
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 

Opció 1:  PAGAMENT VIRTUAL AMB TARGETA DE CRÈDIT.  

Opció 2:  PAGAMENT EN UNA OFICINA BANCÀRIA AMB EL REBUT DE LA VOSTRA INSCRIPCIÓ. 

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

Termini per a fer la matrícula: del 26 d’abril al 12 de maig de 2017 

∗ 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.  

∗ 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  
Opció de fer el pagament de les taxes/matrícula mitjançant pagament virtual amb targeta de crèdit. 

∗ Pagament en oficina bancària. 
Opció de fer el pagament amb un rebut, que s’obté en el moment de fer la inscripció, en qualsevol de les oficines bancàries que s’hi indiquen. 

∗ Condicions d’anul·lació i devolució de les taxes de matrícula: 
El termini de sol·licituds de cancel·lació de matrícula i devolució del pagament finalitza (19 de maig). 

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

• TIPUS     (proves d’acreditació de coneixement de valencià)
• SUBTIPUS     (trieu el nivell en què voleu inscriviu-vos: 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€ 
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.  

ACÍ PAGAMENT VIRTUAL 
TARGETA DE CRÈDIT 

PAGAMENT EN 
OFICINA BANCÀRIA 


	Opció 2 PAGAMENT EN UNA OFICINA BANCÀRIA AMB EL REBUT DE LA VOSTRA INSCRIPCIÓ: 


