
 

 

Resolució de 12 d’abril de 2018 del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual 
es convoquen proves d’acreditació de català de la Universitat Jaume I, d’acord 
amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).  
 
Al juliol de 2016 el Consell de Govern de la Universitat Jaume I va aprovar el segon 

Pla pluriennal de multilingüisme. Un dels principals objectius és fomentar la docència 

multilingüe i l’ús de les tres llengües prioritàries de la Universitat Jaume I. Un altre 

objectiu és facilitar a l’estudiantat dels graus en Mestre o Mestra complir l’exigència, 

d’acord amb la normativa (pla d’estudis), d’acreditar un nivell C1 de valencià per a 

cursar l’assignatura Treball de Final de Grau (TFG).  

 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, el Servei de Llengües i Terminologia ofereix 

cursos de llengües i la possibilitat de fer exàmens per a acreditar el nivell lingüístic 

adequat.  

 

Aquestes proves d’acreditació són necessàries per atendre la demanda de certificació 

que es genera al si dels diversos col·lectius que conformen la comunitat universitària:  

 

 La necessitat d’acreditació lingüística del professorat per assolir l’objectiu citat 

del Pla pluriennal de multilingüisme.  

 L’exigència, d’acord amb la normativa, d’acreditar un nivell C1 de valencià per a 

cursar l’assignatura de TFG en els graus en Mestre o Mestra. En aquest cas, 

es retornaran els diners de la matrícula de la prova de C1 a l’alumnat de Mestre 

o Mestra que tinga el requisit lingüístic dins del seu pla d’estudis (estudiantat 

matriculat per primera vegada en els graus en Mestre o Mestra durant els 

cursos 2015/16 i 2016/17 i 2017/18). 

 

Aquest alumnat tindrà opció a demanar una convocatòria de nivell C1 en la modalitat 

d’acreditació amb dret de devolució de taxes per a l’acreditació de català en les 

convocatòries CIEACOVA-UJI durant tres cursos acadèmics (incloent-hi el primer curs 

de matrícula) i sempre abans de cursar l’assignatura del TFG. Més informació a ajudes 

per a l’acreditació de nivell de llengua per a l’estudiantat dels graus de Mestre o Mestra 

 

 

Així, per facilitar les acreditacions de domini de català de la comunitat universitària, 

com a rector,  

 

RESOLC:  

 

1. Convocar per al mes de juny de 2018 proves d’acreditació de competència 

lingüística dels nivells B2, C1 i C2 de català.  

2. Publicar en el web corresponent del Servei de Llengües i Terminologia aquesta 

convocatòria, els detalls de la qual consten en l’annex.  

 

 

 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/Itinerarisformaciespecifica/ItinerarisformespecificaMAGISTERI/ajudesformacioacreditacio/
http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/Itinerarisformaciespecifica/ItinerarisformespecificaMAGISTERI/ajudesformacioacreditacio/
http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/Itinerarisformaciespecifica/ItinerarisformespecificaMAGISTERI/ajudesformacioacreditacio/
http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/Itinerarisformaciespecifica/ItinerarisformespecificaMAGISTERI/ajudesformacioacreditacio/
https://www.uji.es/serveis/slt/


 

 

 

Recursos  

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 

mitjançant Registre físic o telemàtic, un recurs de reposició davant del Rectorat de la 

Universitat Jaume I, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la 

publicació, de conformitat amb els articles del 114 al 116 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors des de l’endemà 

de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot 

això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que es considere 

oportú.  

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny de 2014), la vicerectora 

d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme.  

 

Inmaculada Fortanet Gómez  

 

Castelló de la Plana, 12 d’abril de 2018 



 

 

ANNEX  
 
Organitzador de les proves  
_____________________________________________________________________ 
 
Servei de Llengües i Terminologia  
 

 Tota la informació en el web Acreditació Cieacova.  

  Altra informació complementària en el web “Acreditació lingüística”.  

 Informació dels programes i l’estructura de les proves en el web de la 
CIEACOVA. 

 
Convocatòria  
_____________________________________________________________________ 
 
Juny de 2018 
  
 
Calendari  
_____________________________________________________________________ 
 

 Termini de matriculació:  

Comunitat universitària i Sauji Premium: del 16 al 25 d’abril de 2018. 

Persones externes: del 26 d’abril al 4 de maig de 2018.  

 Publicació de la llista provisional de persones admeses: 9 de maig de 2018. 

 Termini de reclamacions del 9 al 15 de maig de 2018.  

 Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 18 de maig de 2018.  
 
Nivells i dates 
_____________________________________________________________________ 
 
Part escrita 
 

 B2: 11 de juny de 2018 a les 16 h. 

 C1: 13 de juny de 2018 a les 16 h. 

 C2: 11 de juny de 2018 a les 16 h. 
 
Part oral 
 

 B2: 4 de juny de 2018 a partir de les 16 h. 

 C1: 8 de juny de 2018 a partir de les 16 h. 

 C2: 4 de juny de 2018 a partir de les 16 h. 
 
 

L’hora exacta de la prova oral es publicarà al web d’acreditació Cieacova del 
Servei de LLengües i Terminologia. En tot cas, es convocarà personalment les 

https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/arxiuacreditacio/AcreditaciCIEACOVA/
https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/acreditacio/
http://cieacova.com/
https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/arxiuacreditacio/AcreditaciCIEACOVA/


 

 

persones que s’examinen per correu electrònic després de la publicació de la 
llista definitiva de persones admeses. 
 

Els continguts dels nivells oferts són els que estableix el Marc europeu comú de 

referència per a les llengües (MECR).  

Des de setembre de 2015, la Universitat Jaume I forma part de la CIEACOVA 

(Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de 

Coneixements de Valencià), comissió creada per homologar els certificats de 

valencià expedits pels serveis lingüístics de totes les universitats valencianes 

públiques i privades i la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.  

 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues


 

 

Lloc  
_____________________________________________________________________ 
 
Les aules d’examen es faran públiques juntament amb la llista definitiva de persones 
admeses a les proves a l’apartat del web del Servei de Llengües i Terminologia 
corresponent a la darrera convocatòria.  
 
Requisits  
_____________________________________________________________________ 
 
Tenir 18 anys.  
 
Inscripció  
_____________________________________________________________________ 
 
La inscripció a les proves d’acreditació s’ha de fer en el web http://inscripcio.uji.es.   

El pagament s’ha de fer mitjançant targeta de crèdit a través del formulari electrònic 

d’inscripció.  

No es retornaran els diners de la matrícula. 

 
Preu de la inscripció 
_____________________________________________________________________ 
 

Nivells Preu 

 Membres UJI 

(EST, PAS, PDI) 

Alumni SAUJI 

Premium 

Persones 

externes a l’UJI 

B2 50 € 60 € 90 € 

C1 50 € 60 € 90 € 

C2 50 € 60 € 90 € 

 
 
 
Comissions examinadores  
_____________________________________________________________________ 
 
Els membres de les comissions examinadores són elegits pel Consell de Direcció de la 

Universitat Jaume I, i té el vist i plau de la CIEACOVA, entre professorat d’idiomes dels 

departaments de Traducció i Comunicació, d’Educació i de Filologia i Cultures 

Europees, i tècnics i tècniques lingüístics del Servei de Llengües i Terminologia.  

Trobareu més informació sobre l’administració de l’examen a la convocatòria marc en 

el web de la CIEACOVA. 

http://inscripcio.uji.es/
http://cieacova.com/files/2018/03/convocato%CC%80ria-marc-JUNY-2018.pdf
http://cieacova.com/files/2018/03/convocato%CC%80ria-marc-JUNY-2018.pdf

