
  
PROVES D'ACREDITACIÓ DE VALENCIÀ DE LA UMH 

  
Oficina de Llengües  

Lloc de les proves 
Campus d’Altea, Elx, Sant Joan i Oriola. Les proves es realitzaran en el campus triat si el nombre de matrícules arriba al mínim de 20 
persones. En cas contrari es reubicarà al campus més pròxim al qual sí es realitzen les proves.  En el cas de canvi de campus,  
l’interessat té la possibilitat de sol·licitar la cancel·lació de la inscripció i devolució de les taxes dins del termini establert. 
 

Condicions d’anul·lació i devolució de les taxes de matrícula 
El dia 10 de maig és l’últim dia que es pot  sol·licitar la devolució del pagament  de les taxes de la inscripció. 
 

Qui  pot participar-hi? 
• Alumnat i egressats (alumni) de la UMH d’estudis oficials que estiguen matriculats en el curs de valencià del Programa Llum del 

Laboratori d’Idiomes de la UMH. 
• Alumnat i antic alumnat de la UMH dels cursos de valencià del Laboratori d’idiomes. 
• PAS (personal d’administració i servei de la UMH) que estiguen matriculats en el curs de valencià del Programa Llum del Laboratori 

d’Idiomes de la UMH. 
• PDI-PI (personal docent i investigador de la UMH) que estiguen matriculats en el curs de valencià del Programa Llum del Laboratori 

d’Idiomes de la UMH. 
 
Preinscripció i matriculació de les proves d'acreditació de valencià 
Termini de preinscripció: des de les 9 hores del dilluns 16 d'abril fins les 23:59 hores del divendres 4 de maig de 2018. 
 
Cal sol·licitar la preinscripció en aquest FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ 
 
Una vegada emplenat el formulari, podeu imprimir el formulari d’inscripció. 
 
L’Oficina de Llengües revisarà les sol·licituds de preinscripció, les validarà per ordre cronològic i: 

1. S’informarà en la web i/o al correu electrònic designat en la preinscripció, de la relació de persones admeses. 
2. Informarà de la manera de formalitzar la matrícula i de les dates assignades de pagament de taxes de les persones admeses. 

El lloc web on podeu consultar la informació és el següent: 
http://cultura.umh.es/valencia-2/proves-dacreditacio-valencia/ 
El lloc web és el mitjà prioritari d’informació del procediment de les proves. No obstant això, si s’estima convenient, l’Oficina de 
Llengües podrà informar mitjançant el correu electrònic indicat en la inscripció. L’Oficina de Llengües podrà fer servir un o ambdós de 
qualsevol d’aquets dos canals d’informació i comunicació. 

 
Pagament de forma telemàtica o bancària. 

• Pagament virtual amb targeta de crèdit. Les dades necessaris per al pagament virtual les trobareu en el rebut, que s’oferirà 
exclusivament a les persones admeses per a les proves. 

• Pagament amb un rebut, que s’oferirà exclusivament a les persones admeses per a les proves. Es pot pagar en qualsevol de les 
oficines bancàries que s’hi indiquen. 

• Preu de les taxes: 40 € per nivell i només és vàlid per a una convocatòria. 
 

NIVELL DIA PROVA ORAL HORA DIA PROVA ESCRITA HORA 

A2   Dilluns 4 de juny  16:00 h  Dilluns 11 de juny  16:00 h 

B1  Divendres 8 de juny  16:00 h  Dimecres 13 de juny  16:00 h 

B2  Dilluns 4 de juny  16:00h  Dilluns 11 de juny  16:00 h 

C1  Divendres 8 de juny  16:00 h Dimecres 13 de juny  16:00 h 

C2  Dilluns 4 de juny  16:00h Dilluns 11 de juny  16:00 h 

 
Publicació dels resultats 

El dia 6 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2. 
El dia 12 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1. 
A partir del dia 9 de juliol es publicarà informació dels resultats provisionals en la pàgina web de l’Oficina de Llengües UMH 

 

http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
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