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El Consell de Govern de la Universitat d´Alacant, en la sessió
ordinària del dia 16 d´abril de 2019, va aprovar per unanimitat la

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión
ordinaria del día 16 de abril de 2019, aprobó por unanimidad la
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NORMATIVA POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS CERTIFICADOS
DE CONOCIMIENTO DE VALENCIANO QUE EXPIDE EL SERVICIO DE
LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y LAS EQUIVALENCIAS
DE OTROS TÍTULOS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS

Preàmbul

Preámbulo

El Servei de Llengües és el servei lingüístic que expedeix els
certificats de coneixements de valencià al si de la Universitat
d'Alacant.

El Servicio de Lenguas es el servicio lingüístico que expide los
certificados de conocimientos de valenciano en el seno de la
Universidad de Alicante.

En 1996 les quatre universitats públiques, Universitat de València,
Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant i Universitat
Jaume I de Castelló de la Plana, van signar un conveni per a
l'homologació dels certificats que expedien els corresponents serveis
lingüístics. En 1999 es va incorporar al conveni la Universitat Miguel
Hernández d'Elx.

En 1996 las cuatro universidades públicas, Universitat de València,
Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante y
Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, firmaron un convenio para
la homologación de los certificados que expedían los correspondientes
servicios lingüísticos. En 1999 se incorporó al convenio la Universidad
Miguel Hernández de Elche.

Els canvis metodològics introduïts en els darrers anys i, especialment,
l'adaptació dels nivells de llengua al Marc europeu comú de referència
per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar, aconsellaven
d'adaptar-s'hi i, per això, les cinc universitats públiques signaven en
2008 un nou conveni on s'establien els nous nivells, les
nomenclatures i els descriptors dels certificats de valencià.

Los cambios metodológicos introducidos en los últimos años y,
especialmente, la adaptación de los niveles de lengua al Marco
europeo común de referencia para las lenguas: aprender, enseñar y
evaluar, aconsejaban adaptarse a este y, por eso, las cinco
universidades públicas firmaban en 2008 un nuevo convenio donde se
establecían los nuevos niveles, las nomenclaturas y los descriptores
de los certificados de valenciano.

Així mateix, les diverses administracions que expedeixen títols,
certificats i diplomes que acrediten el coneixement de valencià/català
també hi han adaptat les nomenclatures i continguts.

Asimismo, las diferentes administraciones que expiden títulos,
certificados y diplomas que acreditan el conocimiento de valenciano/
catalán también han adaptado las nomenclaturas y contenidos.

El 2015 la Universitat CEU Cardenal Herrera i la Universitat Catòlica
de València Sant Vicent Màrtir s'incorporaven també al conveni de
2008 i mitjançant una addenda es creava la Comissió
Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements
de Valencià (CIEACOVA).

En 2015, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir se incorporaban también al
convenio de 2008, y mediante una adenda se creaba la Comisión
Interuniversitaria de Estandarización de Acreditaciones de
Conocimientos de Valenciano (CIEACOVA).

Finalment, cal destacar que l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport reconeix
explícitament la validesa dels certificats expedits per la Universitat
d'Alacant, tal com ja ho feien el Govern Balear i la Generalitat de
Catalunya.

Finalmente, cabe destacar que la Orden 7/2017, de 2 de marzo, de la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte reconoce
explícitamente la validez de los certificados expedidos por la
Universidad de Alicante, tal y como ya lo hacían el Govern Balear y la
Generalitat de Catalunya.

És per això que, a fi de fixar d'una manera clara, inequívoca i estable
els certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de
Llengües de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols,
diplomes i certificats, el Consell de Govern de la Universitat d'Alacant
aprova el següent

Es por eso que, con el objeto de fijar de una manera clara, inequívoca
y estable los certificados de conocimiento de valenciano que expide el
Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante y las equivalencias
de otros títulos, diplomas y certificados, el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Alicante aprueba el siguiente

ACORD

ACUERDO

Primer

Primero
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Els certificats de coneixements de valencià que expedeix el Servei de
Llengües de la Universitat d'Alacant són els següents:

Los certificados de conocimientos de valenciano que expide el Servicio
de Lenguas de la Universidad de Alicante son los siguientes:

1. Certificat de nivell A 1 (inicial)

1. Certificado de nivel A 1 (inicial)

2. Certificat de nivell A 2 (bàsic)

2. Certificado de nivel A 2 (básico)

3. Certificat de nivell B1 (elemental)

3. Certificado de nivel B1 (elemental)

4. Certificat de nivell B2 (intermedi)

4. Certificado de nivel B2 (intermedio)

5. Certificat de nivell C1 (suficiència)

5. Certificado de nivel C1 (suficiencia)

6. Certificat de nivell C2 (superior)

6. Certificado de nivel C2 (superior)

Segon

Segundo

Es consideren equivalents a tots els efectes els certificats, títols i
diplomes que s´especifiquen en l'annex d'aquest Acord.

Se consideran equivalentes a todos los efectos los certificados, títulos
y diplomas que se especifican en el anexo de este Acuerdo.

Tercer

Tercero

A l'efecte de les convalidacions es tindran en compte, a més dels
certificats, títols i diplomes abans esmentats, les disposicions
normatives en vigor dels diversos territoris on el valencià/català és
llengua oficial.

A los efectos de las convalidaciones se tendrán en cuenta, además de
los certificados, títulos y diplomas antes mencionados, las
disposiciones normativa s en vigor de los diferentes territorios donde el
valenciano/catalán es lengua oficial.

Disposició addicional

Disposición adicional

Les sol·licituds d'equivalència de coneixements de valencià que no
figuren en aquest Acord les ha de resoldre el Servei de Llengües
mitjançant acord motivat.

Las solicitudes de equivalencia de conocimientos de valenciano que
no figuran en este Acuerdo serán resueltas por el Servicio de Lenguas
mediante acuerdo motivado.

Disposició derogatòria

Disposición derogatoria

Queda derogat l'Acord del Consell de Govern pel qual s'estableixen
els certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de
Llengües de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols,
diplomes i certificats, aprovat pel Consell de Govern de 28 de juny de
2018 (BOUA de 3/7/2018).

Queda derogado el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el cual se
establecen los certificados de conocimiento de valenciano que expide
el Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante y las
equivalencias de otros títulos, diplomas y certificados, aprobado por el
Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2018 (BOUA de 3/7/2018).

Disposició final. Entrada en vigor

Disposición final. Entrada en vigor

Aquest Acord entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el BOUA.

Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOUA.

ANNEX. Taula d'equivalències dels certificats de coneixement de
valencià de la Universitat d'Alacant.

ANEXO. Tabla de equivalencias de los certificados de conocimiento de
valenciano de la Universidad de Alicante.
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