INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es realitzaran en la web www.juventud-valencia.es
El període d'inscripció: 20 i 27 de Desembre a les 9.00 h. al dia d’abans del començament
de les classes a les 11.00 h.
Les places s'assignaran per ordre d'inscripció i seguint l'ordre dels conseqüents llistats
d'espera.
Recorda: abans d'inscriure't hauràs de complir els següents requisits d'accés:


La persona participant o la sol·licitant de l'activitat (quan la inscripció corresponga a
una persona menor de 16 anys) declaren expressament que totes les dades aportades
són certs.



És requisit imprescindible tindre l'edat indicada en cada activitat.



Si en comprovar la documentació, no es compleixen criteris de participació donarà lloc
a l'anul·lació de la inscripció.

Important: Per a inscriure's, consulte primer tota la informació abans de triar l'activitat, el torn i
el grup d'edat que desitja sol·licitar per a cadascuna de les persones que vulguen assistir a
qualsevol de les activitats de Idiomes Joves.
La inscripció ha d'incloure un correu electrònic per a rebre la informació i un telèfon mòbil de la
persona sol·licitant o representant.

COM INSCRIURE’S A UNA ACTIVITAT?
Pas 1
Recorda: hauràs d'estar REGISTRAT com a USUARI O USUÀRIA. Si ja ho eres, comprova
que pots iniciar sessió sense problemes. Si no recordes la contrasenya, segueix els passos
indicats en la web.
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Pas 2
Si vols inscriure a menors de 16 anys: Entra en “ELS MEUS REPRESENTATS” i emplena les
dades (pujant a la plataforma els documents necessaris). Recorda que has de ser la seua
mare, pare o tutor/a per a poder donar d'alta als teus representats/des. No oblides prémer
“Guardar”.
Recorda:


Només es podrà inscriure a menors que consten en l'apartat de “ELS MEUS
REPRESENTATS”. Repeteix aquest procés per cada menor.



Si eres major de 16 anys, una vegada realitzat el registre, podràs inscriure't en l'activitat
que t'interesse.



Tota la documentació necessària per a participar en les activitats s'ha d'aportar en
format digital a través del seu compte d'usuari/a, en l'apartat “LES MEUES DADES”, en
el cas de menors de 16 anys en l'apartat de “ELS MEUS REPRESENTATS”.

Pas 3
Quins documents has de pujar abans de realitzar la inscripció?
- Document que acredite l'edat (si el/la menor si no tenen DNI s'aportarà fulla del llibre de
família o qualsevol altre document acreditatiu).
Tria l'activitat que t'interessa i prem “INSCRIURE'M”.
TEST DE NIVELL. Per a la INSCRIPCIÓ DELS CURSOS D'IDIOMES D'ANGLÉS i VALENCIÀ
és necessari realitzar abans el test de nivell. El professorat es reserva el dret de fer els canvis
oportuns de nivell en benefici de l'alumnat.
Per a fer el test, els passos a seguir són:
• Inicia sessió i accedeix a “EL MEU COMPTE”
• En el menú lateral prem “ELS MEUS NIVELLS D'IDIOMES”
• Dins de l'apartat prova de nivell, prem anglés o valencià i realitza el test

Página 2 de 3

• Una vegada realitzat no t'oblides de prémer enviar
• Realitza-la solament una vegada
Nivell assignat: Accedeix als “MEUS NIVELLS D'IDIOMES” i comprova el nivell que has
obtingut.
CONTACTE PER A DUBTES I INCIDÈNCIES:
infojuventud@valencia.es
96.208.71.09
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