Novetats matrícula

Convocatòria
de les Proves
de Coneixements
de Valencià

Calendari de realització de les proves

1r període

DATA

Preinscripció
Nivells A2, B1 i C1 i llenguatges específics del 8
d’abril a les 10:00 h fins al 15 d’abril a les 10:00 h.

12 JUNY

C1

EIO

19 JUNY

B1

CO/CE/EE/EIO

26 JUNY

A2
C1

CO/CE/EE/EIO
CE/EL/EE

NIVELL

Sorteig
Consulta del sorteig el dia 22 d’abril

ÀREES

Termini de matrícula i pagament de la taxa
del 28 d’abril al 5 de maig, ambdós inclosos.

DATA

2n període

6 NOVEMBRE

C2

EIO

13 NOVEMBRE

B2

CO/CE/EL/EE/EIO

20 NOVEMBRE

C2

CE/EL/EE

Preinscripció
Nivells B2 i C2 de l’1 de setembre a les 10:00 h fins
al 7 de setembre a les 10:00 h.
Les dates de consulta del sorteig i matrícula per a
les proves dels nivells B2 i C2 es faran públiques
en el web de la JQCV.

NIVELL

CO: Àrea de Comprensió Oral
EL: Àrea d’Estructures Lingüístiques
EIO: Àrea d’Expressió i Interacció Orals

ÀREES

CE: Àrea de Comprensió Escrita
EE: Àrea d’Expressió Escrita

Certificats de capacitació tècnica
Les proves dels certificats de capacitació tècnica
començaran a les 9.30 h.

Novetats proves C1/C2
1a jornada
Expressió i interacció orals
2a jornada
Comprensió escrita, estructures lingüístiques
i expressió i interacció escrites

JUNY

12
JUNY

19
JUNY

26

PROVES
Certificat de llenguatge administratiu
PROVES
Certificat de llenguatge als mitjans
de comunicació
PROVES
Certificat de correcció de textos

Instruccions de matrícula

Horaris

Punts d’informació

1

Nivells A2, B1, B2 començaran a les 9.00 h. L'hora i el lloc
dels torns de l’àrea d’expressió i interacció orals del nivell
A2, B1 i B2 es comuniquen el mateix dia de la prova, en la
mateixa aula d'examen i sempre seran a continuació de la
part escrita.

Direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport

2
3
4

5

6

Preinscriu-te en www.jqcv.gva.es

Consulteu el sorteig

Inscriu-te en www.jqcv.gva.es

Adjunteu la documentació requerida:
• Carnet de família nombrosa
• Carnet de família monoparental
• Targeta acreditativa de persona amb discapacitat

Nivells C1 i C2: Els aspirants podran consultar l'hora de
convocatòria per a realitzar l'àrea d'expressió i interacció
orals en el web de la JQCV, que podrà tindre tant horari al
matí com a la vesprada.
Les àrees de comprensió escrita, d'estructures lingüístiques
i d'expressió i interacció escrites començaran a les 9.00 h.

CASTELLÓ DE LA PLANA:
Avinguda del Mar, 23 12003 CASTELLÓ DE LA PLANA
VALÈNCIA:
Ediﬁci PROP II, Gregori Gea, 14 46009 VALÈNCIA
www.jqcv.gva.es
Atenció telefònica: 012/963866000

Aboneu les taxes
• Telemàticament (amb targeta bancària o càrrec
amb compte bancari) amb un 10% de descompte

Registreu la sol·licitud en la mateixa aplicació

ALACANT:
Carrer de Carratalà, 47 03007 ALACANT

Centres de realització de les proves
Els centres de realització de les proves es faran públics en
el web de la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià www.jqcv.gva.es amb anterioritat a la realització
de les proves.

Altres entitats

de certificació homologades
Escola Oﬁcial d’Idiomes
www.eoi.gva.es

Comissió Interuniversitària
d’Estandardització d’Acreditacions
de Coneixements de Valencià
www.cieacova.com

http://www.jqcv.gva.es/va/matricula

Consulteu la ubicació exacta en l’enllaç següent
http://www.jqcv.gva.es/va/centres-examen

