L’apartat primer de la RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme, per al qual s’estableix el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-2022
en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, estableix les condicions d’accés.
El següent llistat mostra un resum dels requisits acadèmics per a optar a un nivell superior a l’inicial (A2) de cada
idioma).

REQUISITS ACADÈMICS
Si tinc superat / dispose de …

Puc accedir a…
1B1 de la primera llengua estrangera cursada en
Batxillerat (també 2A2 si es vol obtindre la certificació
d’A2).

Títol de Batxillerat

Certificació Oral (A2) JQCV
Certificació Elemental (B1) JQCV
Certificació B2 JQCV
Certificació Mitjà (C1) JQCV
Certificació Superior JQCV
Certificat d’A2 per prova homologada (en centre de
Secundària o FP)
Proves A2 CUID
Proves B1 CUID
Diploma DELE Espanyol per estrangers A2
Diploma DELE Espanyol per estrangers B1
Diploma DELE Espanyol per estrangers B2
Diploma DELE Espanyol per estrangers C1
Mòdul 2 “That’s English” superat
Mòdul 6 “That’s English” superat
Mòdul 10 “That’s English” superat
Certificat de nivells A2, B1, B2 o C1 o altres titulacions
reconegudes en l’Annex I (anglés), annex II (francés),
annex III (alemany), annex IV (italià) i annex V (valencià)
d’aquesta Resolució

1B2 de Valencià amb l’assignatura de valencià cursada
C1 de Valencià si el Batxillerat ha sigut cursat en PEV
(Programa d’Ensenyament en Valencià)
1B1 de Valencià
1B2 de Valencià
1C1 de Valencià
1C2 de Valencià
2C2 de Valencià
1B1 del mateix idioma
1B1 del mateix idioma
1B2 del mateix idioma
B1 d’ Espanyol per a estrangers
B2 d’ Espanyol per a estrangers
C1 d’ Espanyol per a estrangers
C2 d’ Espanyol per a estrangers
2A2 d’Anglés presencial
2B1 d’Anglés presencial
2B2 d’Anglés presencial

Curs següent del nivell acreditat
--> Ex. 1C1 d’anglés

Exemple: FCE (First Certificate in English)
Cambridge University
Superades tres parts de la prova de certificació en
convocatòries anteriors

Últim curs del mateix nivell que no s’ha superat en la
prova.

Nota: La denominació del curs 1B1 significa “primer curs de nivell B1”.
La durada dels nivells no és la mateixa per a tots els idiomes; és possible que només duren un curs, per tant, 1B1 no implica que
existisca 2B1. Podeu consultar la distribució de cursos per nivells i idiomes en http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula
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