar l’opció lingüística «valencià» en el full de matrícula encara que la 
titulació no oferisca cap assignatura en valencià? 

Sí, aquesta pregunta és molt important per a mesurar la demanda del valencià en cada 
titulació.

5. Pot haver-hi més d’una llengua de docència?

Sí. En totes les titulacions de grau, a banda de les assignatures de llengües, les matèries es 
poden impartir en valencià, castellà i anglès; o en més d’una llengua en els casos en què la 
docència en anglès o valencià afecte només una part dels crèdits de l’assignatura. 

L’ oferta d’una assignatura en valencià o en anglès comporta l’obligació 
del professorat d’impartir la docència en la llengua en què s’ha oferit per a 
garantir el dret de l’estudiantat a l’educació en els termes de la seua opció 
lingüística.

6. Hi ha assignatures d’anglès i en anglès als plans d’estudis?

La majoria dels plans d’estudis de grau de la Universitat Jaume I inclouen una assignatura 
de sis crèdits de llengua anglesa especialitzada, en molts casos com a assignatura bàsica 
de primer curs. 

També hi ha assignatures en anglès. La Universitat s’ha fixat com a objectiu que almenys 
el 5% dels crèdits de les titulacions s’impartisquen en anglès.

7. Hi ha formació complementària de valencià i d’anglès?

Sí. La formació lingüística de l’estudiantat està garantida mitjançant la docència impartida 
en valencià o en anglès, estades d’estudi a universitats de l’àmbit lingüístic català o a 
universitats on l’anglès és la llengua de docència i cursos complementaris impartits a la 
Universitat pel Servei de Llengües i Terminologia o per organismes externs. 

El millor que pots fer per dominar bé el valencià, l’anglès i altres llengües és estudiar 
en valencià i en anglès a la teua carrera. També pots usar els serveis del Centre 
d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). A més, el Servei de Llengües i Terminologia 
organitza grups de conversa i cursos de diferents idiomes.

Una altra possibilitat és participar com a voluntari o voluntària o com a aprenent en les 
parelles de conversa en valencià del Voluntariat Lingüístic o en els tàndems lingüístics.

8. En el futur caldrà acreditar algun nivell de coneixement de valencià i d’anglès?
Sí. A partir del curs 2015/2016 la Universitat introduirà com a requisit lingüístic en les 
titulacions de grau l’acreditació obligatòria del nivell C1 de valencià i del nivell B2 d’anglès 
per a tot l’estudiantat que comence a estudiar a l’UJI durant aquest curs acadèmic.
L’ acreditació serà exigible abans de fer la matrícula del treball de final de grau.

De fet, ara ja pots acreditar-te voluntàriament mitjançant les proves d’acreditació 
lingüística que convoca el Servei de Llengües i Terminologia.


