CANVIS I NOVETATS 2011
La resolució de 7 de març de 2011 (DOCV de 18 de març de 2011), amb la qual es convoquen
les proves de valencià d’enguany de la JQCV (teniu un enllaç al pdf d’aquesta resolució al final
del document), hi ha canvis importants que afecten el desenvolupament de les proves de mitjà i
de superior, però també s’expliquen coses dels graus de Coneixements Orals i Elemental. Us en
fem un extracte de tot el que hi hem detectat.
Dates i seus
En les localitats en què s’estableixen dos torns per a algunes de les proves (ALCOI N’ÉS UN
DEL CASOS), les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa
entre la A i la L participaran en les proves en horari de matí en el primer període d’exàmens
(juny) i en horari de vesprada en el segon període (novembre); i les persones el primer cognom
de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z participaran en les proves en
horari de vesprada en el primer període d’exàmens (juny) i en horari de matí en el segon període
(novembre).
Requisits d’inscripció
Haver complit setze anys, o complir-los durant l’any de la convocatòria.
Inscripció
1. Les persones que disposen d’un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma
electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també podran fer la
inscripció i l’abonament de les taxes per via telemàtica en el web
http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html. En aquest cas no caldrà presentar la
inscripció en cap registre.
2. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià publicarà en el seu web la llista d’aspirants convocats a l’exercici
corresponent, amb especificació de nom, cognoms, document d’identitat, nivell, torn i localitat.
Presentació de les sol·licituds
Hi haurà dos terminis de presentació de sol·licituds: de l’1 al 26 d’abril de 2011 i del 15 al 30
de setembre de 2011
Abonament de les taxes
Una taxa de 12 euros per a les del certificat de coneixements orals i de grau elemental. Per als
certificats de grau mitjà, de grau superior i de capacitació tècnica, caldrà abonar una taxa de
15 euros.
Els aspirants que s’inscriguen completament amb firma electrònica per via telemàtica
tindran dret a una bonificació del 10% de la taxa.
Estan exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria
especial. Es beneficiaran d’una bonificació del 50% de la taxa els membres de famílies
nombroses de categoria general i les persones que patisquen una discapacitat acreditada
igual o superior al 33%.
Hauran d’acreditar-ho amb la còpia confrontada del títol de família nombrosa o del
corresponent certificat. Hauran de ser enviades a la JQCV.
Atenció a la diversitat en creences religioses
Ho hauran de sol·licitar a la presidenta de la JQCV en el moment d’inscriure’s.

Atenció als aspirants amb discapacitat
S’establiran per a les persones que ho sol·liciten i ho justifiquen degudament davant de la
presidenta de la JQCV.
Identificació dels aspirants
Els aspirants han de portar a l’examen un document oficial d’identitat i l’exemplar per a
l’interessat de la sol·licitud de participació.
Realització de les proves
Les proves de coneixements orals, de grau elemental i dels certificats de capacitació tècnica
es realitzaran cada una en una única jornada.
Les proves de grau mitjà i de grau superior es realitzaran en dos fases. En la primera fase
s’avaluaran els continguts de les àrees 1 i 2. En la segona s’avaluaran els continguts de les
àrees 3 i 4. Només podran realitzar la segona fase els aspirants que en la primera fase
hagen superat els criteris expressats en el punt 3 de l’apartat dotze d’aquesta resolució.
Criteris d’avaluació
Els criteris de correcció de les proves generals de coneixements de valencià de la present
convocatòria estaran disponibles en la pàgina web de la JQCV abans de l’inici de les proves del
primer període.
En les proves de grau mitjà i de grau superior, els aspirants que no superen el 40% en la
mitjana ponderada de les dos àrees de la primera fase no podran continuar en la segona
fase. Així mateix, no podran continuar tampoc en la segona fase els aspirants que no hagen
obtingut un mínim d’un 30% en alguna de les dos àrees de la primera fase.
La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà al llarg de la setmana
següent de la realització de les proves en el web <www.edu.gva.es/jqcv> els resultats dels
aspirants que s’han examinat de les àrees 1 i 2 de les proves de grau mitjà i de grau
superior. Els aspirants que no hagen superat els criteris expressats en el punt anterior seran
qualificats com a no aptes.
Els aspirants que, en la primera fase de la prova de grau mitjà o de la de grau superior, hagen
superat els criteris expressats en el punt 3 d’aquest apartat podran presentar-se directament a la
segona fase del primer o del segon període de la convocatòria. Els aspirants que, després de
realitzar la segona fase del primer període, resulten no aptes tindran l’opció de tornar a
presentar-se a la realització de la primera fase del segon període. En aquest supòsit, per al càlcul
de la qualificació final del segon període, es considerarà la puntuació més alta de les obtingudes
per l’aspirant en la primera fase.
Publicació de resultats
Es podrà interposar una reclamació davant de la presidenta de la JQCV en el termini de 15 dies
hàbils. Les reclamacions seran resoltes en el termini d’un mes, transcorregut el qual es
consideraran desestimades les reclamacions no resoltes. Es donarà a conéixer la llista
provisional d’aptes i no aptes mitjançant el telèfon audiomàtic 96 317 52 00 i el web de la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià <www.edu.gva.es/jqcv>.

