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Estimats/ades amics/gues: s'ha publicat en el DOGV, la

convocatoria de les proves per a obtenció dels certificats oficials

administratius de coneixements de valencià. 

A continuació, teniu els enllaços:

CONVOCATÒRIA DE PROVES OFICIALS DE
CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i

Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels

certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió

Coordinadora i les comissiones examinadores. [2019/2070]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/01/pdf/2019_2070.pdf

Podeu trobar tota la informació i accessos en la següent adreça
electrònica:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=281& version= amp

En aquest enllaç s'especifica:

Sol·licitud de matrícula per a la realització de les proves per a l'obtenció de certificats

oficials administratius de coneixements de valencià. (Junta Qualificadora de

Coneixements de Valencià - JQCV).

* Què es pot sol·licitar?

* Qui pot iniciar-ho?

* Quines taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

* Quan sol·licitar-ho?

* On dirigir-se?

* Quina documentació s'ha de presentar?

https://www.simap-pas.es/
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=281&version=amp
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/01/pdf/2019_2070.pdf


* Com es tramita?

* Com es tramita telemàticament?

* Informació complementària

* Fonts jurídiques i/o documentals

Adreces d'interés:
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.     
http://www.jqcv.gva.es/va/

A més de les convocatòries, en aquesta pàgina podeu trobar informació sobre:

* Convocatòria anual

* Nivells

* Models de sol·licitud

* Entitats certificadores homologades

* Personal examinador

* Normativa

* Preguntes freqüents

En aquesta pàgina hi ha molts models d'exàmens, sol·licituds, eines, etc.

Preparació per al nivell C1 ( Suficiència) de  Valencià  (vídeos de la Universitat
Politècnica de València)
https://www.youtube.com/playlist?list=pl6kqim6ljtjvmjebhjo9wjvtbckaz533e

En aquesta pàgina hi ha molts vídeos per temes.

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO FA FALTA SER MOLTS PER A FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM
MÉS COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES
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