
          

   

INFORMACIÓ SOBRE L’ADMINISTRACIÓ DE LES PROVES DELF ESCOLAR 2019-20 
 

Convocatòria d’octubre 2020 
Per als alumnes ja matriculats: 

- a la convocatòria DELF escolar d’abril (2020-04-S) 

- o a la convocatòria DELF escolar de maig 2020 (2020-05-S) 

DELF ESCOLAR 
PROVES ESCRITES 
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PROVES ORALS 
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DELF A2 escolar 
Dijous 22 d’octubre 

de 17h a 18.40h 

 

Entre el dimecres 21 

d’octubre 

i el dijous 12 de novembre 

segons la planificació de cada 

centre d’exàmens  

DELF B1 escolar 

Dimecres 21 

d’octubre 

de 17h a 18.55h 

DELF B2 escolar 
Dijous 22 d’octubre 

de 17h a 19.30h 

 
PROCEDIMENT D’ADMINISTRACIÓ DE PROVES  
 

 Tots els candidats inscrits a la sessió del DELF Escolar d’abril/maig 2020 seran 

automàticament transferits a la sessió d’octubre.  

 Es retornaran les despeses d’inscripció a tots els candidats que no vulguin fer les 

proves a l’octubre. 

 Per tal d’alleugerir el dispositiu, s’està dissenyant un protocol per poder fer la prova 

individual de producció oral en línia. Ara per ara aquesta possibilitat no és aplicable a 

les proves escrites. Els centres educatius seran oportunament informats sobre 

aquesta qüestió.  

 S’ha dissenyat un protocol de mesures per a la protecció sanitària dels candidats i de 

totes les persones implicades en l’administració de les proves. Aquest protocol 

s’adaptarà a les recomanacions i instruccions que facilitin les autoritats sanitàries en 

el moment de l’administració.  

RETORN DE TAXES D’INSCRIPCIÓ I RESOLUCIÓ DE DUBTES  
 
En cas de dubte o dificultat en relació amb l’ajornament de les proves, cal que contacteu 
directament amb el centre d’exàmens oficial  de qui depeneu. Cal seguir el mateix 
procediment en el cas de sol·licitud de devolució de les taxes d’inscripció.  
Les casuístiques seran analitzades individualment amb l’objectiu d’oferir a professorat i 
alumnat una solució que respongui al màxim possible a les seves necessitats.  



 

      

   

 
Us oferim tot seguit i com a recordatori, els contactes dels centres d’exàmens organitzats 
per servei territorial:  
 

Servei Territorial Centre d’exàmens oficial Contacte 

Girona Aliança Francesa de Girona Rose-Marie Boronat  
Tel.: 63 35 57 37 

c/e: rmboronat@afcatalunya.cat 
 

Vallès Oriental/Maresme 
Vallès Occidental 

Aliança Francesa de 
Granollers 

Flora Mañes  
Tel.: 93 879 69 37 

c/e: info@afgranollers.com 
 

Catalunya Central 
BCN Comarques 
Baix Llobregat 

Terres de l'Ebre 
BCN Consorci 

Lleida 
Tarragona 

Institut Français de 
Barcelona 

 

Véronique Deschamps / Anna Meroño  
Tel.: 93 567 77 71 

c/e: 
cursos.barcelona@institutfrancais.es 
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