INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE PER ALS ALUMNES QUE ES PRESENTEN
A LES PROVES DE CERTIFICACIÓ

Abans de les proves:
● Per tal d’identificar-se el dia de la prova escrita i el dia de la prova oral, tots els
alumnes lliures i oficials han de dur el DNI, o passaport o carnet de conduir.
● Les proves de certificació de les Escoles Oficials d’Idiomes són exàmens oficials i, per
tant, no es poden canviar les dates per cap motiu, encara que aquest estigui justificat.
No obstant això, els alumnes que treballin poden sol·licitar un justificant d’assistència.
● Tant el dia de la prova escrita com el dia de la prova oral, cal que els alumnes arribin
10 minuts abans de l’hora de prova per tal de poder començar l’examen amb
puntualitat.
● Els alumnes són els encarregats d’assabentar-se del dia i l’horari de la prova escrita i
de la prova oral. Els alumnes lliures s’inscriuran per a la prova oral el mateix dia de la
prova escrita.
Durant les proves:
●Cal que els dispositius electrònics estiguin apagats durant totes les proves.
● Durant la pausa, cal apuntar-se al llistat d’orals que hi haurà passadís, davant les
escales del segon pis al bloc nord.
● Les respostes dels exàmens s’han d’escriure en bolígraf. Es recomana no fer ús dels
bolígrafs que es poden esborrar (per exemple, Pilot Frixon)
● No es pot sortir de les aules fins que cada part ha acabat, llevat que sigui la darrera
part o abans del descans.
Després de les proves:
● La consulta de les qualificacions de les proves només es podrà fer de manera
telemàtica mitjançant la nostra pàgina web (www.eoimanacor.com) a l’apartat
Alumnat/ Accés area alumnat Centrosnet. Serà necessari el número d’expedient que
consta en el document de matrícula o inscripció a les proves.
● En el cas d’anglès, si es vol fer una revisió d’examen s’haurà d’emplenar la
corresponent sol·licitud que es troba a la pàgina web i enviar-la al següent correu
electrònic (revisioexamens@eoimanacor.com). El termini per presentar la sol·licitud és
fins a les 13.30h de l’endemà de la publicació de les qualificacions. Així mateix, també
és possible presentar la sol·licitud directament a la secretaria del centre el mateix dia

de la publicació de les notes fins les 20:30h. Les sol·licituds rebudes fora de termini no
seran ateses.
● En cas de possibles reclamacions cal seguir el procediment indicat a les Instruccions
d’Organització i Funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs 20162017.Es pot recollir un model de la sol·licitud a secretaria. El termini per presentar les
reclamacions és de tres dies hàbils un cop realitzada la revisió de l’examen.

