Proves de valencià CIEACOVA
(accés lliure, places limitades)

INSCRIPCIÓ ACÍ
Homologades per la JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ,
segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de 06.03.2017).

JUNY 2018
Consulteu ací la

CONVOCATÒRIA MARC

aprovada pel ple de la CIEACOVA

Totes les proves es duen a terme a les 16.00 hores
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* Comunicació de les notes de la prova oral.
Si l’alumnat suspén la prova oral, té dret de presentar-se igualment a la prova escrita.

ALFARA DEL PATRIARCA (C. Lluís Vives 1; 46115 Alfara del Patriarca)
ELX (Pl. Reis Catòlics, 19; 03204 Elx)
CASTELLÓ (C. Grècia 31; 12006 Castelló)

Inscripció: Del dilluns 16 d’abril al divendres 4 de maig de 2018*
Procés completament telemàtic (a través de la web de la universitat)
Destinataris: Accés obert al públic en general. Alumnes, exalumnes i persones externes a la CEU UCH

*Les taxes d’aquest període només inclouen la convocatòria de juny de 2018.
+ info: vgarcia@uchceu.es
Instruccions
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Proves de valencià CIEACOVA (lliures) / CEU UCH
Juny de 2018. Valencià C1 / C2
Convocatòria Juny 2018

Convocatòria de les proves de la CIEACOVA a la UCH, d’acord amb el conveni
marc aprovat pel ple d’aquesta comissió.
Nivells

La UCH convoca, dins del marc de la CIEACOVA (proves homologades per la
Junta Qualificadora) els nivells de valencià següents per a juny de 2018: C1
(Suficiència-Mitjà) i C2 (Superior). El C2 només s’ofereix al campus d’Alfara del
Patriarca, però no a Elx ni a Castelló.
Calendari i lloc de les proves

Les proves es duran a terme en el calendari acordat per la CIEACOVA i que es
publica en la web oficial www.cieacova.com. En concret, la UCH convoca
aquests nivells i lloc de les proves:
C1 (Mitjà/Suficiència): El divendres 8 de juny (prova oral) i el dimecres 13 de juny (prova escrita).
Alfara del Patriarca, Castelló i Elx.
C2 (Superior): El dilluns 4 de juny (prova oral) i el dilluns 11 de juny (prova escrita). Alfara del
Patriarca únicament i exclusiva.

Prova escrita: a les 16.00 hores. Convé personar-se en el lloc exacte 30
minuts abans que comence la prova, ja que es farà la crida per orde alfabètic.
Prova oral: a partir de les 16.00 hores. S’enviarà per correu electrònic la llista
de torns i llocs assignats (aules i horaris).
La situació exacta i l'aula de la prova es comunicaran per correu electrònic als
aspirants almenys amb 48h d’antelació al dia de l’examen.
CAMPUS ALFARA DEL PATRIARCA
Facultat d’Humanitats
Ed. Luis Campos Górriz (AULARI)
C/ Luis Vives, núm. 1
46115 Alfara del Patriarca

Facultat de Ciències de la Salut

https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/campus-valencia/edificio-luis-campos-gorriz

https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/campus-valencia/facultad-ciencias-salud

C/ Santiago Ramón y Cajal s/n
46115 Alfara del Patriarca

CAMPUS ELX
ELX (Pl. Reis Catòlics, 19; 03204 Elx) [La seu d’examen publicada en la convocatòria marc]
03204 Elx
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/campus-elche
Observacions: Tot i que la convocatòria marc indica (p. 10) que les proves es fan en C/ Carmelites, finalment, per raons de logística interna, es faran en la seu de Plaça dels Reis Catòlics)

CAMPUS CASTELLÓ
Edifici Lubasa
C/ Grècia, 31 (Ciutat del Transport II)
12006 Castelló
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/campus-castellon
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Qui pot matricular-se en les proves?

Les proves de la CIEACOVA de la UCH CEU per a juny de 2018 es convoquen
per a tot el públic en general (alumnat intern de la universitat i també externs),
que vulguen obtenir els nivells C1 i C2 segons el MECR i l’homologació
d’aquests nivells per part de la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià, segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de
06.03.2017).
Tot i que les proves són d’accés lliure, tenint en compte que la JQCV no
convoca el C2 en juny ni el C1 en novembre, la UCH CEU convoca places
limitades.
Requisits

No hi ha cap requisit acadèmic per a participar en les proves dels nivells C1 i
C2 de valencià de la UCH CEU.
Per a poder participar en les proves cal haver complit díhuit anys, segons el
punt 3.1 de la convocatòria marc.
Com que cada nivell es fa en dies diferents, hi ha la possibilitat de presentar-se
a dos nivells en la mateixa convocatòria.
Validesa

