
CENTRE PLURILINGÜE
DOBLE TITULACIÓ

BATXILLERAT i BACCALAURÉAT

PROVES HOMOLOGADES DEL NIVELL A2 DEL MARC EUROPEU COMÚ DE
REFERÈNCIA PER A les LLENGÜES (MECRL). CURS 2022/2023

Ordre 34/2022,de 14 de juny de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.
Resolució  de  17  de  gener  de  2023,  del  Director  General  de  Polí ca  Lingüís ca  i  Ges ó  del
Mul lingüisme, de convocatòria de les proves homologades el nivell A2 del Marc europeu comú
de referència per a les Llengües (MECRL) del curs 2022/2023.

Requisits:
  Alumnat que nga 16 anys, complits l'any en què es realitza la prova. Podrà inscriure's en la
prova homologada l'alumnat menor de setze anys que es ga cursant 4t d'ESO. 
  Estar matriculat en el centre, (4t d'ESO, BATXILLERATS o FPB)

Sol·licituds: Es recolliran en la Secretaria del Centre.

Termini de presentació: Del 21 al 27 de febrer de 2023.

Documentació per a assis r a la prova:
Original  del  DNI,  targeta  de  residència,  passaport  o  qualsevol  document  oficial  en  vigor  que
permeta iden ficar-ho.

Estructura de la prova: S'ar cularan en quatre parts:  ac vitats de comprensió de textos orals,
ac vitats de comprensió de textos escrits, producció i coproducció de textos orals i producció i
coproducció  de textos  escrits.  S'incorporarà una tasca  de mediació  lingüís ca  en l'ac vitat  de
producció i coproducció de textos escrits. Per a més informació sobre la prova parlar amb els caps
de departament d'anglés i de francés.

Lloc de realització de la prova: En el Centre.

Data de realització de la prova de Francés: 22 de març a les 11:00h. 

Data de realització de la prova d'Inglés: 21 de març a les 11:00h.

Publicació dels resultats: (data a determinar)

Reclamació de resultats: Segons el que es disposa en l'Ordre de 23 de gener de 1990
L'obtenció del cer ficat de Nivell Bàsic d'Inglés possibilita l'accés al primer curs de Nivell Intermedi
(B1) de l'Escola Oficial d'Idiomes 
* En el nostre Centre es pot ob ndre, únicament, el cer ficat de nivell bàsic d'anglés o francés.
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