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CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (CAMPUS DELS 

TARONGERS) DE LES PROVES DE VALENCIÀ DE LA CIEACOVA DE GENER 

2023 

 

Aquesta convocatòria és específica de la Universitat de València (Campus dels 

Tarongers) i està subjecta al que estableix la convocatòria marc de la CIEACOVA 

(Acord de 3 d'octubre de 2022 del Ple de la CIEACOVA). 

 

1. Proves 

La Universitat de València (Campus dels Tarongers) convoca proves de valencià 

dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 en el marc de la convocatòria de la CIEACOVA de 

gener 2023. 

 

2. Dates i lloc 

2.1. Les proves tindran lloc al campus dels Tarongers de la UV en aquests dies i 

horaris: 

 

 

 

2.2. Els horaris de les proves orals –i el dia en el cas del nivell C2– s'assignaran 

de manera aleatòria. 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.  

 

2.3. Les proves escrites són simultànies en totes les seus de la CIEACOVA. Els 
dies i horaris de les proves escrites són únics i no se'n poden fer canvis en cap 
cas. 
 

2.4. La informació sobre el dia, l'hora, el lloc d’accés i l'aula corresponent a cada 

persona candidata per a les proves orals i per a les escrites es publicarà en 

www.uv.es/llengues/cieacova el 10 de gener de 2023.  

PROVA ORAL 

NIVELL DATA 

A2 
16 de gener 2023 

A partir de les 16:00 hores 

B1 
12 de gener 2023 

A partir de les 16:00 hores 

B2 
16 de gener 2023 

A partir de les 16:00 hores 

C1 
14 de gener 2023 

A partir de les  9:00 hores 

C2 

16 de gener 2023 

17 de gener 2023 

A partir de les 16:00 hores 

PROVA ESCRITA 

NIVELL DATA 

A2 
23 de gener 2023 

A les 16:00 hores 

B1 
20 de gener 2023 

A les 16:00 hores 

B2 
23 de gener 2023 

A les 16:00 hores 

C1 
20 de gener 2023 

A les 16:00 hores 

C2 
23 de gener 2023 

A les 16:00 hores 

https://cieacova.com/files/2022/10/CONVOCATO%CC%80RIA-MARC-GENER-signada.pdf
http://www.uv.es/llengues/cieacova
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3. Inscripció 

3.1. Requisits 

Per a poder-se inscriure a les proves cal haver complit els divuit anys abans 

del 12 de gener de 2023 i ser membre de la comunitat universitària en actiu o 

bé estar inscrit/a en un curs de valencià del Centre d’Idiomes en el moment de 

formalitzar la matrícula. 

Posseir una adreça electrònica amb domini @alumni.uv.es, formar part del 

col·lectiu Alumni (Bàsic o Premium), o haver sigut membre de la comunitat 

universitària amb anterioritat no dona dret a inscriure-s'hi a les persones que 

no complisquen aquests requisits. 

 

3.2. Període 

El termini d’inscripció a les proves és el següent: 

- Per a PDI, PAS i PI de la Universitat de València: del 14 al 21 de novembre de 

2022 (ambdós inclosos). 

- Per a estudiants de la Universitat de València i alumnes dels cursos de valencià 

del Centre d’Idiomes de la Universitat de València: del 17 al 21 de novembre 

de 2022 (ambdós inclosos). 

 

Finalitzat el període d'inscripció, no es podrà sol·licitar canvi de nivell ni anul·lar la 

matrícula i recuperar-ne l’import. 

 

3.3. Limitacions 

Les places de matrícula estan limitades en cadascun dels nivells en funció de la 

capacitat de les aules. 

 

3.4. Taxes 

La taxa per a la inscripció a les proves de valencià de la CIEACOVA a la UV 

(Campus dels Tarongers) és de 40 € cada nivell per a PDI, PAS i PI i estudiants 

de la UV, i 70 € cada nivell per a alumnes dels cursos de valencià del Centre 

d’Idiomes de la Universitat de València. Aquesta taxa inclou l’expedició del 

certificat en cas de superació de la prova. 