Les proves de la CIEACOVA de juny de 2018 de la UCH són fruit del conveni
firmat el passat mes de febrer de 2015 pels set rectors i rectores de les
universitats valencianes: UJI, UV, UPV, UCV, UA, UMH i UCH. Per tant,
gaudeixen dels mateixos reconeixements en qualsevol universitat.
Així mateix, aquestes proves són homologades per la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià, d’acord amb l’Ordre 7/2017, de 2 de març (DOGV
núm. 7993, de 06.03.2017), que reconeix explícitament els certificats que les
universitats valencianes expedeixen mitjançant la CIEACOVA.
Termini d'inscripció

Del dilluns 16 d’abril al divendres 4 de maig de 2018. L’últim dia que s’admetran
inscripcions i pagament de taxes serà el divendres 4 de maig de 2018. No es
faran excepcions.
Necessitats especials

En la mesura que siga possible, s’intentarà adaptar la prova a les necessitats
especials dels examinands que presenten algun tipus de discapacitat, ja siga
visual, auditiva o motriu.
Per això, cal que els examinands presenten un certificat mèdic oficial i que
especifiquen el tipus i grau de discapacitat, així com les necessitats
específiques que requereixen.
Aquesta documentació s’enviarà al Servei d’Orientació Universitària i Atenció a
la Discapacitat (SOUAD) com a màxim el 25 de maig de 2018, a l’atenció de
Lina Prats, directora del Servei d’Orientació de la UCH CEU.
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Procediment d’Inscripció i taxes

A través de la web de la UCH CEU entre el 16 d’abril i el 4 de maig de 2018.
No s'admetran inscripcions amb dades incompletes. Els camps dels formularis són
obligatoris i, per tant, cal incloure-hi totes les dades personals completes, que seran les
que es facilitaran a la JQCV per registrar el certificat corresponent per homologació (la
JQCV no expedeix cap certificat a part).
El sistema detecta, pel mail i pel DNI, si la persona inscrita pertany al col·lectiu que té
dret a descomptes.
Es pot pagar per targeta de crèdit. No s’ha de presentar cap document a la UCHCEU
després de satisfer les taxes establides, el procés és automàtic i telemàtic.
Consulteu-ne les instruccions que figuren en la web.

Taxes acadèmiques:

Mitjà C1
Superior C2

Públic en general
EXTERNS
55 EUR
60 EUR

Personal CEU*
INTERNS
45 EUR
50 EUR

C1: Gratuït per a l’alumnat matriculat en “Competència Lingüística” de CCEV en 2017-2018.
C2: Gratuït per a l’alumnat matriculat en “Competència Lingüística” de DMV en 2017-2018.
* L'única reducció de taxes només serà aplicable al Personal CEU. Es considera "Personal CEU":
a) Alumnat o exalumnat UCH CEU, qualsevol persona que haja estat matriculada en les titulacions
de la universitat (incloses les de Capacitació de llengües CCEV, CCEI, DMV).
b) PAS i PDI de la UCH CEU.
c) PAS i PDI del Col·legi CEU Sant Pau.
d) Exalumnat del Col·legi CEU Sant Pau que haja finalitzat els estudis en aquest col·legi.

Aquestes taxes donen dret a fer una única prova, la de juny de 2018.
No es farà devolució de taxes davall cap concepte.
Com a mínim 48 hores abans de començar la prova, la universitat confirmarà per
correu (a l’alumnat CEU la comunicació es farà al mail de la universitat
preferentment) que la inscripció és correcta. És a dir, una vegada satisfetes les taxes,
no s’ha d’enviar cap documentació a la universitat i simplement cal esperar a rebre
el correu de confirmació i presentar-se el dia i l’hora indicats.
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Procés per apuntar-s'hi
https://www.uchceu.es/servicios/idiomas/acreditacion-valenciano
Formulari:
https://intranet.uchceu.es/formulario/cieacova/2017.1/index.html
Convocatòria específica:
https://www.uchceu.es/docs/servicios/idiomas/convocatoria-especifica-cieacova-junio-2018.pdf
INSTRUCCIONS
https://www.uchceu.es/docs/servicios/idiomas/instrucciones-cieacova-junio-2018.pdf

Correcció de les proves

La CIEACOVA ha nomenat un tribunal central i les comissions examinadores
en cada universitat, que seran les que en última instància faran les proves orals.
En qualsevol cas, el sistema preveu que les correccions escrites es duran a
terme de manera anònima: l’aspirant no coneixerà qui li ha corregit la prova
escrita, de la mateixa manera que el corrector no disposarà dels noms i
cognoms de les proves escrites que corregirà.
Segons el punt 9.5 del conveni marc: “Les proves escrites seran corregides per
una comissió examinadora interuniversitària: Comissió Avaluadora
Interuniversitària (CAI)”.
Publicació de les notes i revisió

Tal com diu el punt 11.1 de la convocatòria marc: “Les comissions
examinadores publiquen o comuniquen als aspirants els resultats provisionals
obtinguts a partir del dia 9 de juliol de 2018”.
Contra la qualificació rebuda, l’aspirant podrà presentar revisió durant els dies
10, 11 i 12 de juliol, seguint el procés que la universitat determine i que es
comunicarà juntament amb la qualificació de les notes.
Les revisions presencials es duran a terme en horari estrictament assignat
durant el dilluns 16 i el dimarts 17 de juliol de 2018, sense possibilitat de canvi.
No s’atendran les incidències.
Competències MECR

