RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme, per la qual es publica el calendari per a la realització de les
activitats de llengua escrites de la Prova Unificada de Certificació de les escoles oficials
d’idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent a la convocatòria ordinària de
setembre de 2020
PREÀMBUL
La Resolució de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i
matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc
Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de
llengües (MECR), dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les escoles oficials
d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria de 2020, estableix,
en l’apartat primer, el calendari de realització de les quatre activitats de llengua escrites de
la Prova Unificada de Certificació (PUC) de la convocatòria ordinària i extraordinària del
curs 2019-2020.
Atesa la situació de crisi sanitària causada per la COVID-19, i en virtut del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 es van modificar alguns apartats de l’anterior
Resolució.
La Resolució de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme, que modifica la Resolució de 12 de febrer de 2020, de la
Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual
s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la
prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments
d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana,
corresponent a la convocatòria de 2020, disposa en l’apartat primer un nou calendari per a
la celebració de la convocatòria ordinària i extraordinària de les PUC del curs 2019-2020
al setembre i al novembre de 2020 respectivament, si les autoritats sanitàries ho
permeten, i determina la publicació, abans del 31 de juliol de 2020, del calendari de
realització de les quatre activitats de llengua escrites de la PUC per a la convocatòria
ordinària i extraordinària.
Per això, en virtut de les competències que m’atribueix el Decret 186/2017, de 24 de
novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:
Únic
Publicar el calendari per a la realització de les activitats de llengua escrites de la Prova
Unificada de Certificació del curs 2019-2020 de les escoles oficials d’idiomes de la
Comunitat Valenciana corresponent a la convocatòria ordinària de setembre de 2020.
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ANNEX ÚNIC
CALENDARI DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ
Convocatòria ordinària de setembre de 2020
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

2 setembre

3 setembre

4 setembre

08.00

08.00

08.00

VALENCIÀ C2

VALENCIÀ C1

15.30

15.30

15.30

ANGLÉS B2

ANGLÉS B1

FRANCÉS B1

7 setembre

8 setembre

9 setembre

08.00

08.00

08.00

08.00

08.00

PORTUGUÉS B1
ÀRAB B1

FRANCÉS C1
RUS B1
ESPANYOL B2

FRANCÉS C2
ÈUSCAR B1

ESPANYOL C2
ANGLÉS C2

VALENCIÀ B2

15.30

15.30

15.30

15.30

15.30

ESPANYOL B1
XINÉS B2

GREC B1
ROMANÉS B1

RUS B2
ESPANYOL C1

ÀRAB B2

ITALIÀ B1
ITALIÀ C1

14 setembre

15 setembre

16 setembre
08.00

10 setembre

17 setembre

08.00

08.00

ALEMANY B1
ALEMANY C1

VALENCIÀ B1

15.30

15.30

15.30

15.30

ITALIÀ B2

ALEMANY B2

ANGLÉS C1

FRANCÉS B2

11 setembre

18 setembre

08.00

08.00

PORTUGUÉS B2 PORTUGUÉS C1

15.30

IMPORTANT: Aquestes dates poden patir modificacions segons l’evolució de la pandèmia de la COVID-19.
Per qüestions sanitàries, les hores de les convocatòries poden variar lleugerament, atés que els centres
poden convocar l’alumnat de manera escalonada. Per favor, consulteu els webs de les EOI en què
realitzareu la prova per tal de conéixer les hores exactes de les convocatòries.
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