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1. Què és la CIEACOVA?

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià
(CIEACOVA) naix del conveni signat pels rectors i rectores de set universitats, públiques i
privades, de l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Es va crear el mes de setembre de 2015 amb la
finalitat d’homologar els certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics
universitaris. Està formada per persones integrants dels serveis lingüístics de les universitats
següents: Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat
d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat
Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València – Sant Vicent Màrtir. La comissió disposa
d’un web específic: www.cieacova.com.

2. Quin reconeixement o validesa tenen els certificats CIEACOVA?

Els certificats de la CIEACOVA són equivalents als corresponents nivells de la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià. De fet, el text que apareix en cada certificat n’explicita el conveni:
“Certificat regulat per la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de
Coneixements de Valencià (CIEACOVA), expedit en el marc del conveni signat al desembre de
2008 i modificat al febrer de 2015”. La normativa que regula les equivalències dels certificats de
la JQCV, que inclouen els de la CIEACOVA, es va publicar en l’Ordre 7/2017, de 2 de març de
2017.

3. Qui s’hi pot presentar? Són lliures?

Per a poder inscriure’s en les proves cal haver complit els divuit anys abans de la data que
marque cada convocatòria marc d'exàmens de la CIEACOVA. Cada universitat, a més, té la
potestat de decidir altres criteris d’accés (formar part de l’alumnat de la universitat, haver fet
uns cursos de formació concrets, PAS-PDI, etc.).

4. Com puc saber els continguts, l’estructura de la prova o els criteris de correcció?

En la web www.cieacova.com es fan públiques totes les informacions referides a les proves,
així com també la convocatòria específica de la CIEACOVA.
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5. Si obtinc el certificat de la CIEACOVA, he de fer alguna cosa per convalidar-lo amb el de la
JQCV?

No. Els certificats expedits per la CIEACOVA es consideren equivalents als de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017,
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats
oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.

6. Com puc preparar-me la prova?

Les capacitats avaluades en les proves són les que descriu el MECR, és a dir, l’estàndard europeu
per a mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i escrita d’una llengua determinada. La
CIEACOVA no determina la formació ni els materials per aconseguir aquests nivells, tot i que es
poden descarregar alguns models de proves anteriors en la web www.cieacova.com.

7. Coincideixen les dates de la CIEACOVA amb les de la Junta Qualificadora de Coneixements

de Valencià?
No. La comissió determina en sessió plenària les dates per nivells sempre tenint en compte que
no es faça coincidir amb les convocatòries de la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià.

8. El model d’examen de la CIEACOVA és el mateix que el de la Junta Qualificadora de

Coneixements de Valencià?
No. Des del naixement al setembre de 2015, les proves de la CIEACOVA han mantingut un model
de prova distint al de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

9. Quants exàmens anuals convoca la CIEACOVA?

Hi ha programades dues convocatòries, gener i juny. Cada universitat determina les
convocatòries en què participarà.

10. Les dues convocatòries de la CIEACOVA són independents?

Sí. Tant les proves de juny com les de gener són totalment independents, sobretot pel que fa a
la formalització de la inscripció o matrícula. Així doncs, no es guarden les qualificacions entre
convocatòries i, a més, si se suspèn en una de les dues, caldrà pagar de nou les taxes
corresponents per a la següent.
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11. Puc presentar-me a qualsevol dels nivell oferits per la CIEACOVA sense haver superat el

nivell anterior?
Sí. Els exàmens acrediten nivells lingüístics segons el MECR, per això no tenen requisits
específics de nivell per accedir-hi.

12. On es formalitza la inscripció o matrícula?

Cada universitat posa a disposició de les persones interessades la informació adequada per a
formalitzar la inscripció/matrícula, que pot ser de manera presencial o telemàtica. La informació
apareixerà en el web www.cieacova.com.

13. Quins preus tenen els exàmens?

Cada universitat determinarà les taxes pels drets d’examen i per l’expedició del certificat
corresponent. Així mateix, cada universitat pot fixar els descomptes o les exempcions de
pagament als col·lectius que considere oportuns.

14. Les taxes d’exàmens inclouen el certificat final corresponent?

Depèn de l’organització administrativa de cada universitat.

15. Es pot fer el pagament de forma telemàtica?

Cada universitat, des del seu lloc web, posa a disposició de les persones interessades l’opció de
fer el pagament de les taxes/matrícula mitjançant pagament virtual i, en alguns casos, també
amb un rebut que es pot pagar a qualsevol de les oficines bancàries indicades.

