NIVELLS I PROVES
INFORMACIÓ BÀSICA
L’assoliment del Nivell 2 de Llengua Catalana per a
Mestres d’Educació Infantil i Primària és una
condició per poder aprovar les assignatures
Didàctica de la Llengua i la Literatura en Educació
Infantil i Llengües i Aprenentatge (Educació
Primària) que es fan a 3r curs del Grau.
En cas que s’arribi a 3r curs i no es tingui aquest
nivell aprovat (o convalidat), els estudiants
matriculats d’aquesta assignatura han de fer la
prova específica de Nivell 2, que és organitzada pel
Servei de Llengües de la UAB..

CRITERIS

A partir dels programes del nivell C1 i C2 del Marc
europeu comú de referència per a les llengües, la
Facultat ha elaborat la descripció d’un Nivell 1 i un
Nivell 2 de Llengua Catalana per a Mestres
d’Educació Infantil i Primària. Tenint en compte
quin és l’ús lingüístic principal del docent en

l’Educació Infantil i Primària, aquests programes fan
un èmfasi especial en el domini de la llengua oral i
en aspectes vinculats al registre col·loquial del
català.
A l’apartat NIVELL1 i NIVELL 2 hi ha la descripció de
les competències que es demanen en cadascun
d’aquests nivells, tant des d’un punt vista
comunicatiu en general com des del punt de vista
del domini de les competències lingüístiques
concretes.
A
l’apartat
EXPLICACIÓ
DELS
CONTINGUTS hi trobaràs un desenvolupament dels
diversos punts del programa.
La demanda del Nivell 1 de Llengua Catalana per a
Mestres d’Educació Infantil i Primària es té present
en les diferents assignatures de 1r i 2n curs de
cadascun dels Graus, i es controla específicament
en les assignatures Llenguatges i Contextos (1r curs
d’Educació Primària) i Aspectes Instrumentals de les
Llengües (2n curs d’Educació Infantil).
Com hem dit més amunt, tenir el Nivell 2 de Llengua
catalana per a Mestres d’Educació Infantil i Primària
és una condició per poder aprovar l’assignatura
Didàctica de la Llengua i la Literatura en Educació
Infantil i l’assignatura Llengües i Aprenentatge
(Educació Primària) a 3r curs.

LA PROVA DEL NIVELL 2 DE LLENGUA CATALANA
PER A MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

La prova de Nivell 2 es convocarà cada curs el mes
de juny i el mes de desembre/gener.
A la convocatòria de juny s’hi poden presentar els
estudiants a partir de 2n curs del Grau d’Educació
Infantil i del Grau d’Educació Primària.
La convocatòria de gener és exclusiva per als
estudiants matriculats a les assignatures Didàctica
de la Llengua i la Literatura en Educació Infantil (3r
curs d’Educació Infantil) i Llengües i Aprenentatge
(3r curs d’Educació Primària).
La matrícula per a la prova del mes de juny no té
subvenció. La prova del mes de gener dins de les
assignatures esmentades és gratuïta.
CONVALIDACIONS
La possessió del Certificat de Nivell C2 de Llengua
Catalana convalida el Nivell2 de Llengua Catalana
que es demana a la Facultat d’Educació.

Els certificats de català reconeguts i homologats per
la Generalitat de Catalunya són:






els exàmens de la Direcció de Política
Lingüística
els exàmens interuniversitaris CIFALC que, a la
nostra universitat, organitza el Servei de
Llengües de la UAB, i també es fan a les altres
universitats catalanes (examen CIFALC).
els certificats dels cursos del Consorci per a la
Normalització Lingüística

Al web de la Generalitat es pot consultar la llista
completa de certificats reconeguts.

La prova de Nivell 2 de la Facultat no disposa d’un
certificat. La Facultat recomana als estudiants que,
si han superat la prova de Nivell 2 de la Facultat, es
preparin i presentin per a la prova de Nivell C2 La
possessió d’aquest Certificat oficial serà un element
positiu del curriculum acadèmic i pot facilitar les
opcions professionals de l’educador.

MOLT IMPORTANT
L’estudiant ha de valorar en quin moment li sembla
que ha assolit les garanties suficients per presentarse a la prova de Nivell 2 (superar-la només es
converteix en una condició indispensable quan
s’està cursant una de les assignatures de 3r curs que
hem citat).
L’estudiant pot considerar si, en cas que no hagi
assolit encara el nivell suficient per superar la
prova, li convé d’ajornar la matrícula de
l’assignatura de 3r a la qual està vinculada i evitar
d’aquesta manera el risc d’haver d’assumir el cost
de renovar-ne la matrícula.
Si l’estudiant està matriculat a l’assignatura de 3r i
no supera la prova de Nivell 2 en la convocatòria
del mes de gener (al final del primer semestre en
què té lloc l’assignatura), pot valorar si s’espera al
gener següent o si es presenta a la convocatòria del
mes de juny. En cas d’aprovar el mes de juny, no
haurà de tornar-se a matricular de l’assignatura de
3r.
Si un estudiant de les assignatures de 3r aprova la
resta de l’assignatura però té pendent la prova de
Nivell 2, quan es torni a matricular a l’assignatura

de 3r tindrà una avaluació de “prova de síntesi”,
que equivaldrà a la realització de la prova de Nivell
2.
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