
 
DEPARTAMENT D’ANGLÈS 

 

DATES de les PROVES FINALS D'ANGLÈS   
CURS 2020-2021 

CURS  A1 

Grup Dates proves Contingut proves 
 

A1-A 
(dt/dj matí) 

 
11 de maig, 12:30h 

 

 expressió escrita  

 
13 de maig, 11:45h 

 

 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 
 

 
A1-B 

 (dt/dj tarda) 

 
4/6 de maig, 17:00h 

 

 expressió escrita  

 
11/13 de maig, 15:45h 

 

 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 
 

 
A1-C 

(dt/dj vespre) 

 
4/6 de maig, 20:00h 

 

 expressió escrita  

 
11/13 de maig, 18:45h 

 

 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 
 

 

Prova d’expressió i mediació orals: poseu-vos en contacte amb els professors  per saber el 

dia i l’hora de la prova oral abans del dia 30 d’abril. 
Publicació de resultats finals:  23 de juny al botó Expedient del web del centre, 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=b05 
 

 

 

 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=b05


 
DEPARTAMENT D’ANGLÈS 

 
DATES de les PROVES FINALS D'ANGLÈS   

CURS 2020-2021 

CURS A2 

Grup Dates proves Contingut proves 

A2-A 
 (dt/dj matí) 

4/6 de maig, 12:30h  expressió escrita  

11/13 de maig, 11:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

A2-B 
 (dl/dm tarda) 

10 de maig, 17:00h  expressió escrita  

12 de maig, 15:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

A2-C 
 (dt/dj tarda) 

11 de maig, 17:00h  expressió escrita  

13 de maig, 15:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

A2-D 
(dl/dm vespre) 

10 de maig, 20:00h  expressió escrita  

12 de maig, 18:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

A2-E 
(dl/dm vespre) 

10 de maig, 20:00h  expressió escrita  

12 de maig, 18:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

A2-F 
(dt/dj vespre) 

11 de maig, 20:00h  expressió escrita  

13 de maig, 18:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

Prova d’expressió i mediació orals: poseu-vos en contacte amb els professors  per saber el 

dia i l’hora de la prova oral abans del dia 30 d’abril. 

Publicació de resultats finals:  23 de juny al botó Expedient del web del centre, 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=b05 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=b05


                                                                                   DEPARTAMENT D’ANGLÈS 
 

DATES de les PROVES FINALS D'ANGLÈS   
CURS 2020-2021 

CURS B2.1 

Grup Dates proves Contingut proves 

 
B2.1-A 

(dt/dj matí) 

4/6 de maig, 10:00h  expressió escrita  

11/13 de maig, 9:15h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

 
B2.1-B 

 (dl/dc tarda) 

3/5 de maig, 17:00h  expressió escrita  

10/12 de maig, 15:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

 
B2.1-C 

 (dl/dc tarda) 

10 de maig, 17:00h  expressió escrita  

12 de maig, 15:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

 
B2.1-D 

 (dt/dj tarda) 

4/6 de maig, 17:00h  expressió escrita  

11/13 de maig, 15:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

 
B2.1-E 

 (dl/dm vespre) 

3/5 de maig, 20:00h  expressió escrita  

10/12 de maig, 18:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

 
B2.1-F 

 (dt/dj vespre) 

4/6 de maig, 20:00h  expressió escrita  

11/13 de maig, 18:45h 
 comprensió escrita i oral 

 mediació escrita 

Prova d’expressió i mediació orals: poseu-vos en contacte amb els professors  per saber el 

dia i l’hora de la prova oral abans del dia 30 d’abril. 

Publicació de resultats finals:  23 de juny al botó Expedient del web del centre, 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=b05 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=b05