C1 (Mitjà/Suficiència) L’aprenent / usuari pot utilitzar la llengua de manera
flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i pot produir
textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.
C2 (Superior) L’aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot
el que llegix o escolta. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i
precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més
complexes.
MECR
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Inicial
Bàsic
Elemental
Intermedi
Suficiència (Mitjà)
Superior

Accés
Plataforma
Llindar
Avançat
Domini operatiu eficaç
Mestria

JQCV
--ORAL
ELEMENTAL
--MITJÀ
SUPERIOR
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Expedició de certificats

La universitat expedirà el certificat de coneixements corresponents, d’acord
amb el procediment que determine la CIEACOVA.
D’altra banda, la universitat facilitarà a la Junta Qualificadora les dades
personals de les persones que hagen superat la prova per tal que hi queden
registrats. La JQCV, però, no expedirà cap altre certificat (ni en paper ni digital),
ja que el certificat de la CIEACOVA ha estat homologat recentment per la
Conselleria, amb l’Ordre 7/2017, de 2 de març (DOGV núm. 7993, de
06.03.2017).
Important: L’expedició dels certificats de la CEU UCH es farà, preferentment,
en format digital (com ja ho fa la JQCV des de juny de 2015) a partir de l’11
setembre de 2018.
Organització de les proves i més informació

CIEACOVA
Departament d'Humanitats. Coordinació General de la Capacitació de Llengües.
Facultat d'Humanitats i Ciències de la Comunicació.
Vicent F. Garcia Perales (membre de la CIEACOVA en representació de la UCH) | vgarcia@uchceu.es.

Estructura, programa, models i criteris de correcció

Tota la informació referida a les proves de la CIEACOVA es publicarà en la web
www.cieacova.es: Programa, estructura i models de prova / Criteris de
correcció...
Atenció! El model de prova CIEACOVA no és el mateix que el tradicional
de la Junta Qualificadora. La CIEACOVA no preveu dictats, sí que preveu
comprensió oral, no té tipus test llarguíssim, la prova oral es fa amb dos
examinands i dos examinadors. Consulteu, a més, les novetats que presenta la
prova de la JQCV per a 2018.
La part oral es farà en dia diferent respecte de la prova escrita. Consulteu-ne el
calendari en la primera plana d’este document o bé en la convocatòria marc.

CEU UCH –6– Convocatòria juny 2018

P r o ve s d e l a C I E AC O V A a l a U C H
La UCH CEU proposa aquests avantatges per facilitar que les persones
puguen acreditar el nivell de valencià en les instal·lacions dels campus:


TRACTE PREFERENT. Les persones que aproven els nivells de llengua de
la CIEACOVA tindran preferència absoluta i plaça assegurada per als
cursos de Capacitació i Diploma de valencià per al curs 2018-2019.
Consulteu-ne les condicions a partir de la convocatòria del Pla de Formació,
que es publicarà en la web a partir del 15 de maig de 2018.



INSTAL·LACIONS. Tant l’edifici d’Alfara del Patriarca, com el de Castelló
com el d’Elx disposen d’instal·lacions confortables i de qualitat que
intentaran fer agradable l’estada durant la realització de les proves (equips
d’àudio, mobiliari, senyalització, aire condicionat, aules equipades i ben
indicades, d’accés ràpid i fàcils de trobar, etc.). Així mateix tenen accessos i
pàrquing còmodes. Així mateix, la majoria de les instal·lacions disposen
d’àrees comunes d'espera tranquil·les per a la preparació de la prova oral.



SITUACIÓ GEOGRÀFICA. Per la seua ubiqüitat, la UCH pot resultar
atractiva per a la realització de les proves, tant a Elx, Castelló com a Alfara.



PREU. S’han establert unes taxes accessibles i proporcionals al que la
UCH havia convocat en edicions anteriors d’exàmens amb les mateixes
característiques. Això no obstant, cal recordar que la UCH, en tant que
institució privada, no pot competir amb les taxes de les altres universitats
(públiques) ni tampoc amb organismes públics com la Junta Qualificadora.



POCA MASSIFICACIÓ. La pràctica totalitat de les aules d’examen són de
30 i 50 persones. Això facilita l’exercici de la comprensió oral (que
previsiblement consistirà en l'audició d’un text prèviament enregistrat) i els
tribunals examinadors de la prova oral.



ADMINISTRACIÓ ÀGIL, EFICAÇ I PERSONALITZAT. La UCH compta
amb un equip administratiu àgil, que es caracteritza per la personalització i
l’administració amb experiència en aquest tipus de proves d’acreditació.



PROFESSORAT EXAMINADOR. El professorat de la UCH compta amb
una dilatada experiència en proves i docència: forma part de l’equip que ha
impartit docència a més de 3.000 persones en els últims quatre anys,
sobretot en la Capacitació de Llengües.
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