
                                                       

Opció 1:  PAGAMENT VIRTUAL AMB TARGETA DE CRÈDIT.  
 
En acabar d’emplenar el formulari  s’emetrà automàticament el rebut de pagament i rebreu 
una còpia en el correu electrònic que has indicat en la inscripció. En el rebut estan les dades 
necessàries per poder fer el pagament virtual i cal portar-lo el dia de la prova. 
 
 

 
                                                        

Opció 2:  PAGAMENT EN UNA OFICINA BANCÀRIA.  
Amb el rebut de la vostra inscripció i cal portar-lo el dia de la prova.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓ I CONDICIONS DE MATRÍCULA I PAGAMENT DE LES PROVES DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ CIEACOVA 
 

Termini de matrícula: del 15 de novembre al 5 de desembre de 2017 
 

∗ LLOC DE LES PROVES 

Les prova es realitzarà en el campus triat si el nombre d’inscripcions arriba al mínim de 20 persones inscrites. En cas contrari es reubicarà al  
campus més proper on sí es realitze o la possibilitat de sol·licitar la cancel·lació de la inscripció i devolució de les taxes. 

La crida a la prova oral s'iniciarà amb la lletra X, segons el sorteig públic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de data 
13/03/2017. Es publicaran els llistats ordenats pel DNI amb una aproximació de les hores de realització de la prova oral.   

∗ CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES TAXES DE MATRÍCULA: 

El dia 10 de desembre és l’últim dia que es pot  sol·licitar la devolució del pagament de les taxes de la inscripció. 

∗ QUI S’HI POT PRESENTAR?  

El requisit mínim és tenir 18 anys o bé complir-los durant l’any de la convocatòria a què desitgeu presentar-vos.  

∗ PUC FER LA PROVA EN UNA UNIVERSITAT O CAMPUS DIFERENT DEL QUE M’HE INSCRIT?  

No. La prova s’ha de fer únicament en la universitat i campus on conste la inscripció i pagament. 

∗ PAGAMENT DE FORMA TELEMÀTICA  

Pagament virtual amb targeta de crèdit. 

∗ PAGAMENT EN OFICINA BANCÀRIA. 

Pagament amb un rebut, que s’obté en el moment de fer la inscripció. Es paga en qualsevol de les oficines bancàries que s’hi indiquen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR CORRECTAMENT EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 

 

• Tipo de enseñanza     (proves d’acreditació de coneixement de valencià) 
• SUBTIPO    (trieu el nivell: A2-B1-B2-C1-C2) 
• INDIQUEU EL VOSTRE DNI I EL CODI QUE HI APAREIX 
• INDIQUEU EL CAMPUS ON VOLDRÀS FER LA PROVA   (Altea - Elx – Sant Joan – Oriola) 
• INDIQUEU LES VOSTRES DADES PERSONALS 
• INDIQUEU EL VOSTRE TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC PER A FUTURES COMUNICACIONS. 
• TRIEU L’IMPORT D’INSCRIPCIÓ: 

o GENERAL: 45€ 
 Persones interesades 

o REDUÏDA: 35€ 
 Si heu fet el curs de valencià al Laboratori d’idiomes de la UMH. 
 Professorat, PI i PAS de la UMH. 
 Alumnat i Alumni de la UMH. 
 Discapacitats >33% amb certificació de la conselleria. 

• ADAPTACIONS  indica si és necessària alguna adaptació per algun tipus de discapacitat 
acreditada per la Conselleria. 

• REBUT DE PAGAMENT  En acabar d’emplenar el formulari  s’emetrà automàticament el rebut 
de pagament i rebràs una còpia en el correu electrònic que has indicat en la inscripció.  

 

PAGAMENT VIRTUAL  
TARGETA DE CRÈDIT 

PAGAMENT EN 
OFICINA BANCÀRIA 

FORMULARI 
D’INSCRIPCIÓ 

http://cultura.umh.es/files/2016/11/Convocat%C3%B2ria-marc-JUNY-2017.pdf
http://cultura.umh.es/files/2016/11/Convocat%C3%B2ria-marc-JUNY-2017.pdf
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
http://universite.umh.es/pagovirtual/
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx



