
 

 

PROVES – CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA – A2, B1, B2, C1, C2  

   CALENDARI, HORARIS i AULES SETEMBRE 2021 

 

 

 

ALEMANY (alumnat oficial, lliure i EOIES) 

NIVELL / CURS DIA/DIES AULA CTE* PCTE* CTO* MLE* 
PROVES ORALS # 
(PCTO+MLO)* 
(dates per oficials i lliures) 

RESULTATS 
VISUALITZACIÓ DE 
PROVES CORREGIDES 
(data per oficials i lliures) 

BÀSIC A2 3.09.21  13 17.00 h 18.10 19.10 19.45 7.09.21 17.09.21: 17.00 h 20.09.21: 17.00-19.00 h 

INTERMEDI B1 13.09.21 13 16.00 h 17.10 18.25 19.00 16.09.21 21.09.21: 17.00 h 22.09.21: 17.00-19.00 h 

INTERMEDI B2 10.09.21 16 16.00 h 17.20 18.45 19.30 15.09.21 20.09.21: 17.00 h 21.09.21: 17.00-19.00 h 

# PROVES 
ORALS 

El professorat organitzarà amb l’alumnat oficial i EOIES l’horari de les cites per a les proves orals. 
L’alumnat lliure podrà consultar la seva cita per a les proves orals al tauler d’anuncis en finalitzar les proves escrites. 
L’alumnat que no es presenti a les proves escrites però hagi de fer les proves orals, haurà de comunicar-ho el mateix dia de la prova escrita. 

*VISUALITZACIÓ L’alumnat lliure haurà de demanar la visualització de les seves proves per correu electrònic descarregant la sol·licitud al nostre web i enviant-la a secretaria@eoi-eivissa.com 

* CTE (Comprensió textos escrits) / PCTE (Producció i coproducció textos escrits) / CTO (Comprensió textos orals) / MLE (Mediació lingüística escrita) / PCTO (Producció i coproducció textos orals) / MLO (Mediació oral) 
 
 
 

ANGLÈS (alumnat oficial, lliure, EOIES, EOI-CEPA i That’s English) 

NIVELL / CURS DIA AULES CTE* PCTE* CTO* MLE* 
PROVES ORALS # 
(PCTO+MLO)* 
(dates per oficials i lliures) 

RESULTATS  
VISUALITZACIÓ DE PROVES 
CORREGIDES * 
(data per oficials i lliures) 

BÀSIC A2 02.09.21  

consultar al 
tauler del 
hall en 
arribar 

17.00 h 18.10 19.10 19.45 10.09.21 20.09.21: 17.00h 21.09.21: 17.00-19.00 h 

INTERMEDI B1 06.09.21 16.00 h 17.10 18.25 19.00 13 i 14.09.21 22.09.21: 17.00h 23.09.21: 18.00-20.00 h 

INTERMEDI B2 02.09.21 16.00 h 17.20 18.50 19.25 8 i 9.09.21 21.09.21: 17.00h 22.09.21: 17.00-19.00 h 

AVANÇAT C1 06.09.21 16.00 h 17.25 19.05 19.50 15 i 16.09.21 22.09.21: 17.00h 23.09.21: 18.00-20.00 h 

AVANÇAT C2 02.09.21 16.00 h 17.30 19.15 19.55 10.09.21 20.09.21: 17.00h 21.09.21: 17.00-19.00 h 

# PROVES ORALS 
El professorat organitzarà amb l’alumnat oficial, EOIES, EOI-CEPA i That’s English  l’horari de les cites per a les proves orals. 
L’alumnat lliure podrà consultar la seva cita per a les proves orals al tauler d’anuncis en finalitzar les proves escrites. 
L’alumnat que no es presenti a les proves escrites però hagi de fer les proves orals, haurà de comunicar-ho el mateix dia de la prova escrita. 

