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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d'aprovació de la realització de les 
proves comunes d'acreditació de 
coneixements de valencià de la Comissió 
Interuniversitària d’Estandardització i 
Acreditació de Coneixements de Valencià 
(CIEACOVA). 
 
Vist l'acord del Ple de la Comissió 
Interuniversitària d’Estandardització i 
Acreditació de Coneixements de Valencià 
(CIEACOVA), adoptat el dia 31 d'octubre de 
2017, en el qual s'estableix la convocatòria 
marc de les proves comunes d'acreditació de 
coneixements de valencià, convocatòria de 
gener de 2018; 
 
Vist l'informe de la vicerectora de Cultura i 
Extensió Universitària; 
 
I vista la proposta que formula la vicerectora 
de Cultura i Extensió Universitària de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit en la 
sessió de 29 de novembre de 2017, ACORDA: 
 
 
Aprovar la realització de les proves comunes 
d'acreditació de coneixements de valencià de 
la Comissió Interuniversitària 
d’Estandardització i Acreditació de 
Coneixements de Valencià de les set 
universitats valencianes (CIEACOVA), en la 
convocatòria de gener 2018, organitzades pel 
Vicerectorat de Cultura i Extensió 
Universitària i la resta d'universitats 
valencianes, en els termes següents: 
 
TÍTOL 
Proves d'acreditació de coneixements de 
valencià CIEACOVA. 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la realización de 
las pruebas comunes de acreditación de 
conocimientos de valenciano de la Comissió 
Interuniversitària d’Estandardització i 
Acreditació de Coneixements de Valencià 
(CIEACOVA). 
 
Visto el acuerdo del Pleno de la Comissió 
Interuniversitària d’Estandardització i 
Acreditació de Coneixements de Valencià 
(CIEACOVA), adoptado el día 31 de octubre 
de 2017, en el que se establece la convocatoria 
marco de las pruebas comunes de acreditación 
de conocimientos de valenciano, convocatoria 
de enero de 2018; 
 
Visto el informe de la vicerrectora de Cultura y 
Extensión Universitaria; 
 
Y vista la propuesta que formula la 
vicerrectora de Cultura y Extensión 
Universitaria de la Universidad, el Consejo de 
Gobierno, reunido en sesión de 29 de 
noviembre de 2017, ACUERDA: 
 
Aprobar la realización de las pruebas comunes 
de acreditación de conocimientos de 
valenciano de la Comissió Interuniversitària 
d’Estandardització i Acreditació de 
Coneixements de Valencià de las siete 
universidades valencianas (CIEACOVA), en la 
convocatoria de enero 2018, organizadas por el 
Vicerrectorado de Cultura y Extensión 
Universitaria y el resto de universidades 
valencianas, en los siguientes términos: 
 
TÍTULO 
Pruebas de acreditación de conocimientos de 
valenciano CIEACOVA. 
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OBJECTIUS 
Oferir proves obertes al públic en general 
perquè puguen acreditar els seus 
coneixements de valencià. 
 
ASSISTENTS 
Estudiantat UMH, Alumni, estudiantat dels 
cursos de valencià del Laboratori d'Idiomes i 
públic en general. 
 
PROFESSORAT 
Professorat de valencià del Laboratori 
d'Idiomes i companys de diferents instituts de 
la comarca. A més, hi ha personal 
d'administració i serveis d'aquesta universitat 
oferint suport. 
 
CALENDARI I HORARIS 
Campus Elx, Oriola, Altea i Sant Joan 
d'Alacant 
17 de gener, 16:00h: prova escrita A2, B1, B2; 
prova oral C2. 
18 de gener, 16:00h: prova escrita C2; prova 
oral C1. 
19 de gener, 16:00h: prova escrita C1; prova 
oral A2, B1, B2. 
 
PLACES 
Obert sense limitacions. 
 
RESERVA D'AULES 
S'ha fet una previsió de reserva d'aules en tots 
els campus de 20 aules, però queda subjecte a 
la matriculació definitiva. 
 

OBJETIVOS 
Ofrecer pruebas abiertas al público en general 
para que puedan acreditar sus conocimientos 
de valenciano. 
 
ASISTENTES 
Estudiantado UMH, Alumni, estudiantado de 
los cursos de valenciano del Laboratorio de 
Idiomas y público en general. 
 
PROFESORADO 
Profesorado de valenciano del Laboratorio de 
Idiomas y compañeros de diferentes institutos 
de la comarca. Además, hay personal de 
administración y servicios de esta universidad 
ofreciendo apoyo. 
 
CALENDARIO Y HORARIOS 
Campus Elche, Orihuela, Altea y Sant Joan 
d'Alacant 
17 de enero, 16:00h: prueba escrita A2, B1, B2; 
prueba oral C2. 
18 de enero, 16:00h: prueba escrita C2; prueba 
oral C1. 
19 de enero, 16:00h: prueba escrita C1; prueba 
oral A2, B1, B2. 
 
PLAZAS 
Abierto sin limitaciones. 
 
RESERVA DE AULAS 
Se ha hecho una previsión de reserva de aulas 
en todos los campus de 20 aulas, pero queda 
sujeto a la matriculación definitiva. 
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