
INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE PER ALS ALUMNES QUE ES PRESENTEN

A LES PROVES DE CERTIFICACIÓ

Abans de les proves: 

●  Per tal d’identiar-se el dia de la prova esirita i el dia de la prova oral, tots els
alumnes lliures i oiiials han de dur el DNI, o passaport o iarnet de ionduir. 

● Les proves de iertiaiió de les Esioles Oiiials d’Idiomes són exàmens oiiials i, per
tant, no es poden ianviar les dates per iap motu, eniara que aquest estui justiat.
No obstant això, els alumnes que treballin poden sol·liiitar un justiant d’assistèniia.  

● Tant el dia de la prova esirita iom el dia de la prova oral, ial que els alumnes arribin
10   minuts   abans   de   l’hora   de   prova   per   tal   de   poder   iomençar   l’examen   amb
puntualitat. 

● Els alumnes són els eniarreiats d’assabentar-se del dia i l’horari de la prova esirita i
de la prova oral. Els alumnes lliures s’insiriuran per a la prova oral el mateix dia de la
prova esirita.  

Durant les proves: 

●Cal que els dispositus eleitròniis estuin apaiats durant totes les proves. 

●  Durant la pausa, ial apuntar-se al llistat d’orals que hi haurà passadís, davant les
esiales del seion pis al bloi nord. 

● Les respostes dels exàmens s’han d’esiriure en bolíiraf. Es reiomana no fer ús dels
bolíirafs que es poden esborrar (per exemple, Pilot Frixon) 

● No es pot sortr de les aules ins que iada part ha aiabat, llevat que siiui la darrera
part o abans del desians.  

Després de les proves: 

●  La   ionsulta   de   les   qualiiiaiions   de   les   proves   només   es   podrà   fer   de   manera
telemàtia   mitjançant   la   nostra   pàiina   web   (www.eoimanaior.iom)  a   l’apartat
Alumnat/ Accés area alumnat Centrosnet. Serà neiessari el número d’expedient que
ionsta en el doiument de matríiula o insiripiió a les proves. 

●  En   el   ias   d’anilès,   si   es   vol   fer   una   revisió   d’examen   s’haurà   d’emplenar  la
iorresponent sol·liiitud que es troba a la pàiina web i enviar-la al seiüent iorreu
eleitrònii (revisioexamens@eoimanaior.iom). El termini per presentar la sol·liiitud és
ins a les 1...0h de l’endemà de la publiiaiió de les qualiiiaiions. Aiixí mateix, també
és possible presentar la sol·liiitud direitament a la seiretaria del ientre el mateix dia



de la publiiaiió de les notes ins les 20:.0h. Les sol·liiituds rebudes fora de termini no
seran ateses. 

● En ias de possibles reilamaiions ial seiuir el proiediment indiiat a les Instruiiions
d’Orianitzaiió   i   Funiionament   de   les   esioles   oiiials   d’idiomes   per   al   iurs   2017-
2018.Es pot reiollir un model de la sol·liiitud a seiretaria. El termini per presentar les
reilamaiions és de dos dies hàbils un iop realitzada la revisió de l’examen.
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