* VISUALITZACIÓ  L’alumnat lliure haurà de demanar la visualització de les seves proves per correu electrònic descarregant la sol·licitud al nostre web i enviant-la a secretaria@eoi-eivissa.com 

* CTE (Comprensió textos escrits) / PCTE (Producció i coproducció textos escrits) / CTO (Comprensió textos orals) / MLE (Mediació lingüística escrita) / PCTO (Producció i coproducció textos orals) / MLO (Mediació oral) 
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CATALÀ  (alumnat oficial i lliure) 

NIVELL / CURS DIA AULA CTE* PCTE* CTO* MLE* 
PROVES ORALS # 
(PCTO+MLO)* 

RESULTATS 
VISUALITZACIÓ DE 
PROVES CORREGIDES 

BÀSIC A2 1.09.21 11 17.00 h 18.10 19.10 19.45 1.09.21 9.09.21: 17.00h 9.09.21: 17.00-19.00h 

INTERMEDI B1 13.09.21 

consultar al 
tauler del hall 
en arribar 

16.00 h 17.10 18.35 19.10 17 i 20.09.21 24.09.21: 17.00h 27.09.21: 17.00-19.00h 

INTERMEDI B2 10.09.21 16.00 h 17.15 18.50 19.30 13, 14 i 15.09.21 24.09.21: 17.00h 27.09.21: 19.00-21.00h 

AVANÇAT C1 03.09.21 16.00 h 17.25 19.10 19.55 6, 7 i 8.09.21 23.09.21: 17.00h 24.09.21: 17.00-19.00h 

AVANÇAT C2 10.09.21 16.00 h 17.25 19.10 20.00 16 i 17.09.21 23.09.21: 17.00h 01.07.21: 19.00-21.00h 

# PROVES ORALS  
El professorat organitzarà amb l’alumnat oficial l’horari de les cites per a les proves orals. 
L’alumnat lliure podrà consultar la seva cita per a les proves orals al tauler d’anuncis en finalitzar les proves escrites. 
L’alumnat que no es presenti a les proves escrites però vulgui fer les proves orals, haurà de comunicar-ho el mateix dia de la prova escrita. 

* VISUALITZACIÓ  L’alumnat lliure haurà de demanar la visualització de les seves proves per correu electrònic descarregant la sol·licitud al nostre web i enviant-la a secretaria@eoi-eivissa.com 

* CTE (Comprensió textos escrits) / PCTE (Producció i coproducció textos escrits) / CTO (Comprensió textos orals) / MLE (Mediació lingüística escrita) / PCTO (Producció i coproducció textos orals) / MLO (Mediació oral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPANYOL LE  (alumnat oficial i lliure) 

NIVELL / CURS DIA AULA CTE* PCTE* CTO* MLE* 
PROVES ORALS # 
(PCTO+MLO)* 

RESULTATS 
VISUALITZACIÓ DE 
PROVES CORREGIDES 

BÀSIC A2 09.09.21  13 17.00 h 18.10 19.10 19.40 15.09.21 20.09.21: 17.00 h 21.09.21: 17.00 - 19.00 h 

INTERMEDI B1 08.09.21 11 16.00 h 17.10 18.25 19.00 10.09.21 16.09.21: 17.00 h 20.09.21: 17.00 - 19.00 h 

INTERMEDI B2 09.09.21 11 16.00 h 17.20 18.50 19.30 15.09.21 20.09.21: 17.00 h 21.09.21: 17.00 - 19.00 h 

# PROVES ORALS  
El professorat organitzarà amb l’alumnat oficial l’horari de les cites per a les proves orals. 
L’alumnat lliure podrà consultar la seva cita per a les proves orals al tauler d’anuncis en finalitzar les proves escrites. 
L’alumnat que no es presenti a les proves escrites però hagi de  fer les proves orals, haurà de comunicar-ho el mateix dia de la prova escrita. 

