
POSSIBLES PREGUNTES SOBRE L’ACREDITACIÓ 

LINGÜÍSTICA 

1. Què és l'acreditació lingüística? 

És un requisit que se li demanarà a l'estudiantat per a poder fer el 

dipòsit del títol, una vegada haja superat totes les matèries. 

Consisteix a acreditar coneixements equivalents al nivell C1 de 

valencià i al nivell B2 d'anglès, segons el Marc Europeu de Llengües. 

 

2. Quins certificats de valencià i anglès seran vàlids? 

Qualsevol certificat inclòs en les taules d’equivalències de la 

Universitat Jaume I. 

 

3. Quan es començarà a aplicar l’acreditació obligatòria? 

L’aplicació serà progressiva en funció dels processos de modificació 

dels plans d’estudis; en cap cas començarà abans del curs 2018/19 i, 

quan comence a aplicar-se, només afectarà l’estudiantat que inicie 

els estudis a partir d’aquell curs.  
 

Cal tenir en compte que avui en dia ja hi ha graus que tenen una 

acreditació obligatòria pròpia, com són Educació Infantil, Educació 

Primària i EURUJI. 

 

4. Com podré aconseguir l'acreditació lingüística? 

L'acreditació lingüística s'aconsegueix mitjançant la certificació 

d’haver superat una prova dels nivells exigits per un organisme 

reconegut (vegeu la Taula d'equivalències de l'UJI). No es pot 

acreditar un nivell de llengua amb l’assistència a cursos o 

assignatures. Per a obtenir un certificat de nivell lingüístic cal fer una 

prova de nivell. 

 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/acreditacio/arxiuacreditacio/proves/2015/taulesequiv/
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/C4QHISVJ2LUBSLFGWE0AJOTDKW73YMEG
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/2PFNVIRW4GZ8ZGK0Y1DLXWK79P67LYB4
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/2PFNVIRW4GZ8ZGK0Y1DLXWK79P67LYB4
http://www.euruji.uji.es/archivos/DIPTICO_EURUJI_CASTELLANO_v2015_12_22.pdf
http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/acreditacio/arxiuacreditacio/proves/2015/taulesequiv/


Hi ha diverses vies per a sol·licitar l'exempció d'aquesta acreditació   

(vegeu les preguntes 5 i 7). 

 

5. Puc sol·licitar exempció de l'acreditació del C1 de valencià?  

Sí. La Universitat habilitarà un procediment (vegeu el Document de 

directrius per a l’acreditació lingüística) perquè pugues sol·licitar 

l'exempció sempre que demostres que et trobes en alguna de les 

següents circumstàncies: 

◦ Has superat un mínim de 30 crèdits en forma d’assignatures 
impartides i avaluades en valencià a l’UJI o en una altra 
universitat. Es poden considerar els crèdits corresponents a 
assignatures de llengua catalana, al Pràcticum o al Treball de 
Final de Grau (sempre que es presente un certificat que 
acredite que la llengua en què s’han realitzat ha sigut el 
valencià) i fins a 6 crèdits reconeguts per activitats 
acadèmiques corresponents a cursos de valencià i en valencià. 

◦ Has cursat batxillerat o altres estudis que donen accés a la 
universitat íntegrament en valencià.  

◦ Has cursat una titulació superior íntegrament en llengua 
catalana.  

◦ Tens una discapacitat que t’impedeix l’aprenentatge d’una 
segona llengua. 

◦ Has estudiat batxillerat o altres estudis d’accés a la universitat 
en un sistema diferent dels sistemes educatius de les 
comunitats de llengua catalana i acredites un nivell A2 de 
valencià. 

 

Aquestes exempcions són internes i no suposen cap certificació 

lingüística de nivell, per la qual cosa no són vàlides per a la 

capacitació per a l’ensenyament en valencià, ni per a donar accés als 

màsters amb requisit lingüístic, ni altres requeriments externs a la 

Universitat Jaume I. 

 



L’exempció es pot sol·licitar en qualsevol moment abans del dipòsit 

del títol.  

 

6. He d'acreditar el mateix nivell de valencià si no he estudiat mai el 

valencià ni cap varietat de català? 

Quan demostres haver estudiat batxillerat o altres estudis d’accés a 

la universitat en sistemes educatius diferents dels de les comunitats 

de llengua catalana, només has d’acreditar un nivell A2 de valencià.  

