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ASSUMPTE: 

Convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de 
coneixement de valencià per a l’any 2016. 

 

CONVOCATÒRIA: 

Resolució de 9 de març de 2016, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del 
Multilingüisme, publicada en el DOCV núm. 7743, de data 17/03/2016. 

 
 

CERTIFICATS I DATES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES DEL PRIMER PERÍODE: 
 
coneixements orals (A2)         28 de maig 
grau elemental (B1)           4 de juny 
grau mitjà (C1)   (Àrees 1 i 2) 28 de maig  (Àrees 3 i 4) 11 de juny (*) 
grau superior (C2)  (Àrees 1 i 2)   4 de juny  (Àrees 3 i 4) 18 de juny (*) 

* Només podran realitzar la segona fase els aspirants que hagen superat la primera. 

 
capacitació tècnica de llenguatge administratiu      28 de maig 
capacitació tècnica de llenguatge en els mitjans de comunicació    11 de juny 
capacitació tècnica de correcció de textos      18 de juny 

 

CERTIFICATS I DATES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES DEL SEGON PERÍODE: 
 
coneixements orals (A2)           5 de novembre 
grau elemental (B1)         12 de novembre 
grau mitjà (C1)   (Àrees 1 i 2)   5 de novembre  (Àrees 3 i 4) 19 de novembre (*) 
grau superior (C2)  (Àrees 1 i 2) 12 de novembre  (Àrees 3 i 4) 26 de novembre (*) 
* Només podran realitzar la segona fase els aspirants que hagen superat la primera 

 
capacitació tècnica de llenguatge administratiu        5 de novembre 
capacitació tècnica de llenguatge en els mitjans de comunicació    19 de novembre 
capacitació tècnica de correcció de textos      26 de novembre 

 

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ: 

 

Cal haver complit setze anys, o complir-los enguany. Tindre el certificat de grau mitjà per a la prova de 
capacitació tècnica de llenguatge administratiu i la de capacitació tècnica de mitjans de comunicació. Tindre el 
certificat de grau superior per a la prova de capacitació tècnica de correcció de textos. 
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TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

 
Del 21 de març al 22 d’abril del 2016: donarà dret a realitzar les proves dels dos períodes d’exàmens. En 
cas que s’obrira un nou període de matrícula de l’1 a l’11 de setembre, es publicaria altra resolució 
en el DOCV. 

 

ABONAMENT DE LA TAXA I INSCRIPCIÓ: 

 

Per cada un dels nivells que s’inscriga l’aspirant a les proves de coneixements orals i de grau elemental, cal 
abonar una taxa de 20,40 €. Per a les proves de grau mitjà, grau superior, cal abonar una taxa de 25,50 €. I 
per a les proves de capacitació tècnica cal abonar una taxa de 27,54 €.  

Per a ingressar la taxa es farà servir l’imprés multicòpia ajustat al model de l’Annex IV de la Resolució, que 
es trobarà a disposició dels interessats a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a les 
direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i en la web de la JQCV 
http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html. Així mateix si es disposa del DNI amb certificat 
electrònic incorporat o de firma electrònica de l’ACCV, també es podrà fer la inscripció i l’abonament de les 
taxes per via telemàtica en la web http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html. Si es fa la inscripció 
completament amb firma electrònica per via telemàtica es tindrà dret a una bonificació del 10% de la taxa. 
 

LOCALITATS I PROVES: 
 
Coneixements orals, grau elemental, grau mitjà i grau superior: Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, 
Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, 
Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d’Uixó, Villena, Vinaròs, Xàtiva. 
 
Certificats de capacitació tècnica (llenguatge en els mitjans de comunicació, llenguatge administratiu i 
correcció de textos): València. 
 

MÉS INFORMACIÓ: 
 

 AVIVA-FVMP: Lluís Vallés Peris, Agència de Promoció del Valencià. Tel. 963 913 902 i 963 914 668 
ext. 250, c/e lvalles@fvmp.org 

 CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: Direcció General de 
Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme tel 961 970 189, Av. Campanar, 32 - 46015 València. 
Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant, tel. 965 934 690, C/ 
Carratalà, 47 - 03007 Alacant. Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de 
Castelló, tel. 964 333 928, Av. de la Mar, 23 12003 Castelló de la Plana. Direcció Territorial 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, PROP II, tel. 961 271 342 C/ Gregori Gea, 12 
- 46009 València. PROP tel. 012. 