* VISUALITZACIÓ  L’alumnat lliure haurà de demanar la visualització de les seves proves per correu electrònic descarregant la sol·licitud al nostre web i enviant-la a secretaria@eoi-eivissa.com 

* CTE (Comprensió textos escrits) / PCTE (Producció i coproducció textos escrits) / CTO (Comprensió textos orals) / MLE (Mediació lingüística escrita) / PCTO (Producció i coproducció textos orals) / MLO (Mediació oral) 
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FRANCÈS (alumnat oficial, lliure i EOIES) 

NIVELL / CURS DIA AULES CTE* PCTE* CTO* MLE* 
PROVES ORALS # 
(PCTO+MLO)* 
(dates per oficials i lliures) 

RESULTATS 
VISUALITZACIÓ DE 

PROVES CORREGIDES * 
(data per oficials i lliures) 

BÀSIC A2 3.09.21 12 17.00 h 18.10 19.10 19.40 6.09.21 16.09.21: 17.00 h 20.09.21: 17.00 - 19.00 h 

INTERMEDI B1 3.09.21 11  16.00 h 17.10 18.25 19.00 7.09.21 20.09.21: 17.00 h 21.09.21: 17.00 - 19.00 h 

INTERMEDI B2 14.09.21 21 16.00 h 17.20 18.45 19.25 15.09.21 21.09.21: 17.00 h 22.09.21: 17.00 - 19.00 h 

# PROVES ORALS 
El professorat organitzarà amb l’alumnat oficial i EOIES  l’horari de les cites per a les proves orals. 
L’alumnat lliure podrà consultar la seva cita per a les proves orals al tauler d’anuncis en finalitzar les proves escrites. 
L’alumnat que no es presenti a les proves escrites però hagi de fer les proves orals, haurà de comunicar-ho el mateix dia de la prova escrita. 

* VISUALITZACIÓ L’alumnat lliure haurà de demanar la visualització de les seves proves per correu electrònic descarregant la sol·licitud al nostre web i enviant-la a secretaria@eoi-eivissa.com 

* CTE (Comprensió textos escrits) / PCTE (Producció i coproducció textos escrits) / CTO (Comprensió textos orals) / MLE (Mediació lingüística escrita) / PCTO (Producció i coproducció textos orals) / MLO (Mediació oral) 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIÀ  (alumnat oficial i lliure) 

NIVELL / CURS DIA AULA CTE* PCTE* CTO* MLE* 
PROVES ORALS # 
(PCTO+MLO)* 

RESULTATS 
VISUALITZACIÓ DE 
PROVES CORREGIDES  

BÀSIC A2 14.09.21 12 17.00 h 18.10 19.10 19.35 15.09.21 20.09.21: 17.00 h 21.09.21: 17.00 - 19.00 h 

INTERMEDI B1 14.09.21 11 16.00 h 17.10 18.25 18.55 16.09.21 21.09.21: 17.00 h 22.09.21: 17.00 - 19.00 h 

INTERMEDI B2 14.09.21 13 16.00 h 17.20 18.50 19.30 16.09.21 21.09.21: 17.00 h 22.09.21: 17.00 - 19.00 h 

# PROVES ORALS  
El professorat organitzarà amb l’alumnat oficial l’horari de les cites per a les proves orals. 
L’alumnat lliure podrà consultar la seva cita per a les proves orals al tauler d’anuncis en finalitzar les proves escrites. 
L’alumnat que no es presenti a les proves escrites però hagi de fer les proves orals, haurà de comunicar-ho el mateix dia de la prova escrita. 

* VISUALITZACIÓ L’alumnat lliure haurà de demanar la visualització de les seves proves per correu electrònic descarregant la sol·licitud al nostre web i enviant-la a secretaria@eoi-eivissa.com 

* CTE (Comprensió textos escrits) / PCTE (Producció i coproducció textos escrits) / CTO (Comprensió textos orals) / MLE (Mediació lingüística escrita) / PCTO (Producció i coproducció textos orals) / MLO (Mediació oral) 
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