
 INFORMA 
Proves de la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià  

Calendari de matrícula 2015 

 Presentació de les sol·licituds en període únic, del 25 de 
març al 24 d'abril de 2015. 

 Aquesta matrícula dóna dret a presentar-se a les proves 
dels dos períodes anuals d'exàmens: juny i 
novembre. 

Calendari de proves 2015 

 Nivell 1r període 2n període Hora  
  N1  30/05/2015 07/11/2015 9.00   

 
  N2  06/06/2015 14/11/2015 9.00   

 
  N3 (primera fase) 30/05/2015 07/11/2015 9.00/12.00*   

 
  N3 (segona fase) 13/06/2015 21/11/2015 9.00*   

 
  N4 (primera fase) 06/06/2015 14/11/2015 9.00   

 
  N4 (segona fase) 20/06/2015  28/11/2015 9.00   

 

  
N4 (segona fase) Seu 
d'Alacant 

27/06/2015  28/11/2015 9.00   

 
  N5 30/05/2015 07/11/2015 9:30   

 
  N6  20/06/2015 28/11/2015 9.30   

 
  N7  13/06/2015 21/11/2015 9.30   
N1 Coneixements orals - N2 Grau elemental - N3 Grau mitjà - N4 Grau superior 
N5 Llenguatge administratiu - N6 Correcció de textos - N7 Llenguatge en els mitjans de 
comunicació 

 



IMPORTANT:  

1. Primera fase del grau mitjà (àrees 1 i 2) 

En totes les seus: En el segon període (7 de novembre), començaran a les 
9.00 h les persones amb el primer cognom començat per una lletra compresa 
entre la M i la Z. I a les 12,00 h, les persones amb el primer cognom començat 
per una lletra entre la A i la L. 

2. Segona fase del grau mitjà (àrees 3 i 4) 

En el segon període d’exàmens (21 de novembre), la prova començarà a les 
9.00 h en totes les seus.  

3. Segona fase del grau mitjà i del grau superior (àrees 3 i 4) 

Només podran realitzar-la els aspirants que hagen obtingut en la primera fase la 
qualificació mínima exigida per a accedir a la segona fase. 

 

http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/proves.html 

En Aviva Burjassot t’assessorem sobre les proves i t’ajudem a 

formalitzar la matrícula: pl. Emilio Castelar, núm. 1 de Burjassot · 1a planta 
de l’Ajuntament · aviva@ayto-burjassot.es · http://www.burjassot.org/aviva/  
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