 

3.5. Reducció i exempció de taxes 

En els casos previstos per la legislació vigent és possible obtenir una reducció o 

exempció de pagament de les taxes. Per a matricular-se amb reducció o exempció 

de taxes, no s’ha de fer la matrícula pel procediment ordinari, sinó que s’ha 

d’emplenar una sol·licitud i presentar-la digitalment a través d’Entreu, seu 

electrònica de la Universitat de València, en els terminis d’inscripció previstos en 

el punt 3.2.  

En els menús del formulari, s’ha de seleccionar: 

1. Tipus d’unitat: Serveis universitaris 

2. Òrgan: Servei de Llengües i Política Lingüística 

3. Tramitació: Instància general 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U
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En la sol·licitud s’ha de dir el nivell de la prova a la qual es vol matricular, explicar 

quina és la condició que dona dret a la reducció o l’exempció i adjuntar-hi, en 

format pdf, la documentació següent: 

1. Còpia escanejada del document de la condició legal que justifica la 

sol·licitud. 

2. Còpia escanejada del document d'identitat. 

Una vegada rebuda la sol·licitud, el personal del Servei de Llengües i Política 

Lingüística es posarà en contacte amb la persona interessada per a formalitzar la 

matrícula i el pagament, si escau. Si no es tanca tot el procediment durant el 

termini de matrícula previst en el punt 3.2, no es tindrà dret a realitzar l’examen. 

 

3.6. Procediment 

3.6.1. Per a membres de la comunitat universitària 

3.6.1.1. Tràmit 1: accés i alta com a usuari 

Les persones interessades han d’accedir a l’aplicació de matrícula en aquest 

enllaç, seleccionar l’opció "Accés per a personal amb usuari i contrasenya...", 

identificar-se amb l’usuari de la universitat (el que hi ha abans de l’@ en l’adreça 

de correu electrònic de la UV, tot en minúscula) i la contrasenya. Si la persona 

interessada no està donada d’alta en l’aplicació de matrícula, accedirà a un 

formulari per a fer-ho. Si ja hi està donada d’alta, passarà directament al tràmit 2. 

3.6.1.2. Tràmit 2: matrícula i pagament de les taxes 

Hi apareixerà una llista amb els diversos nivells, la persona interessada ha de fer 

clic en l'opció "Inscripció" del nivell al qual es vol inscriure i seguir les instruccions 

de l'aplicació. Per a completar el procés de matrícula, després de fer el pagament 

i d’imprimir-ne el justificant, és imprescindible fer clic en “Continueu procés 

telemàtic” i després en “Finalitzar”. Si no es rep un correu de confirmació en breu 

a l'adreça electrònica de la Universitat, la persona candidata podrà tornar a entrar 

en l'aplicació de matrícula i comprovar-ne l'estat. 

3.6.2. Els alumnes de cursos de valencià del Centre d’Idiomes que no siguen 

personal ni estudiantat de la Universitat de València s'han d'adreçar a la Secretaria 

del Centre d'Idiomes de la UV, on els informaran del procediment que han de 

seguir per a formalitzar la inscripció a les proves. 

 

4. Adaptacions 

Les persones amb necessitat d’adaptació per a realitzar les proves hauran de 

posar-se en contacte amb UVdiscapacitat, fins al dia 9 de desembre de 2022 

inclusivament, perquè elabore l'informe d'adaptació pertinent. Altrament, no es 

farà cap adaptació, encara que s’aporten justificants mèdics el dia de realització 

de l’examen. 

 

5. Llista de persones admeses 

El dia 2 de desembre de 2022 es publicarà en www.uv.es/llengues/cieacova la 

llista de persones admeses a les proves. Es podran presentar sol·licituds 

d'esmena d'errors fins al dia 7 de desembre a les 14.00 h, enviant un correu 

https://webges.uv.es/uvSPLWeb/public/loginExterno.jsp?tipoBusq=*
https://www.uv.es/uvdiscapacitat
http://www.uv.es/llengues/cieacova
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electrònic a aprenentatge.llengues@valencia.edu. Les sol·licituds es resoldran 

abans de les 14 h del dia 14 de desembre i es comunicaran per correu electrònic.  