 

7. Puc sol·licitar exempció de l'acreditació del B2 d'anglès?  

Sí. La Universitat habilitarà un procediment perquè pugues sol·licitar 

l'exempció sempre que demostres que et trobes en alguna de les 

següents circumstàncies: 

◦ Has superat un mínim de 24 crèdits en forma d’assignatures 
impartides i avaluades en anglès, a l’UJI o en una altra 
universitat. Es poden considerar els crèdits corresponents a 
l’assignatura d’anglès específic del pla d’estudis, a les 
assignatures cursades en estades de mobilitat (en anglès o una 
altra llengua europea excepte espanyol i català), al Pràcticum o 
al Treball Final de Grau (sempre que es presente un certificat 
que acredite que la llengua en què s’han realitzat ha sigut 
l’anglès o una altra llengua europea excepte espanyol i català) 
i fins a 6 crèdits reconeguts per activitats acadèmiques 
corresponents a cursos d’anglès i en anglès. 

◦ Has cursat batxillerat internacional o altres estudis que donen 
accés a la universitat en un sistema estranger íntegrament en 
una llengua europea diferent de les llengües oficials de l’UJI. 

◦ Has cursat una titulació superior íntegrament en una llengua 
europea diferent de les llengües oficials de l’UJI.  

◦ Tens un nivell B2 (entès com a B2.2) d’una altra llengua 
europea, segons les taules d’equivalències de l’UJI, o d’ELE 
(espanyol per a estrangers) per a estudiantat estranger. 



◦ Tens una discapacitat que t’impedeix l’aprenentatge d’una 
llengua estrangera. 

 

Aquestes exempcions són internes i no suposen cap certificació 

lingüística, per la qual cosa no són vàlides per a la capacitació per a 

l’ensenyament en anglès, ni per a donar accés als màsters amb 

requisit lingüístic, ni altres requeriments externs a la Universitat 

Jaume I. 

 

L’exempció es pot sol·licitar en qualsevol moment abans del dipòsit 

del títol.  

 

8. Hi ha formació complementària per a l’acreditació per proves? 

Podré assistir a aquests cursos i a les proves sense que tinga 

incidència en les assignatures del pla d’estudis? 

Sí. l’UJI organitzarà un nombre suficient de cursos de preparació per 

a les proves, que es programaran en una franja especial de classes.  

Les proves es programaran, sempre que siga possible, fora dels 

períodes d’exàmens. 

 

9. Suposarà una despesa addicional per a l’estudiantat? 

No en tots els casos, de fet... 

a. S’oferiran proves dels nivells exigits, i una vegada hages aprovat 

l’examen podràs sol·licitar el reemborsament del preu de la 

prova. 

b. S’oferiran també cursos de preparació de les proves i podràs 

demanar el reemborsament de l’import de la matrícula, sempre 

que hages assistit almenys a un 80% de les classes i et presentes 

a la prova final. 

 

10. Podré arribar al nivell demanat? 



a. Tindràs informació prèvia al teu centre de secundària per tal 

que pugues començar a planificar el teu aprenentatge de 

llengües abans d’arribar a la universitat. 

b. També t’informarem sobre l’acreditació lingüística en les 

Jornades de Portes Obertes organitzades per la Universitat. 

c. Una vegada hages accedit als teus estudis a l’UJI, tindràs tota 

la informació sobre el requisit lingüístic, així com itineraris 

de cursos i proves que et facilitaran poder arribar als nivells 

exigits. 

d. Tindràs quatre anys per a arribar al nivell requerit. Es 

demanarà l'acreditació per a fer el dipòsit del títol. 

 

11. Per què els nivells C1 de valencià i B2 d’anglès? 

a. Són els nivells que garanteixen un bon ús de les llengües en 

el context acadèmic i professional. 

b. Són els nivells que s’exigeixen habitualment en institucions 

públiques per a l’accés al cos de funcionaris o a formació 

especialitzada (capacitació, màsters, oposicions, etc.). 

c. El C1 de valencià és el nivell de referència en la formació de 

l’estudiantat de segon de batxillerat.  

d. En anglès, després d’almenys 12 anys de formació en 

l’ensenyament obligatori, és recomanable comptar ja com a 

mínim amb un nivell B1 en el moment d’accedir a la 

universitat. 

 

Si tens més preguntes, pots escriure a acreditaciouji@uji.es. 
 

mailto:acreditaciouji@uji.es

