EOI BARCELONA - SANT GERVASI

ALUMNAT OFICIAL
CONSULTA DE NOTES PER INTERNET
Tots els cursos, de 1r a C1, ALEMANY i ANGLÈS
Dilluns 26 de juny de 2017 a partir de les 00.01h a:
CentrosNet

CONSULTA DE NOTES PRESENCIAL
ALUMNAT de 1r, 2n i 4t ALEMANY i 2n i 4t ANGLÈS
Dimecres 21 de juny de 2017, d’acord amb les indicacions del vostre
professorat, a partir de les 18.00h
ALUMNAT de 3r, 5è i C1 ALEMANY i ANGLÈS
Dilluns 26 de juny de 2017, a partir de les 16.00h, podreu accedir a la
plataforma CentrosNet amb el suport de la secretaria del centre.
El dilluns 26 de juny a la tarda, a partir de les 19.00h, celebrarem
l’acabament del curs amb una petita FESTA al pati del centre.

Us hi esperem!

RECOLLIDA DE CERTIFICATS

ALUMNAT APTE/A en NIVELL BÀSIC (A2)
Certificat de Nivell bàsic (A2): disponible a l’aula el mateix dia de la
consulta presencial de notes, dimecres 21 de juny, d’acord amb les
indicacions del vostre professorat (a partir de les 18.00h)
 De l´1 al 24 de juliol en horari de 10.00 a 13.00 hores
 A partir del mes d’octubre en horari de dilluns a dijous de 16.00 a
20.00 hores i divendres de 10.00 a 13.00 hores

ALUMNAT APTE/A en NIVELL INTERMEDI (B1)
Certificat de Nivell intermedi (B1): disponible a l’aula el dilluns 26 de
juny de 18.00 a 19.00h, abans de la festa de fi de curs.
 De l´1 al 24 de juliol en horari de 10.00 a 13.00 hores
 A partir del mes d’octubre en horari de dilluns a dijous de 16.00 a
20.00 hores i divendres de 10.00 a 13.00 hores
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ALUMNAT OFICIAL
TRAMITACIÓ CERTIFICATS NIVELL AVANÇAT
(B2) i NIVELL C1


Aquests certificats són expedits pel Departament d’Ensenyament
a instància de la persona interessada.



La sol·licitud del certificat s’haurà de formalitzar presencialment a
la secretaria del centre on us heu examinat.



Caldrà presentar el DNI i, si escau, l’original i una fotocòpia de la
documentació que acredita la reducció o exempció en l’import de
la taxa.



El centre us lliurarà un document de pagament, a formalitzar a
qualsevol oficina de La Caixa per ServiCaixa o mitjançant Línia
Oberta.
Podeu consultar les taxes vigents a: www.eoisg.cat > Matrícula i
gestions > Taxes.

TERMINI
PER
INICIAR
LA
TRAMITACIÓ
CERTIFICATS DE NIVELL AVANÇAT i DE NIVELL C1:

DELS

A partir del 10 d’octubre de 2017, de dilluns a dijous de
16.00 a 18.00h i divendres de 10.00 a 13.00h
El RESGUARD DEL CERTIFICAT, un cop formalitzat el
pagament de la taxa, té els MATEIXOS EFECTES LEGALS que
el certificat oficial mentre aquest s’està tramitant.
Temps aproximat de tramitació: 12-18 mesos.
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