No es respondran sol·licituds de persones que no s'hagen inscrit dins del termini, 

siga quina siga la causa, o que no complisquen els requisits del punt 3.1. 

 

6. Realització de les proves 

6.1. Per a accedir a les aules d'examen, serà imprescindible identificar-se amb 

l'original del DNI, permís de conducció espanyol (no serà vàlida l'aplicació de la 

DGT), passaport o NIE amb fotografia.  

 

6.2. Les respostes escrites d'examen s'han de fer 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.  

 

6.3. Els únics vehicles admesos a les aules d'examen són els de persones amb 

mobilitat reduïda. Els usuaris de patinets, bicicletes i altres de diferents als 

esmentats adés, han d'estacionar-los fora dels edificis i són els únics responsables 

de la seua seguretat. 

 

6.4. No es pot arribar al lloc d'examen després de l'hora de la convocatòria. 

L'absència d'una persona candidata a l'hora que se l'ha convocada comporta 

l'extinció del dret a realitzar la prova. 

 

6.5. Hi ha models de proves i documents explicatius de l'estructura, durada, criteris 

d'avaluació i continguts dels exàmens en els apartats 'Proves' i 'Programes i 

criteris de correcció' de www.cieacova.com. En la mateixa pàgina web hi ha 

disponible la convocatòria marc d'exàmens de la CIEACOVA i un document de 

dubtes freqüents amb informació diversa i útil de les proves. 

 

7. Publicació de notes 

Els resultats de les proves es faran públics en www.uv.es/llengues/cieacova en 

les dates següents: 

• El dia 18 de gener de 2023, la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1. 

• El dia 19 de gener de 2023, la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2. 

• A partir del dia 22 de febrer de 2023, la nota global.  

 

8. Vista de la prova i reclamació 

8.1. A partir de l’endemà de la publicació de les notes globals, s’obrin els terminis 

perquè la persona interessada puga iniciar dos procediments: el procediment de 

vista de la prova i el procediment de reclamació de la qualificació. 

 

8.2. Vista de la prova 

8.2.1. En el termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de 

la nota global, la persona interessada pot sol·licitar que li siga mostrada la prova. 

A tal fi, s’haurà de presentar una instància general a través de la seu electrònica 

http://www.cieacova.com/
http://www.uv.es/llengues/cieacova
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de la Universitat de València (Entreu) adreçada al Servei de Llengües i Política 

Lingüística. No es podrà presentar la sol·licitud de manera presencial en cap 

registre; si es fa així, no serà tinguda en compte. 

8.2.2. Fins a l'1 de març de 2023 es comunicarà el procediment de vista de la 

prova, mitjançant el qual la persona interessada té dret a veure el seu examen, 

però no té dret a una segona correcció.  

8.2.3. Les sol·licituds presentades abans que comence el termini es consideraran 

nul·les per extemporànies. 

 

8.3. Reclamació de la qualificació 

8.3.1. La persona interessada pot presentar una reclamació sobre la qualificació 

de la prova del 2 al 6 de març de 2023. A tal fi, caldrà presentar una instància 

general a través de la seu electrònica de la Universitat de València (Entreu) 

adreçada al Servei de Llengües i Política Lingüística. No es podrà presentar la 

sol·licitud de manera presencial en cap registre; si es fa així, no serà tinguda en 

compte. 

8.3.2. La persona interessada pot sol·licitar la segona correcció d’un o més 

exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La reclamació de la 

qualificació ha de ser motivada suficientment, és a dir, ha de basar-se en els 

supòsits que apareixen a continuació i fonamentar-ne el contingut; en cas 

contrari, no es prendrà en consideració la reclamació: 

a. Qüestions de procediment durant la realització de la prova o de càlcul 

de la puntuació.  

b. Qüestions de correcció i avaluació. En aquest cas s’ha de sistematitzar 

i especificar amb arguments concrets i exemplificar amb detalls extrets de 

la prova.  