Calendari de les proves
PRIMER PERÍODE
Dia 28 de maig de 2011:
– Certificat de coneixements orals.
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau mitjà.
Dia 4 de juny de 2011:
– Certificat de grau elemental.
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau superior.
– Certificat de llenguatge en els mitjans de comunicació.
Dia 11 de juny de 2011:
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau mitjà.
– Certificat de llenguatge administratiu.
Dia 18 de juny de 2011:
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau superior.
– Certificat de correcció de textos.
SEGON PERÍODE
Dia 5 de novembre de 2011:
– Certificat de coneixements orals.
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau mitjà.
Dia 12 de novembre de 2011:
– Certificat de grau elemental.
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau superior.
– Certificat de llenguatge en els mitjans de comunicació.
Dia 19 de novembre de 2011:
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau mitjà.
– Certificat de llenguatge administratiu.
Dia 26 de novembre de 2011:
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau superior.
– Certificat de correcció de textos.
Horaris
– Certificat de coneixements orals: començarà a les 9.00 h.
– Certificat de grau elemental: començarà a les 9.00 h.

Primera fase del grau mitjà
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau mitjà: en el primer període d’exàmens
començarà a les 9.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per
una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12.00 h per a les persones el primer cognom
de les quals comence per una lletra entre la M i la Z.
En el segon període, començarà a les 9.00 h per a les persones el primer cognom de les
quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z, i a les 12.00 h per a les
persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la A i la L.

Primera fase del grau superior
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau superior: començarà a les 9.00 h.
Segona fase del grau mitjà
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau mitjà: en les localitats amb un únic torn, la prova
començarà a les 9.00 h. En les localitats d’Alacant, Alcoi, Alzira, Borriana, Castelló de
la Plana, Elda, Elx, Llíria, Sagunt, Torrent, València i Vinaròs s’estableix un doble torn:
el primer començarà a les 9.00 h i el segon a les 16.30 h. En estes localitats, les persones
el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L
participaran en les proves en horari de matí en el primer període d’exàmens i en horari
de vesprada en el segon període, i les persones el primer cognom de les quals comence
per una lletra compresa entre la M i la Z participaran en les proves en horari de vesprada
en el primer període d’exàmens i en horari de matí en el segon període.
Segona fase del grau superior
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau superior: començarà a les 9.00 h.
Localitats i proves
– Alcoi: coneixements orals, grau elemental, mitjà (doble torn) i superior
Centre de realització de proves: Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi.
Edifici Ferràndiz. Placeta Ferràndiz i Carbonell, 2.
Estructura i durada de les proves
1. Coneixements orals
Àrea 1 (comprensió oral i lectora)
Àrea 2 (estructures lingüístiques)
Àrea 3 (expressió escrita)
Àrea 4 (expressió i interacció oral)

30%
20%
20%
30%

Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees
d’un mínim del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada
àrea, del 40% en dos d’estes indistintament i del 30% en l’altra, i en l’àrea 4 (àrea d’expressió i
interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
La durada d’esta prova serà de 2 hores.
2. Grau elemental
Àrea 1 (comprensió lectora)
20%
Àrea 2 (estructures lingüístiques)
30%
Àrea 3 (expressió escrita)
20%
Àrea 4 (d’expressió i interacció oral) 30%
Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees
d’un mínim del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada
àrea, del 40% en dos d’estes indistintament i del 30% en l’altra, i en l’àrea 4 (àrea d’expressió i
interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
La durada d’esta prova serà de 2 hores.

3. Grau mitjà
Primera fase de la prova.
Àrea 1 (comprensió lectora)
Àrea 2 (estructures lingüístiques)

10% del total de la prova
30% del total de la prova

De conformitat amb el punt 3 de l’apartat dotze, només passaran a la segona fase els aspirants
que obtinguen una puntuació, en la mitjana ponderada de les notes de les dos àrees, del 40%, i
que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees. La durada d’esta fase serà d’1 hora i 30
minuts.
Segona fase de la prova.
Àrea 3 (expressió escrita)
Àrea 4 (expressió i interacció oral)

30% del total de la prova
30% del total de la prova

La durada màxima per a l’àrea 3 d’esta fase serà d’1 hora i 30 minuts. En esta àrea 3 caldrà
obtindre un mínim d’un 40% o, excepcionalment, d’un 30% si s’ha superat el 40% tant en l’àrea
1 com en l’àrea 2. La puntuació mínima per a superar l’àrea 4 serà del 60%.
Per a superar tota la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre
àrees d’un mínim del 60%.
4. Grau superior
Primera fase de la prova.
Àrea 1 (comprensió lectora)
Àrea 2 (estructures lingüístiques)

10% del total de la prova
30% del total de la prova

De conformitat amb el punt 3 de l’apartat dotze, només passaran a la segona fase els aspirants
que obtinguen una puntuació, en la mitjana ponderada de les notes de les dos àrees, del 40%, i
que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees. La durada d’esta fase serà d’1 hora i 45
minuts.
Segona fase de la prova.
Àrea 3 (expressió escrita)
Àrea 4 (expressió i interacció oral)

30% del total de la prova
30% del total de la prova

La durada màxima per a l’àrea 3 d’aquesta fase serà d’1 hora i 30 minuts. En esta àrea 3 caldrà
obtindre un mínim d’un 40% o, excepcionalment, d’un 30% si s’ha superat el 40% tant en l’àrea
1 com en l’àrea 2. La puntuació mínima per a superar l’àrea 4 serà del 60%. Per a superar tota la
prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees d’un mínim del
60%.
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es
convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de
valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2011/3006] (pdf 3.136KB)