16. Puc fer la prova en una universitat diferent de la que m’he inscrit?

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

17. On es publiquen els resultats de les proves?

Cada universitat publica els resultats en la seua pàgina web o envia un correu electrònic
personalitzat per comunicar el resultat o bé la informació d’on es podrà trobar la llista de
persones aptes i no aptes.
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18. Es publiquen els resultats desglossats per àrees conjuntament amb el resultat final
d’apte/no apte?

Sí.

19. Es pot guardar notes per àrees entre convocatòries?

No. Cada convocatòria és independent i no es guarda nota de cap de les àrees entre
convocatòries encara que siga per al mateix any.

20. El meu nom no es troba a la llista de persones admeses a les proves o bé no he rebut

confirmació de matrícula. Què puc fer?
Depèn de la universitat, hi ha un termini per reclamar si el vostre nom no està a la llista de
persones admeses a les proves. En tot cas, podeu posar-vos en contacte amb la persona o
persones responsables de la secretaria on s’ha fet el procés d'inscripció/matrícula.

21. Quin document d’identificació he de portar el dia de la prova?

Per a accedir a l’espai on es realitza la prova, els aspirants han de mostrar DNI, permís de
conducció espanyol, passaport o NIE, a més de qualsevol altre document que s’indique en cada
convocatòria específica. Es rebutjarà qualsevol altra documentació o identificació, com ara el
carnet d’estudiant o claus d’accés a una Intranet.

22. Puc sol·licitar un “certificat provisional d’apte” abans de rebre el certificat definitiu?

No. Fins que no finalitze el procediment i la publicació de la llista definitiva d’aptes no es podrà
emetre cap certificat provisional amb el resultat d’apte a les proves.

23. Em podran fer un justificant d’assistència del dia de la prova?

Sí. El mateix dia de la prova, el personal encarregat d’examinar o el personal de suport podran
fer un justificant d’assistència on només s’acreditarà que la persona interessada ha assistit a una
prova concreta i on s’especificarà l’hora de començament i finalització d’aquesta.
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24. La prova oral i l’escrita es fan el mateix dia?

Si bé en les primeres convocatòries de la CIEACOVA les proves orals i escrites s’han fet
simultàniament, és a partir de la convocatòria de gener de 2018 que s’han establit dies diferents,
amb la finalitat de millorar la fluïdesa de la prova escrita i evitar interrupcions. Caldrà, doncs,
consultar la convocatòria marc.

25. Quan es publiquen els resultats?

El ple de la CIEACOVA acorda la convocatòria marc de cada convocatòria, que fa pública en el
web oficial www.cieacova.com. És en aquest document on figuren les dades sobre la data de
publicació de les notes de les proves orals i escrites de cada convocatòria.

26. Puc demanar la vista de la prova oral?

Sí, però només 2 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció de la comunicació o la
publicació dels resultats globals (proves orals i proves escrites), seguint el procés que cada
universitat determine i que estiga aprovat en la convocatòria marc.

27. Qui són les persones que examinen i fan la correcció de les proves?

La CIEACOVA nomena una comissió de persones examinadores que s’encarrega de la part oral i
les proves escrites són corregides per la Comissió Avaluadora Interuniversitària (CAI).

28. Com puc contactar amb la CIEACOVA?

En la web www.cieacova.com s’habilitarà un formulari de dubtes a les set universitats que
conformen la CIEACOVA. En tot cas, l’adreça física correspon a la universitat que en cada
moment tinga la presidència.
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29. Puc reclamar el resultat de la meua prova?

Sí, segons el que marque la convocatòria marc. Per a iniciar el procediment de reclamació, la
persona examinanda pot sol·licitar la reclamació de la qualificació de la seua prova en les dates
establides en la convocatòria marc. La reclamació s’ha de presentar per registre d’entrada de la
universitat. En la reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la segona correcció d’un o
més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la
qualificació ha de ser motivada suficientment, és a dir, ha de basar-se en els supòsits que
apareixen a continuació i fonamentar-ne el contingut; en cas contrari, no es prendrà en
consideració la reclamació.
a. Qüestions de procediment durant la realització de la prova o de càlcul de la puntuació.
b. Qüestions de correcció i avaluació. En aquest cas s’ha de sistematitzar i especificar amb
arguments concrets i exemplificar amb detalls extrets de la prova.
En conseqüència, el desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la
qualificació.

6

