
A2 ANGLÉS I FRANCÉS

REQUISITS:  
• 16 anys complits en 2023 i  estar  matriculat  en el  curs acadèmic 2022/2023 en aquest

centre. 
• Si NO has cursat els estudis en aquest centre i la teua qualificació en idioma en el curs

anterior es de 7 o superior, hauràs d'aportar una certificació acadèmica.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 

• RECOLLIR LES SOL·LICITUDS:  a partir del 13 de FEBRER
- En Secretaria
- En la pàgina web del centre. (https://portal.edu.gva.es/clotdelmoro/secretaria/)

• PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: Del 21 al 27 de FEBRER de 2023
- Lloc: Secretaria del centre docent en què l’alumnat està matriculat 
- Documentació: Sol·licitud (per duplicat), còpia del DNI/NIE o Passaport en vigor.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS: 28 de FEBRER de 2023. 

Plaç de reclamació contra la llista provisional De L’1 de MARÇ de 2023 al 14 de MARÇ de 2023.

PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU: 15 de MARÇ de 2023

DOCUMENTS NECESSARIS PER A PRESENTAR-SE A LA PROVA:

. D.N.I., Targeta de Residència o passaport.

. Còpia de la sol·licitud de participació en la prova.

CERTIFICAT ACREDITATIU D’HAVER SUPERAT EL NIVELL

Serà expedit a la Secretaria del centre. L’import de la taxa serà de 14 euros aproximadament.

NORMATIVA:

• ORDRE 34/2022, de 14 de juny  , de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es
regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació
dels  nivells  del  Marc  Europeu  Comú  de  Referència  per  a  les  Llengües  a  la  Comunitat
Valenciana .

• RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme, de convocatòria de les proves homologades del nivell  A2 del Marc Europeu
Comú de Referència per a les Llengües (MECRL) del curs 2022/2023. 

DATA DE LA PROVA:

➢ ANGLÉS: 21 MARÇ 2023 a les 11h            

➢ FRANCÉS: 22 de MARÇ 2023 a les 11h

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/23/pdf/2022_5727.pdf
https://portal.edu.gva.es/clotdelmoro/secretaria/
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/23/pdf/2023_545.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/23/pdf/2023_545.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/23/pdf/2023_545.pdf

