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L'Ajuntament de Favara informa de la Convocatòria d'exàmens oficials de la 
Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. 
S'ha obert el termini per a inscriure's en els exàmens oficials per a obtindre els 

certificats administratius de coneixements de valencià que expedeix la Junta 

Qualificadora de Coneixements del Valencià.  

 

Termini de matrícula 
Del 21 de març al 22 d'abril.  

 

La matrícula es pot fer 
     1. Amb l'imprés de matrícula en paper i llirar-lo a Conselleria.  

     2. Amb DNI amb certificat electrònic incorporat o de signatura electrònica per 

via  telemàtica. 

 

Preus de la matrícula 

Certificat de coneixements orals i de grau elemental: 20,40 euros 

Certificats de grau mitjà i de grau superior: 25,50 euros 

Certificats de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els 

mitjans de comunicació i correcció de textos): 27,54 euros. 

 

Calendari de les proves 

Certificat de Coneixements Orals: 28 de maig de 2016 

Certificat de grau Elemental: 4 de juny de 2016 

Certificat de grau Mitjà: 28 de maig de 2016 i 11 de juny 

Certificat de grau Superior: 4 de juny de 2016 i 18 de juny 

Certificat de Llenguatge Administratiu:  28 de maig de 2016 

Certificat de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació: 11 de juny de 2016 

Certificat de Correcció de Textos: 18 de juny de 2016 
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Descomptes 

Descompte del 10% per a les persones que es matriculen per via telemàtica. 

Descompte del 50% de la taxa les persones amb discapacitat acreditada, per a 

membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies 

monoparentals de categoria general. 

 

Exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de 

categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i 

les víctimes d'actes de violència sobre la dona. 

 
 

 

Alcaldia 
AJUNTAMENT DE FAVARA 

 

 

 

 


