
EOI TERRASSA                                                                                                                     CONVOCATÒRIA DE MAIG / JUNY DE 2021 
PROVES DE CERTIFICAT DE NIVELL B1, DE CERTIFICAT DE NIVELL B2 I DE CERTIFICAT DE NIVELL C1 

Idioma Examen Candidats 
Convocatòria prova 

escrita 
Convocatòria prova oral 

Alemany 

Certificat de 
nivell B1 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de B1 03/06/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 03/06/21 15:30h 
10/06/21 TARDA 

(l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova escrita) 

Certificat de 
nivell B2 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de B2 14/06/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Certificat de 
nivell C1 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de C1 27/05/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 27/05/21 15:30h 
31/05/21 TARDA 

(l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova escrita) 

Anglès 

Certificat de 
nivell B1 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de B1 28/05/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 28/05/21 15:30h 
01/06/21 MATÍ 

(l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova escrita) 

Certificat de 
nivell B2 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de B2 04/06/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 04/06/21 15:30h 
07/06/21 MATÍ 

 (l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova 
escrita) 

Certificat de 
nivell C1 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de C1 25/05/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 25/05/21 15:30h 
31/05/21 MATÍ 

(l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova escrita) 

Àrab 
Certificat de 

nivell B1 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de B1 07/06/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 07/06/21 15:30h 
09/06/21 TARDA 

(l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova escrita) 

 

  



EOI TERRASSA                                                                                                                     CONVOCATÒRIA DE MAIG / JUNY DE 2021 
PROVES DE CERTIFICAT DE NIVELL B1, DE CERTIFICAT DE NIVELL B2 I DE CERTIFICAT DE NIVELL C1 

 
 

Idioma Examen Candidats 
Convocatòria 
prova escrita 

Convocatòria prova oral 

Francès 

Certificat 
de nivell B1 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de B1 01/06/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 01/06/21 15:30h 
03/06/21 MATÍ 

(l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova escrita) 

Certificat 
de nivell B2 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de B2 11/06/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 11/06/21 15:30h 
14/06/21 TARDA 

(l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova escrita) 

Italià 

Certificat 
de nivell B1 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de B1 02/06/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 02/06/21 15:30h 
03/06/21 TARDA 

(l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova escrita) 

Certificat 
de nivell B2 

Alumnes oficials de l’EOI Terrassa de B2 14/06/21 15:30h 
Consulteu amb el vostre professor/a 

el dia i l’hora d’aquesta prova 

Candidats lliures matriculats per realitzar aquest examen 14/06/21 15:30h 
15/06/21 MATÍ 

(l’hora concreta es lliurarà el dia de la prova escrita) 

 


