FORMULARI DE SOL·LICITUD
REVISIÓ PRESENCIAL
PROVES D'ACREDITACIÓ DE VALENCIÀ CIEACOVA JUNY 2018

Termini de sol·licitud: del 10 al 12 de febrer ambdós inclosos.
Cal enviar a prova@umh.es aquest formulari degudament emplenat i signat dins del termini establert.
De:

El meu nom i cognoms

Per a:

prova@umh.es

Assumpte:

Revisió campus ( xxxx )

ALTEA
Sol·licite la revisió presencial al campus de



ELX
ORIOLA
SANT JOAN

Divendres 13 de juliol informarem en el lloc web de l'oficina de Llengües el dia i hora designat per a la revisió,
que serà entre els dies 16 i 17 de juliol.
http://cultura.umh.es/valencia-2/proves-dacreditacio-valencia/

Nom i cognoms:
DNI:

......................................................................................

.....................................................................................................

Correu electròni: ......................................................................................
Telèfon de contacte: ..................................................................................

Signat:

ACTUACIÓ DURANT LA REVISIÓ
Abans d'accedir a l'aula de revisió, l'examinand o examinanda haurà d'identificar-se amb DNI o carnet de conduir. Sense
identificar-se no podrà fer la revisió.
No es podrà fer la revisió en un campus diferent d´aquell que s'ha demanat en aquest document.
Els responsables de l'aula indicaran la persona examinand on ha de seure i li repartiran el quadern de respostes de la
seua prova, un full en blanc i un llapis.
Cada examinand tindrà un màxim de 15 minuts per revisar la prova.
Durant aquest temps podrà prendre notes amb el llapis en el full en blanc que se li ha proporcionat. No es pot fer servir
cap altra eina d'escriptura.
Durant la realització de la revisió els mòbils romandran apagats. Queda expressament prohibit fotografiar la prova.
Transcorreguts els 15 minuts, l'examinand o examinanda haurà de lliurar als responsables de l'aula el quadern de
respostes del seu examen, el quadern de la prova en blanc i el llapis. L'examinand no podrà emportar-se cap document
oficial inclòs en la prova.
Cal tindre en compte que, seguint els acords presos per la CAI de la CIEACOVA en data de 23 de maig de 2017, el
personal responsable de la revisió en cap cas podrà modificar la nota de cap prova sinó que, a petició de l'examinand i
sempre que estiga justificat, emetrà un informe per tant que la CAI estudie la proposta de modificació de nota.
El fet de presentar-se a la revisió comporta l'acceptació d'aquestes normes.

