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PROVES EXTRAORDINÀRIES PER A L’OBTENCIÓ DELS 

CERTIFICATS DELS NIVELLS 
INTERMEDI B1, INTERMEDI B2 i AVANÇAT C1 

 
 
A) Convocatòria extraordinària (febrer 2021) 

 
Oferta 
Nivells intermedi B1 i B2, i avançat C1 d’idioma anglès. 
 
Requisits 
 - Els alumnes dels centres participants que es presentin a les proves de 
certificació de la convocatòria extraordinària (febrer) no es poden tornar a 
presentar a la convocatòria ordinària (juny). 
- Cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària i tenir com a 
mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova. 
-  No ser alumne d’una escola oficial d’idiomes del mateix idioma al qual s’opta.  
- No poden presentar-se a les proves els alumnes que ja disposen d'una 
certificació d'Escola Oficial d'Idiomes per a aquell idioma i nivell. 
 
Procediment d'inscripció 
- Els alumnes s’inscriuen a les proves a l’institut on estudien i obtindran un 
resguard individualitzat al seu correu.   
- Dates d'inscripció: del 16 al 20 de novembre de 2020, ambdós inclosos. 
- El departament consulta els requisits i les possibles bonificacions al·legades.  
- En cas que l’alumne no autoritzi la consulta haurà de presentar la 
documentació (DNI i bonificacions) al centre on farà la prova, des del moment 
de la publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos i fins al 15 de 
desembre de 2020.  
 
Taxes 
Estan exempts: els membres de família nombrosa de categoria especial, les 
persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, les 
persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les víctimes d'actes 
terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles, els membres d'unitats 
familiars que perceben la renda garantida de ciutadania, les víctimes de 
violència de gènere, les persones menors tutelades o persones extutelades 
menors de 21 anys d'edat i els infants o adolescents en acolliment familiar. 
 



  
 

2 
 

Bonificació del 50%: l'alumnat que té un títol vigent de família nombrosa de 
categoria general o un títol de família monoparental de categoria especial o 
general. 
 
Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa s'ha de pagar a l'entitat 
Caixabank SA, “la Caixa”, per pagament telemàtic des del web de l'entitat, o bé 
mitjançant ServiCaixa abans de 23 de novembre de 2020. 
La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament.  
 
Publicació del llistat de persones admeses i excloses 
L'alumnat ha de comprovar l'estat de la seva inscripció, la certesa de les seves 
dades i l'estat del pagament de la taxa a les llistes que trobaran a la pàgina web 
del Departament d'Educació, utilitzant el número de DNI, NIE o passaport i el 
codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció, a partir de l’1 de 
desembre. Si l'alumnat detecta alguna errada relativa a les dades personals, ho 
ha de notificar al centre examinador o a l'Àrea de Gestió de Proves del 
Departament d'Educació, no més tard del 15 de desembre. La llista definitiva es 
podrà consultar al web del Departament d'Educació a partir del 18 de 
desembre. 
 
Alumnes amb necessitats específiques 
Els alumnes amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, 
psíquiques o sensorials, amb reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos 
addicionals. Ho hauran de fer al centre examinador abans del 23 de novembre.  
 
Calendari i horari de les proves 
Prova escrita: 5 de febrer de 2021. Convocatòria: 15:30h; inici de la prova: 
16:00h. 
Prova d'expressió i interacció oral: segons la convocatòria personal lliurada a 
cada persona aspirant el dia de la prova escrita. 
 
Publicació de qualificacions 
Qualificacions provisionals, el 22 de febrer de 2021. Les reclamacions s'hauran 
de presentar presencialment i per escrit, fins a les 12:00h del 25 de febrer de 
2021. Les qualificacions definitives es publicaran el 26 de febrer de 2021. 
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B) Convocatòria ordinària (abril 2021) 

 
Oferta  
Nivells intermedi B1 i B2 i avançat C1 de tots els idiomes. 
 
Requisits  
Els alumnes dels centres participants que s'hagin presentat a les proves de 
certificació de la convocatòria extraordinària no es poden tornar a presentar a 
les proves d'anglès de la convocatòria ordinària, però sí que es poden presentar 
als altres idiomes. La resta de requisits són els mateixos que per a la 
convocatòria extraordinària.  
 
Procediment d’inscripció 
Els mateixos que per la prova extraordinària. Dates d'inscripció: de l’1 al 5 de 
febrer de 2021, ambdós inclosos. Caldrà, prèviament, haver sol·licitat plaça 
abans del 20 de gener.  
 
Taxes 
Les mateixes que les de la prova extraordinària. S’haurà de fer el pagament 
abans del 8 de febrer de 2021.   
 
Publicació de les llistes de persones admeses i excloses 

- Llista provisional, a partir del 15 de febrer del 2021. Si l'alumnat detecta 
alguna errada relativa a les dades personals, ho han de notificar al centre 
examinador o a l'Àrea de Gestió de Proves del Departament d'Educació, 
no més tard de l’1 de març de 2021. 

- Llista definitiva, al web del Departament d'Educació a partir del 4 de 
març de 2021. 

 
Calendari i horari de les proves 
 
Prova escrita: 16 d’abril de 2021 
 
Convocatòria: 15:30h i inici de la prova: 16:00h. 
 
Prova oral: segons convocatòria personal lliurada a cada aspirant el dia de la 
prova escrita. 
 
Publicació de qualificacions 
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Provisionals: a partir del de maig de 2021 al web del Departament d’Educació 
amb el DNI i el codi o número de sol·licitud. Les reclamacions s'han de presentar 
presencialment i per escrit a la secretaria del centre examinador, fins a les 
12:00h del 6 de maig de 2021 o del tercer dia a partir del dia de la publicació 
provisional de resultats.  
Definitives: el 7 de maig de 2021. 


