Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Oficial d’Idiomes
L’Hospitalet de Llobregat

Informació de final de curs: Alumnes oficials
A) PUBLICACIÓ DE QUALIFICACIONS:
 La data de publicació de les qualificacions serà el dia 21 de juny a les 00:01 h.
 Els resultats només es podran consultar per internet. Des de l’apartat ÀREA PERSONAL del web
del centre (www.xtec.cat/eoi-hospitalet) podreu accedir al vostre expedient i a la consulta de
qualificacions.
 IMPORTANT: Accediu a ÀREA PERSONAL amb antelació per crear la vostra contrasenya
personal (si no la teniu ja) d’acord amb les instruccions que hi trobareu.
 La papereta de notes no la lliura el centre. La podreu imprimir des del mateix aplicatiu on haureu
pogut consultar les qualificacions a partir de les 00:01 h. del dia 21 de juny. Recordeu que la
papereta té només valor informatiu.
B) REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS AMB EL PROFESSORAT I RECLAMACIÓ A LA DIRECCIÓ
DEL CENTRE:
 La revisió de les qualificacions amb el/la professor/a s'haurà de sol·licitar, especificant els motius,
mitjançant el formulari electrònic que trobareu al web del centre (www.xtec.cat/eoi-hospitalet) a
l’apartat NOVETATS. Aquest formulari electrònic estarà operatiu entre el moment de publicació de
les qualificacions i les 23.55 h del 21 de juny. No s'admetran peticions de revisió en un altre format
ni un cop acabat el termini.
 La revisió tindrà lloc en les següents dates i hores:
Grups matí dilluns/dimecres:
Dimecres 26 de juny, 11 h
Grups matí dimarts/dijous:
Dimarts 25 de juny, 11 h
Grups tarda dilluns/dimecres: Dimecres 26 de juny, 18 h
Grups tarda dimarts/dijous:
Dimarts 25 de juny, 18 h
 Si l'alumne/a vol reclamar la qualificació directament a la direcció del centre sense haver realitzat la
revisió amb el/la professor/a o si després de la revisió amb el professorat l'alumne/a encara no
està conforme amb la qualificació, pot presentar una reclamació per escrit mitjançant un imprès
específic que s’haurà de recollir, emplenar i lliurar presencialment a la consergeria del centre. Les
reclamacions a les qualificacions es podran presentar durant l’horari d’obertura del centre entre el
moment de publicació de les qualificacions i fins a les 12 h del 27 de juny. No s'admetran
reclamacions en un altre format ni un cop acabat aquest termini.
C) NORMATIVA DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS:
 La revisió serà individual i l’alumnat no podrà estar acompanyat de terceres persones.
 El professorat podrà exigir la presentació del DNI.
 El temps màxim de revisió serà de 15 minuts/persona.
 Està prohibit copiar o reproduir les preguntes o respostes de l'examen i l'alumne/a no té dret a
emportar-se l'examen o una reproducció d’aquest en qualsevol format.
D) RECOLLIDA DE CERTIFICATS DE NIVELL A2 - B1 - B2 - C1:
 Els/Les alumnes de segon o tercer curs que obtinguin la qualificació final d’Apte/Apta podran
passar per la secretaria del centre a recollir el corresponent certificat de nivell bàsic A2 o
intermedi B1 entre els dies 15 i 25 de juliol o a partir de l’1 d’octubre. L’expedició d’aquest certificat
és gratuïta.
 Els/Les alumnes de cinquè curs o del nivell C1 que obtinguin la qualificació final d’Apte/Apta podran
sol·licitar l’expedició del certificat de nivell intermedi B2 o de nivell avançat C1, segons
correspongui, a la secretaria del centre entre els dies 15 i 25 de juliol o a partir del dia 1 d’octubre.
Aquest certificat l’expedeix el Departament d’Educació, no el centre, previ pagament de la taxa
vigent (74,95 €, amb les reduccions contemplades a la normativa). Per a més informació sobre els
tràmits de sol·licitud del certificat, podeu adreçar-vos a la secretaria. Es recomana que abans de
desplaçar-vos al centre per sol·licitar el certificat contacteu telefònicament per assegurar-vos que
els tràmits estan operatius aquell dia.
E) MATRICULACIÓ PER AL CURS 2019-2020 (alumnes oficials del curs 2018-2019):
 La matriculació dels antics alumnes en els nivells bàsic, intermedi i avançat C1 es tramitarà
telemàticament entre el 4 i el 9 de juliol. Durant el mes de juny es farà públic el calendari detallat
del període de matriculació dels antics alumnes i les instruccions del procediment.
 La preinscripció per accedir a les places de nivell avançat C2 d’anglès tindrà lloc del 2 de setembre
fins a les 15 h del 5 de setembre amb un procediment i calendari específics que es confirmaran
més endavant i es publicaran al web del centre.

