Calendari de realització
de les proves

Novetats 2022
Les proves dels nivells (A2, B1, B2, C1 i C2) es
faran entre octubre i novembre de 2022.
La prova escrita dels nivells A2, B1, B2, C1
i C2 es farà el dissabte 15 d’octubre, i les
proves orals es realitzaran els dissabtes 22
i 29 d’octubre, i 5 de novembre.
Les proves dels llenguatges especíﬁcs es
faran el dissabte 18 de juny, en horari de matí
o de vesprada.

Llenguatges especíﬁcs
18/06/2022
Llenguatge administratiu

9.00 h

Correcció de textos

9.00 h

Mitjans de comunicació

16.00 h

Nivells A2, B1, B2, C1 i C2
NIVELL

Matrícula
Llenguatges especíﬁcs
Del 2 al 6 de maig, ambdós inclosos.

Convocatòria
de les proves
de coneixements
de valencià

2022

Nivells A2, B1 i B2
Del 27 de juny a l’1 de juliol, ambdós inclosos.
Nivells C1 i C2
Caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula
com a requisit previ a la matriculació, en les
dates següents:
Nivell C1: de les 9.00 h del 7 de juliol a les
9.00 h del 12 de juliol o ﬁns que s’esgoten
els torns.
Nivell C2: de les 10.00 h del 7 de juliol a les
10.00 h del 12 de juliol o ﬁns que s’esgoten
els torns.

15/10/2022

Àrees

B1

9.00 h

Escrit

C1

9.00 h

Escrit

A2

16.00 h

Escrit

B2

16.00 h

Escrit

C2

16.00 h

Escrit

L’àrea d’expressió i interacció orals de tots
els nivells es realitzarà els dies 22 d’octubre,
29 d’octubre i 5 de novembre.
Les persones aspirants podran consultar
el dia i l’hora en el web de la JQCV. Les proves
podran ser tant en horari de matí com de
vesprada segons la localitat.

Instruccions de matrícula

Punts d’informació

1
2

Direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport

Inscriviu-vos https://provesjqcv.gva.es
Adjunteu la documentació, si cal:
• Carnet de família nombrosa
• Carnet de família monoparental
• Targeta acreditativa de persona amb
discapacitat

3

Aboneu les taxes
• Només es pot fer telemàticament (amb
targeta bancària o càrrec en un compte
bancari), i té un 10% de descompte.

4

Registreu la sol·licitud en la mateixa
aplicació web

Centres de realització
de les proves

Convocatòria
de les proves
de coneixements
de valencià

2022

Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Borriana, Buñol, Castelló
de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela,
Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall
d’Uixó, Villena, Vinaròs i Xàtiva.

ALACANT:
Carrer de Carratalà, 47
03007 ALACANT
CASTELLÓ:
Avinguda del Mar, 23
12003 CASTELLÓ DE LA PLANA
VALÈNCIA:
Gregori Gea, 14
46009 VALÈNCIA
www.jqcv.gva.es
Atenció telefònica: 012/963866000

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

Comissió Interuniversitària
d’Estandardització d’Acreditacions
de Coneixements de Valencià
Consulteu la ubicació exacta en:
https://www.jqcv.gva.es/centres-examen

www.cieacova.com

