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Sempre que en l'annex IV de l'Ordre EFP/834/2022 faça referència a fotocòpies com a document justificatiu de mèrits se substituirà 
per document pdf.
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MÈRITS VALORACIÓ DOCUMENTS JUSTIFICATIUS (1)

4.4. Coneixement del valencià: MÀXIM
5 PUNTS

Certificat  de  Capacitació  per  a  l’Ensenyament  en 
Valencià: ............................................................................
Diploma de Mestre de Valencià: .......................................

2,0000 punts
5,0000 punts

Certificat  o  títol  corresponent  d'acord  amb el 
que  s’estableix  en  l’Ordre  17/2013,  de  15 
d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport,  per  la  qual  es  regulen  les  titulacions 
administratives  que  faculten  per  a 
l'ensenyament  en  valencià,  del  valencià  i  en 
llengües  estrangeres  en  els  ensenyaments  no 
universitaris a la Comunitat Valenciana i en la 
Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció 
General  d’Innovació,  Ordenació  i  Política 
Lingüística,  per la qual  es dicten instruccions 
sobre  l’expedició  de  les  titulacions 
administratives  que  faculten  per  a 
l’ensenyament  en  valencià,  del  valencià  i  en 
llengües  estrangeres  en  els  ensenyaments  no 
universitaris en la Comunitat Valenciana.
* Sempre que aquest document aportat no haja 
sigut al·legat com a requisit,  d’acord amb el 
que  s’estableix  en  la  base  2.2  de  la 
convocatòria.

Certificat de nivell C2 de Coneixements de Valencià: ....... 5,0000 punts Certificat expedit per la Junta Qualificadora de 
Coneixements  de  Valencià  o  equivalent, 
d’acord  amb  el  que  s'estableix  en  l'Ordre 
7/2017,  de  2  de  març,  de  la  Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per 
la  qual  es  regulen  els  certificats  oficials 
administratius de coneixements de valencià de 
la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de 
Valencià,  el  personal  examinador  i 
l'homologació  i  la  validació  d'altres  títols  i 
certificats.
* Sempre que aquest document aportat no haja 
sigut al·legat com a requisit,  d’acord amb el 
que  s’estableix  en  la  base  2.2  de  la 
convocatòria.


