PROVES DE NIVELL A L’EOI DEL MARESME
CURS 2019-2020
Consulta del calendari per al test de nivell: 6 de setembre de 2019 a les 18.00 h.
En aquest calendari constarà el dia i l’hora assignats a cada preinscripció per fer el test de nivell d’alemany i de francès, i per
a les preinscripcions admeses en el sorteig del test de nivell d’anglès. Les proves de nivell són en convocatòria única i les
dates assignades són, sense excepció, les publicades.
NOTA: en cas de no poder assistir el dia assignat, consulteu a sota la normativa al respecte*

ALEMANY
DIA

HORARI

dies 9, 10 i 12 de
setembre del 2019

De 16.00 h a 17.00 h: prova escrita (convocatòria 15.45 h)
A les 18.00 h: prova oral d’alemany (obligatòria per accedir a
segon, tercer, quart i cinquè curs)

de primer a cinquè curs

ANGLÈS
DIA

HORARI
Convocatòria 15.00 hores
de 16.00 h a 17.00 h: prova escrita
A partir de les 18.45h: prova oral (obligatòria per accedir a
partir de tercer)

dies 9, 10, 12 i 13 de
setembre del 2019

Convocatòria 15.00 hores
de 16.00 h a 16.45 h: prova escrita primera part.
De 16.45 h a 17.30 h: prova escrita segona part.
A partir de les 17.30h: prova oral obligatòria per accedir a C1)

Per accedir de primer a
cinquè.

Per accedir a C1.

FRANCÈS
DIA

HORARI

dies 9, 10 i 12 de
setembre del 2019

De 16.00 h a 17.00 h: prova escrita (convocatòria 15.45 h)
A les 18.00 h: prova oral francès (obligatòria per accedir a
segon, tercer, quart i cinquè curs)

de primer a cinquè curs

*En cas de no poder assistir el dia assignat per raó de força major i sempre degudament justificada, s’haurà d’emplenar una
sol·licitud i acompanyar-la del certificat corresponent.
Aquest certificat haurà de contenir la següent informació:
•
Nom i número del DNI de la persona que expedeix el certificat.
•
Nom i número del DNI del sol·licitant.
•
Motius pels quals demana un canvi de data.
•
Data i signatura de la persona que expedeix el certificat.
•
Segell de l’empresa o administració pertinent.
Aquesta documentació s’haurà de fer arribar a eoimaresme@xtec.cat amb el màxim d’antelació possible. La resposta us
arribarà en el termini màxim de 24 hores via correu electrònic.
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