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AMPLIACIÓ DATES INSCRIPCIÓ A LES PROVES
HOMOLOGADES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NI- VELL

BÀSIC DE LES LLENGÜES ANGLÉS I FRANCÉS- 2023 
(La prova serveix per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic (A2), la qual
cosa dóna accés al Nivell Intermedi de les EOIs i acredita competències en
idiomes, pròpies d'eixe nivell, en els procediments de selecció que establis-

quen les Administracions Públiques) 
 

 

 

CALENDARI 
Inscripció alumnes 31 gener al 8 de MARÇ 
Publicació estructura exercicis, criteris 
qualificació, materials necessaris i 
composició Junta Avaluació 

 
28 de febrer de 2023 

Llista provisional admesos i exclosos 9 de març de 2023 
Reclamació llistes provisionals 10 al 14 de març de 2023 
Llistes definitives admesos i exclosos 15 de març de 2023 
Data i hora examen (centre on estiga 
matriculat l'alumne 

ANGLÉS: 28 març de 2023 
 
FRANCÉS: 29 de març de 2023 

Llistat provisional de qualificacions 19 de abril de 2023 
Reclamació llistat provisional 
qualificacions 

19 al 25 de abril de 2023 

Llistat definitiu qualificacions 26 de abril de 2023 
Els alumnes que han superat la prova de 
NIVELL BÀSIC o sólo una o varias 
destrezas deben recoger la Tasa 046 en 
Secretaria per a sol.licitar el certificat. 

 
A partir 27 de abril de 2023 

 

Enllaç Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport 
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Documentació que cal presentar: 
· Sol·licitud i còpia 

· Fotocòpia DNI/NIE 
· Fotocòpia DNI/NIE pare/mare/tutor en el cas que l'alumne siga menor de

18 anys. 
· Fotocòpia del títol de Família Nombrosa en cas de tindre la bonificació.

 

 
 

   
 

Taxes 046 

Taxa 046 exped. Certificats 
 
(A partir del 19 de a b r i l  de  2023  se  lliuraran
als  alumnes  que  han  superat   la   prova   de
NIVELL BÀSIC o alumnes que només  han 
aprovat una destresa o diverses.) 

12,60  euros-APTE
SUPERACIÓ A2. 
 
1,93 euros-NO APTE- 
Certificat destreses 

 

(*)Família nombrosa General: reducció 50% de la taxa 
(*)Família nombrosa Especial: reducció 100% de la taxa 
(*)Alumnes Discapacitat =+33%: reducció 50% de la taxa 

 
Requisits: 
Es poden presentar els que es troben matriculats en qualsevol de les ensen-
yances que s'impartixen en els instituts (ESO, batxillerat o cicle formatiu) i tin-
guen almenys 16 anys complits l'any natural de realització de la prova. Tots
els instituts realitzaran la prova del nivell bàsic dels idiomes alemany, anglés i
francés, a les que es podran presentar qualsevol alumne/a que complisca els
requisits de participació, encara que no curse aquest idioma. 
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