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A) PUBLICACIÓ DE QUALIFICACIONS: 

Data de publicació de les qualificacions: 23 de juny 
 Els resultats de les proves es podran consultar al web del Departament d'Educació 

(https://educacio.gencat.cat/ca/inici) 
 A l’apartat NOVETATS del web del centre (www.xtec.cat/eoi-hospitalet)  també hi 

trobareu l’enllaç corresponent. 

B) REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS AMB EL PROFESSORAT I/O RECLAMACIÓ A 
LA DIRECCIÓ DEL CENTRE: 
 Es podrà sol·licitar una revisió presencial amb el professorat corrector de la prova, 

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 la publicació de les qualificacions i les 
14 h del 25 de juny. No s'admetran peticions de revisió en un altre format ni un cop 
acabat el termini.  

 La revisió presencial tindrà lloc el dia 27 de juny a les 18 h.      

 Si l'alumne/a vol reclamar la qualificació directament a la direcció del centre sense 
haver realitzat la revisió amb un/a corrector/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 secretaria del centre. Les reclamacions a les 
qualificacions es podran presentar durant l’horari d’atenció al públic de la secretaria 
del centre entre el moment de publicació de les qualificacions i les 12 h del 29 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 còpia d'aquest en qualsevol suport. 

D) EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT : 

 Els/Les alumnes de B1 que obtinguin la qualificació final d’Apte/Apta podran passar 
per la secretaria del centre a recollir el corresponent certificat de intermedi B1 entre 
els dies 18 i 28 de juliol  o a partir del 4 d’octubre. L’expedició d’aquest certificat és 
gratuïta. 

 Els/Les alumnes de B2 i C1 que obtinguin la qualificació final d’Apte/Apta podran 
sol·licitar l’expedició del corresponent certificat a la secretaria del centre entre els dies 
18 i 28 de juliol o a partir del 4 d’octubre. Aquest certificat l’expedeix el Departament 
d’Educació, no el centre, previ pagament de la taxa vigent (75,70€, amb les 
bonificacions i exempcions 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) PREINSCRIPCIÓ NOUS ALUMNES CURS 2022-2023: 

 Tindrà lloc de les 9 h. del  31 d’agost a les 15 h. del 5 de setembre. Durant la segona 
quinzena de juliol es publicarà tota la informació detallada en el web del centre. 

Alumnes lliures 
Certificats de nivell B1 - B2 - C1 
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