
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3309/2022, de 24 d’octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades a l’alumnat
dels centres seleccionats per formar part del Programa de certificació dels coneixements de llengües
estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2022-2023.

Mitjançant Resolució EDU/287/2022, de 10 de febrer, es va crear el Programa de certificació dels coneixements
de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, es va obrir convocatòria pública per a la selecció de
centres educatius interessats a formar-ne part i es va establir el règim de les proves lliures adreçades als
alumnes dels centres seleccionats.

Un cop seleccionats els centres que formaran part de l'esmentat Programa i a fi d'establir el calendari
d'inscripció i de realització de les proves, cal publicar la convocatòria corresponent al curs escolar 2022-2023.

Per tot això,

Resolc:

-1 Convocar les proves lliures adreçades a l'alumnat dels centres seleccionats per formar part del Programa de
certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments corresponents al curs
2022-2023, d'acord amb el que s'estableix a l'annex.

-2 Preventivament i d'acord amb els requeriments que en cada moment facin les autoritats sanitàries
competents, els calendaris i els termes previstos en aquesta resolució es podran veure modificats per preservar
la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous calendaris d'actuació i els nous termes (en
relació amb la forma de presentació de la documentació) es faran públics a la pàgina web del Departament
d'Educació (www.gencat.cat/educacio) i en els webs dels centres/seus implicats en cada tipus de prova.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 24 d'octubre de 2022

Raquel Garcia Sevilla

Directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Annex

Dates d'inscripció i calendari de realització de les proves
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1. El formulari per emplenar la relació vinculant d'alumnes que els centres seleccionats presentaran a les
proves lliures es troba a la adreça següent: https://forms.gle/ToY8tXoNhpXeKHyh7

2. Termini dels centres educatius seleccionats per presentar la relació vinculant de l'alumnat: no més tard del
18 de gener de 2023.

3. Dates d'inscripció: del 6 al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

4. Últim dia de pagament de la taxa: 11 de febrer de 2023, abans de les 22:00 h.

5. La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es pot consultar el 17 de febrer de 2023.

6. Les persones aspirants han de presentar la documentació, si escau, al centre on s'han inscrit, no més tard
del 3 de març de 2023.

7. La llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses es pot consultar a partir del 8 de març.

8. Prova escrita: 14 d'abril de 2023, 16:00 h.

9. Publicació de qualificacions provisionals: 15 de maig de 2023.

10. Reclamacions: es podran presentar per escrit fins al 18 de maig de 2023.

11. Publicació de qualificacions definitives: 19 de maig de 2023.
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