En conseqüència, el desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de 

reclamació de la qualificació.  

8.3.3. Les sol·licituds presentades abans que comence el termini es consideraran 

nul·les per extemporànies. 

8.3.4. Les reclamacions seran resoltes pel Tribunal Central de la CIEACOVA 

abans del 5 d’abril de 2023. 

8.3.5. Contra les resolucions del Tribunal Central es pot presentar recurs d’alçada 

davant de la rectora de la UV en el termini d’un mes comptador des de l’endemà 

de la notificació de la resolució. Els recursos s’hauran d’interposar segons el que 

disposa la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 

9. Obtenció del certificat 

La Universitat de València expedeix els certificats digitals de la CIEACOVA amb 

codi de verificació segur i validesa plena. Les persones que hagen resultat aptes, 

el podran obtenir a partir del dia 22 de febrer de 2023 seguint aquest procediment:  

 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U
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1. Feu clic ací i identifiqueu-vos amb l’usuari de la Universitat per a accedir al 
formulari de sol·licitud. Si heu accedit a l’examen com a persones inscrites als 
cursos de valencià del Centre d’Idiomes, identifiqueu-vos amb certificat digital. 

2. Empleneu el formulari i en la pestanya "Selecció de certificat" trieu CCID 
(Certificats de coneixement d’idiomes). 

3. En el camp "Certificat", trieu el certificat que voleu obtenir. 

4. IMPORTANT: en la pestanya "Acabar", accepteu les notificacions 
telemàtiques. Altrament no es generarà el certificat de manera automàtica. 

5. Feu clic sobre el botó "Finalitzar i anar al meu lloc personal". 

6. Aneu a "Historial d’expedients". 

7. En la sol·licitud corresponent al certificat, feu clic en la icona del sobre amb 
una fletxa verda que apareix en la columna "Resol". 

 
Els certificats de la CIEACOVA són equivalents als de la Junta Qualificadora de 

Coneixements del Valencià segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els 

certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta 

Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i 

l’homologació i la validació d’altres títols i certificats. No hi ha, per tant, necessitat 

de cap tràmit d'homologació. 

 

10. Comissió Examinadora i personal col·laborador 

10.1. La Comissió Examinadora que es detalla en l’annex I, creada seguint les 

directrius de la convocatòria marc de la CIEACOVA, és responsable de 

l’organització i gestió de les proves a la Universitat de València (Campus dels 

Tarongers). 

 

10.2. Per a garantir el correcte desenvolupament de les proves, la Comissió 

Examinadora comptarà amb personal col·laborador.  

 

11. Convocatòria marc de la CIEACOVA 

Per a tot allò que no preveu aquesta convocatòria, s’aplicarà l’ACORD de 3 

d'octubre de 2022, del Ple de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització 

d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), que estableix la 

convocatòria marc de les proves de gener de 2023 per a l’obtenció dels certificats 

oficials d’acreditació de coneixements de valencià de les universitats valencianes 

i es nomena el Tribunal Central. 

 

12. Acceptació de les condicions d’aquesta convocatòria 

La inscripció a les proves de valencià de la CIEACOVA organitzades per la 

Universitat de València (Campus dels Tarongers) en la convocatòria de gener de 

2023 suposa l’acceptació íntegra de les condicions descrites en aquesta 

convocatòria. 

 

 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/SPL_CERTS
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El president de la Comissió Examinadora 

de la Universitat de València (Campus dels Tarongers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons Esteve i Gómez 
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ANNEX I 

 

 

Composició de la Comissió Examinadora de la Universitat de València (Campus 

dels Tarongers): 

 

President: Alfons Esteve i Gómez 

 

Secretari: Vicent Sanxis Alcanyís 

 

Vocals:  

1. Ferran Bataller Gomar 

2. Núria Plot i Agustí 

3. Maria Sirera Conca 
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