Avaluació i
Certificació de
Coneixements de
Català

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE JUNY DE 2009
Es convoquen proves dels certificats A, B, C, D i E

Calendari
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Termini d’inscripció:
Publicació de les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos:
Termini per esmenar les inscripcions:
Publicació de les llistes definitives d’admesos i d’exclosos:
Proves escrites del certificat A:
Proves escrites dels certificats B i E:
Proves escrites dels certificats C i D:
Publicació dels resultats:
Termini per sol·licitar la revisió de les proves:

del 14 al 27 d’abril de 2009
19 de maig de 2009
del 20 al 29 de maig de 2009
5 de juny de 2009
13 de juny de 2009
20 de juny de 2009
27 de juny de 2009
11 de setembre de 2009
del 12 al 16 de setembre 2009

L’hora i el lloc en què es faran les proves escrites i la data, l’hora i el lloc en què es faran les proves orals es
podran consultar cinc dies naturals abans de la data de cada prova al tauler d’anuncis i a la pàgina web de
la Direcció General de Política Lingüística.

Tràmit d’inscripció
Els impresos per formalitzar la inscripció es poden recollir a partir de dia 14 d’abril a les oficines de la
Direcció General de Política Lingüística i als punts d’informació següents:
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Consell de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Ajuntament de Formentera
Ajuntament d’Alcúdia
Ajuntament d’Andratx
Ajuntament d’Artà
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campos
Ajuntament de Capdepera
Ajuntament d’Eivissa

Ajuntament de Felanitx
Ajuntament d’Inca
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Marratxí
Ajuntament de Palma
Ajuntament de sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia
― Ajuntament de Santanyí

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

Ajuntament de Sóller
Ajuntament de Son Servera
Mancomunitat des Pla de Mallorca
Mancomunitat des Raiguer
Centre de Professors i Recursos de
Formentera
Obra Cultural Balear
Paraula. Centre de Serveis Lingüístics
Universitat de les Illes Balears (centre
d’autoaprenentatge)
Estudi General Lul·lià

També és possible tramitar parcialment la inscripció a través de l’assistent de tramitació telemàtica, al
qual es pot accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística. L’assistent estarà
actiu durant el termini d’inscripció.
En tot cas, la documentació necessària per formalitzar la inscripció s’ha de presentar a la Direcció General
de Política Lingüística, a qualsevol dels punts d’informació indicats més amunt o en la forma que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú. Si la documentació no es presenta dins termini als llocs o de la
manera esmentats, la inscripció no es considera vàlida, encara que el pagament o la inscripció telemàtica
s’hagin fet dins el període de matrícula.
Per a més informació: Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística.
C. del Capità Salom, 29, 4t, bloc C. 07004 PALMA. Tel.: 971784677. A/I: http://dgpoling.caib.es.

