CONVOCATÒRIA
EXTRAORDINÀRIA JUNY 2022
DEPARTAMENT DE FRANCÉS

CONVOCATÒRIA
DIMECRES 29 de juny 2022
EXTRAORDINÀRIA Aules 15-16
FRANCÉS
PARTS ESCRITES
Tots els nivels
Aulas
15-16

Horari per destreses
16h PE [PRODUCCIÓ ESCRITA]
17h ME [MEDIACIÓ ESCRITA]
17h30h CE [COMPRENSIÓ ESCRITA]

Nivell 1A2
Aula 15

18h CO [COMPRENSIÓ ORAL]

Nivell 2A2
Aula 15

18h30 CO [COMPRENSIÓ ORAL]

Nivell 1B1
Aula 16

18h CO [COMPRENSIÓ ORAL]

Nivell 1B2
Aula 16

TOTS ELS
NIVELLS

18h30 CO [COMPRENSIÓ ORAL]

PARTS
ORALS
(PO i MO)

HORA 16H
LLOC

Aules 15-16

DIA

DIJOUS 30 de juny 2022

CONVOCATÒRIA
EXTRAORDINÀRIA JUNY 2022
DEPARTAMENT DE FRANCÉS

FAQ / PREGUNTES FREQÜENTS
1. He de presentar-me a les destreses que vaig aprovar a la convocatòria ordinària de maig?
NO, només t’has de presentar a les activitats de llengua (PE, CE, CO o ML) suspeses (amb menys
d’un 5) a la convocatòria de maig.
2. És necessari aprovar la mediació oral i la mediació escrita?
No, pots compensar una destresa amb l’altra però la nota final de la suma de les dos ha de superar
el 5.
3. Si vaig suspendre la mediació al maig, he de fer la prova de mediació escrita i la de mediació
oral? SÍ
4. Quan faré la prova d’expressió i mediació oral? El dia 30 de juny a les 16.00h
5. Si no puc fer aquesta prova, hi ha una convocatòria al setembre? NO
6. Si no vaig fer els exàmens de la convocatòria ordinària de maig o no he assistit a classe, puc fer
aquest examen?
SÍ, sempre que el teu nivell siga no conduent a PUC (1A2, 2A2, 1B1, 1B2, 1C1 i 1C2).
FAQ / PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Tengo que presentarme a las destrezas que aprobé en la convocatoria ordinaria de mayo?
NO, sólo tienes que presentarte a las actividades de lengua (PE, CE, CO o ML) suspendidas (con
menos de un 5) en la convocatoria de mayo.
2. ¿Es necesario aprobar la mediación oral y la mediación escrita?
No, puedes compensar una destreza con la otra pero la nota final de la suma de ambas debe
superar el 5.
3. Si suspendí la mediación en mayo, ¿tengo que hacer la prueba de mediación escrita y la de
mediación oral? SI
4. ¿Cuándo realizaré la prueba de expresión y mediación oral? El día 30 de junio a las 16.00h
5. Si no puedo realizar esta prueba, ¿hay una convocatoria en septiembre? NO
6. Si no hice los exámenes de la convocatoria ordinaria de mayo o no he asistido a clase, ¿puedo
realizar este examen?
SÍ, siempre que tu nivel sea no conducente a PUC (1A2, 2A2, 1B1, 1B2, 1C1 y 1C2).

