CALENDARI DE LES PROVES DE COMPETÈNCIA PER OPTAR AL
PROGRAMA BRITISH COUNCIL – 2022

Dilluns
14 de febrer de 2022

Data límit per a la
inscripció en les
proves

No es permetrà cap inscripció més enllà d’aquest dia.

Dilluns
21 de febrer de 2022
de 17.30h a 19.00h

CASTELLÀ I
CATALÀ
proves escrites

Dues proves curtes on es valorarà la comprensió
lectora, l’expressió escrita i els coneixements de les
llengües.

Dimecres
23 de febrer de 2022
de 17.30h a 18.30h

ANGLÈS
prova escrita

. Té dues parts:
● Lectura i preguntes de comprensió d’un text
escrit.
● Redacció d’un text.

Dilluns
7 de març de 2022
14.00h

Llistat d’alumnat que
passa a les proves
orals

Només l’alumnat apte a les proves escrites passarà a la
prova oral.

Dijous
10 de març de 2022
a partir de les 17.30h
(es prega arribar a les
17.15h per tal
d’agilitzar el procés)

ANGLÈS
prova oral

La prova tindrà dues parts:
● Presentació oral d’un tema prèviament preparat
per l’alumnat. La presentació tindrà una durada
d’uns 4-5 minuts. Poden dur una foto, un dibuix o
qualque objecte que ajudi a explicar el tema elegit.
Es tracta d’explicar un tema proper, sempre que
sigui possible, emprant les seves paraules. Es
valorarà la fluïdesa, no la memorització d’un tema.
L’alumnat podrà ser interromput pel professorat
examinador, si aquest ho troba oportú.
● Entrevista personal amb l’alumnat, on l’objectiu és
comprovar el seu nivell de fluïdesa en una situació
oberta. Es faran preguntes senzilles sobre l’entorn
familiar, escolar, aficions, amics, gustos, etc.

Dilluns
14 de març de 2022
14.00h

L’IES Cap de Llevant
publicarà el llistat
definitiu d’alumnat
apte per tenir la
possibilitat d’optar a
una plaça vacant en el
programa. Es remetrà
el llistat a Conselleria.

Per tal de poder optar a una plaça en el programa,
l’alumnat que resulti apte haurà de seguir el procés
ordinari d’obtenció de plaça per als centres públics,
indicant l’IES Cap de Llevant com a primera opció de
tria.

Data pendent de
determinar per
Conselleria

Llistat definitiu
d’alumnat que ha
aconseguit una plaça
per cursar 1r d’ESO a
l’IES Cap de Llevant
amb indicació de
l’alumnat apte a les
proves que, seguint el
barem ordinari, obté
una plaça en el
programa British
Council.

Les places vacants disponibles del programa
s’adjudicaran, seguint l’ordre obtingut en el procés de
baremació ordinari, entre tot l’alumnat apte a les proves
que hagi obtingut una plaça per cursar 1r d’ESO a l’IES
Cap de Llevant.
La resta d’alumnat apte que no hagi obtingut una plaça
en el programa quedarà en llista d’espera.

