
Proves de valencià. Gener de 2020. Convocatòria de nivell A2.

És imprescindible identificar-se amb el DNI, permís de conducció espanyol, passaport o NIE amb
fotografia per a accedir a l'àrea d'examen.

Els únics vehicles admesos en les aules d'examen són els de persones amb mobilitat reduïda.
Els usuaris de patinets, bicicletes i d'altres diferents als esmentats adés han d'estacionar-los fora
dels edificis i són els únics responsables de la seua seguretat.

No es pot arribar al lloc d'examen després de l'hora de la convocatòria. L'absència d'un candidat a
l'hora que se l'ha convocat comporta l'extinció del dret a realitzar la prova.

Proves escrites

Les proves escrites del nivell A2 tindran lloc el 23 de gener a l’aula 1 de l’edifici Beatriu Civera
(carrer del Serpis, 29). Començaran a les  16.00 hores, però les persones aspirants s'hi han de
presentar almenys amb 15 minuts d'antelació a l'hora d'inici.

Les  respostes s'han d'escriure  amb  bolígraf  blau o  negre.  Si  l'examen està  escrit  a  llapis,
s'anul·larà. Tampoc no s'hi pot usar líquid o cinta correctors.

Proves orals

Tots els candidats del nivell A2 estan citats per a fer les proves orals a l'aula 5 de l'edifici Beatriu
Civera, siti al carrer del Serpis, 29, el  13 de gener. Els aspirants s'hi han de presentar almenys
amb 10 minuts d'antelació a l'hora d'inici de la seua prova, que apareix en la taula de més avall.
Només se'n pot sol·licitar el canvi justificant documentalment la defunció d'un familiar de primer
grau, intervenció quirúrgica o citació judicial com a deure inexcusable. 

NIF/NIE COGNOM 1 COGNOM 2 HORA

****5302V BLA**** MAR**** 17.20

****1765N BOT**** PAL**** 17.20

****9359P COR**** QUI**** 17.20

****1613F FRA**** **** 16.00

****5938V GAR**** PRI**** 16.00

****6229J GUT**** HER**** 16.00

****0926J MIG**** FRA**** 16.00

****8497E ORO**** COR**** 16.20

****5569W RAM**** PAS**** 16.20

****2805B ROB**** DIA**** 16.40

****8802W SAL**** GAR**** 16.40

****8229E SÁN**** GUI**** 17.00

****6854B SOT**** RUB**** 17.00

Pàgina única


