
Proves de valencià. Gener de 2020. Convocatòria de nivell B1.

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 B1 tindran lloc el 24 de gener a l’aula 3 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 B1 estan citats per a fer les proves orals a l'aula 1 de l'edifici Beatriu
Civera, siti al carrer del Serpis, 29, el  17 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 la pàgina
següent. 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. 
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NIF/NIE COGNOM 1 COGNOM 2 HORA

****6721F ALV**** CAS**** 19.00

****2514X BER**** COR**** 19.00

****8567M COS**** **** 19.00

****2563D DIA**** VAL**** 19.15

****1677F DON**** **** 19.15

****4298E FER**** GON**** 16.00

****4202J FER**** PAL**** 16.00

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

****8940Z LAG**** LEA**** 16.00

****6069V LOP**** DOM**** 16.30

****6935A PAS**** CER**** 16.30

****3911G PLA**** BAS**** 17.00

****5569W RAM**** PAS**** 17.00

****2243D RIB**** CHA**** 17.30

****1219Y RUB**** FER**** 17.30

****5183A SAN**** SOB**** 18.00

****6627Y SÁN**** GAR**** 18.00

****8229E SÁN**** GUI**** 18.00

****6854B SOT**** RUB**** 18.00

****4151Q SUC**** IRU**** 18.30

****6227G TEJ**** GIM**** 18.30

****5735G ZAM**** CAS**** 19.00
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