MATRÍCULA PER A LES PROVES DE 2022
TERMINIS D'INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Nivells C1 i C2:
En el cas dels nivells C1 i C2 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit
previ a la matriculació dels aspirants. Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn es
trobaran a la pàgina web https://provesjqcv.gva.es (encara no està activa)
La sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2 estarà disponible en els dies i horari
següents:
• Nivell C1: Des de les 9 hores del dia 7 de juliol a les 9 hores del dia 12 de juliol de 2022 o
fins que s’esgoten els torns.
• Nivell C2: Des de les 10 hores del dia 7 de juliol a les 10 hores del dia 12 de juliol de
2022 o fins que s’esgoten els torns.
Els aspirants amb torn assignat del nivell C1 i nivell C2 hauran de realitzar la matrícula
telemàtica necessàriament en la data i en la franja horària que se’ls haja assignat. Atés
que el nombre de places disponibles en aquests nivells és limitat, l’obtenció de torn no
garantirà l’obtenció de plaça.

CALENDARI PROVES 2022
Certificats de nivell A2, B1, B2, C1 i C2:
Nivell

Data: 15/10/2022

Àrees (prova escrita)

B1

9:00 h

CO, CE, EE

C1

9:00 h

CE, EL, EE

A2

16:00 h

CO, CE, EE

B2

16:00 h

CO, CE, EE, EL

C2

16:00 h

CE, EL, EE

- Les proves dels certificats de nivell A2, B1 , B2, C1 i C2 es realitzaran en dues jornades
diferents.
- En la primera jornada s’avaluaran les àrees de comprensió escrita, comprensió oral,
d’estructures lingüístiques i d'expressió i interacció escrites. El dissabte 15 d'octubre es
realitzaran les proves escrites de tots els nivells.
- L’àrea d’expressió i interacció orals (EIO) dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 tindrà lloc entre els
dies 22 d’octubre, 29 d’octubre i 5 de novembre de 2022 i es podrà consultar el dia i l’hora
concreta en el web de la JQCV que podrà tindre tant horari de matí com de vesprada segons la
localitat.

