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ALUMNES LLIURES 
 

Convocatòria Extraordinària Certificat de Nivell Avançat febrer 2017 
 

 
PROVA D’EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORAL: 

Tindrà lloc en la data i hora indicada en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova 
escrita. Cal presentar-s’hi 15 minuts abans. 
 
RESULTATS: 

Els resultats es podran consultar a partir del dilluns 20 de febrer a la pàgina web 
www.gencat.cat/ensenyament utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, 
NIE o Passaport) i el codi o número de sol·licitud que consta en el resguard d’inscripció.  
També podreu utilitzar l’enllaç que trobareu al web del centre, www.xtec.cat/eoi-hospitalet . 
 
CERTIFICATS: 

El certificat no l’expedeix el centre sinó el Departament d’Ensenyament, que cada any 
determina l’import de la taxa corresponent. La taxa vigent en aquests moments és de 72,05 
euros, amb les reduccions previstes a la normativa. 

L’alumnat que hagi superat les proves podrà sol.licitar l’expedició del certificat. Un cop 
efectuats els tràmits de sol.licitud, el certificat tarda un nombre indeterminat de mesos en 
arribar al centre. Quan el certificat arriba, la secretaria n’informa per carta a l’alumne/a i així 
s’evita que la persona interessada hagi de telefonar periòdicament al centre per confirmar la 
recepciò del certificat. Durant aquest temps d’espera el resguard de sol.licitud té els 
mateixos efectes legals que el certificat. 

Està previst que es pugui tramitar l’expedició del certificat a partir del 21 de març. Contacteu 
amb la secretaria de l’EOI de L’Hospitalet per confirmar que ja es pot sol·licitar el certificat 
abans de desplaçar-vos al centre, i confirmeu també els tràmits que us cal fer. 
 
RECLAMACIONS: 

Qui no estigui d’acord amb la qualificació obtinguda podrà sol·licitar una revisió de l’examen 
amb un dels correctors (només es mostrarà la prova a la persona candidata). Aquesta 
revisió tindrà lloc el dia 21 de febrer a les 18 hores i caldrà haver-la sol·licitat entre les 14:00 
del dilluns 20 i les 14:00 del dimarts 21 mitjançant el formulari electrònic que trobareu al web 
del centre, www.xtec.cat/eoi-hospitalet . 

Independentment d’aquesta revisió, o després d’aquesta, es pot fer una reclamació formal 
contra les qualificacions. Les reclamacions s’han de presentar presencialment i per escrit, 
durant l’horari de secretaria de l’EOI de L’Hospitalet, entre el moment de la publicació dels 
resultats i fins a les 12 h. del dia 23 de febrer (o del tercer dia a partir del dia de publicació 
dels resultats, si és posterior al dia 20). L’imprès per realitzar la reclamació es podrà recollir 
a la consergeria del centre. 
 
MATRICULA PROVES LLIURES JUNY 2017: 

Tindrà lloc des del dia 27 de febrer (a partir de les 9 hores) fins al 3 de març de 2017. 
En línia al web del Departament d’Ensenyament  www.gencat.cat/ensenyament 
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