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PROJECTE D'ORDRE  XXX/XXX de XXX,  de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i  
Esport, per la qual es modifica 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  en  la  
Comunitat Valenciana.

PREÀMBUL

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 en la Comunitat Valenciana, estableix en 
la disposició transitòria quarta el següent:

“Exigència dels certificats de capacitació en llengües estrangeres

1. Fins al curs 2015-2016, només s'exigirà al professorat l'acreditació de la competència lingüística  
mínima regulada en la present ordre per a la impartició d'ensenyaments en una llengua estrangera.

2. A partir del curs 2016-2017, per a poder impartir ensenyaments en una llengua estrangera, el  
professorat  haurà  d'estar  en possessió  del  Certificat  de  Capacitació  per a  l'Ensenyament  en la  
llengua estrangera corresponent.”

Aquesta ordre va ser modificada per l’Ordre 44/2016, de 4 d’agost, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  modifica  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 en la Comunitat Valenciana, modificant el termini per a l’exigència 
dels certificats de capacitació en llengües estrangeres i ajornanant-lo fins als curs 2018-2019.

El 23 de febrer de 2018 va entrar en vigor la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la  
qual es regula i es promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. Els artícles 25 i 26 de 
la Llei 4/2018 regulen, respectivament, l’acreditació del coneixement mínim de llengües necessari 
per  a  vehicular  àrees  en  anglès  i  la  previsió  de  la  regulació  de  la  competència  didàctica  del  
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professorat dels nivels d’ensenyament no universitari per a impartir àrees, matèries o mòduls no 
lingüístics en valencià, anglés i en altres llengües.

La Llei 4/2018 també estableix en la disposició transitòria segona que fins al curs acadèmic 2026-
2027, es considerarà que disposa de la competència suficient per a vehicular àrees en anglès el  
professorat que acredite el nivell de coneixement B2 d’anglés la qual cosa contradiu el que disposa 
l’ordre 17/2013 i la seua posterior modificació.

Mentre no es done compliment al que estableix l’article 26 de la llei 4/2018 esmentat, i atés que  
l’Administració de la Generalitat  continua treballant amb l’objectiu de formar al professorat no 
universitari  per  disposar  així  d’una  plantilla  competent  en  llengües  estrangeres,  cal  ajornar 
l'exigència del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en la llengua estrangera alhora que 
s’adequa el text de la disposició transitòria quarta de l’Ordre 17/2013 al que disposa la disposició  
transitòria segona de la Llei 4/2018.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de la Generalitat per a 2018.

Aquesta ordre s’adequa als principis de bona regulació a què fa referència l’article 129.1 de la Llei  
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüísme, 
amb l'informe previ de l'Advocacia General de la Generalitat,  i en virtut de les competències que 
m'atribueixen l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 4 del Decret 
186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,  conforme amb el Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana,

ORDENE

Article únic. Modificació de 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  en  la  
Comunitat Valenciana.
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Es modifica la disposició  transitòria quarta de l'ordre,  que queda redactada com s’estableix en 
l’annex.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta  ordre  entrarà  en  vigor  l’endemà  de  la  publicació  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  
Valenciana.

València

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,

 VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

ANNEX

Modificació de 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  en  la  Comunitat  
Valenciana.

Únic

La disposició transitòria quarta queda redactada de la manera següent:

“Exigència dels certificats de capacitació en llengües estrangeres

1. Fins al curs 2026-2027, només s'exigirà al professorat l'acreditació de la competència lingüística 
mínima regulada en aquesta ordre per a la impartició d'ensenyaments en una llengua estrangera.

2. A partir del curs 2027-2028, per a poder impartir ensenyaments en una llengua estrangera, el  
professorat  haurà  d'estar  en  possessió  del  Certificat  de  Capacitació  per  a  l'Ensenyament  en  la 
llengua estrangera corresponent.”


