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Divulgació de la informació sobre proves de valencià i 
 orientació a l’alumnat sobre les diverses opcions de certificació 
de llengües  C1

Acreditació i certificació C2 - C5

• Acreditació interna d’idiomes estrangers per al Treball Final 
de Grau i programes de mobilitat 

• Emissió de certificats de capacitació per a l’ensenyament 
en valencià i llengües estrangeres i Diploma de Mestre de 
 Valencià 

• Emissió de certificats de coneixements de valencià 
Convocatòria i gestió de les proves de coneixements de  valencià 
de les universitats valencianes C6

Gestió d’oferta formativa: C7 - C9

• Cursos de valencià semipresencials i no presencials
• Gestió del Centre d’Autoaprenentatge
• Cursos de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, 

Alemany, Anglès i Francès i del Diploma de Mestre de Valencià
Assessorament lingüístic en valencià, castellà i anglès: 
C10, C11

• Assessorament a la comunitat universitària (consultes, 
 resolució de dubtes, suport a la qualitat lingüística, etc.) 

Gestió d’ajudes: C12, C13

• Per a l’elaboració de tesis en valencià i llengües estrangeres
• Per a la presència del valencià i l’anglès com a llengües de 

docència   



C1 Respondre les consultes que arriben per correu electrònic en un 
termini de 2 dies I1

C2 Resoldre els expedients d’acreditació d’idioma estranger en el 
mateix moment que l’alumnat presente la documentació I2

C3 Resoldre les incidències sobre acreditació de certificacions no 
recollides en la normativa vigent en un termini de 5 dies I3

C4 Validar les dades dels expedients lingüístics per a l’emissió dels 
 certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià i llengües 
estrangeres i Diploma de Mestre de Valencià en un termini de 10 
dies des de la sol·licitud I4

C5 Emetre els certificats de coneixements de valencià i els de 
 capacitació en un termini de 10 dies a partir del moment en què el 
professorat tanque les actes I5

C6 Convocar proves de tots els nivell del Marc Europeu (excepte el 
 nivell A1) i oferir-lo a PAS, PDI i comunitat universitària I6

C7 Oferir opcions de formació en valencià de tots els nivells del Marc 
Europeu (excepte A1) i de capacitació docent de  valencià i altres 
llengües  I7

C8 Inscriure totes les persones que sol·liciten accedir als exercicis au-
tocorrectius de valencià en un termini de 5 dies I8

C9 Atendre les tutories del centre d’autoaprenentatge en el  termini de 
5 dies I8

C10 Respondre les consultes fetes a través del formulari en un termini 
d’1 dia I1

C11 Resoldre les comandes de treball d’acord amb els terminis i les 
condicions que figuren en la nostra pàgina web I9

C12 Fer 1 convocatòria anual de suport a l’elaboració de tesis en 
 valencià i llengües estrangeres I10

C13 Fer 1 convocatòria per curs de revisió de materials docents i 
 elaboració de glossaris en valencià i anglès I10

C14 Obtenir un 4 sobre 7 en l’enquesta de satisfacció amb el servei I8
C15 Atendre les queixes i suggeriments en el termini de 3 dies I11
*Nota: A l’efecte del còmput dels terminis establits en els nostres compromisos, tots els terminis comptats 
en dies s’entenen com a dies hàbils, si no especifiquem altra cosa. 



I1 Percentatge de respostes dins del termini establit
I2 Percentatge d’expedients resolts dins del termini establit
I3 Percentatge d’incidències resoltes dins del termini establit
I4 Temps mitjà de validació dels expedients
I5 Percentatge de certificacions emeses dins del termini establit
I6 Nombre de nivells avaluats
I7 Nombre de nivells que l’alumnat pot preparar amb el servei 

oferit
I8 Índex de satisfacció amb el servei
I9 Percentatge de sol·licituds respostes en el termini establit
I10 Nombre de convocatòries anuals realitzades
I11 Percentatge de queixes i suggeriments atesos en el termini 

establit

Pots col·laborar en el nostre procés de millora: 
• Participant en enquestes
• Presentant queixes i suggeriments
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HORARI
Matí De dilluns a divendres de 9.00 h a 14:00 h

Vesprada Dimarts i dimecres de 15.00 h a 17:00 h

Altres horaris
Segona quinzena de juny i juliol: 
de dilluns a divendres de 9.00 h a 14:00 h


