MATRÍCULA EXÀMENS OFICIALES DE FRANCÈS DELF ESCOLAR 2021


Termini matrícula: Del 1 al 26 de Febrer 2021



Dates exàmens
DELF SCOLAIRE
DELF A1 scolaire
DELF A2 scolaire
DELF B1 scolaire
DELF B2 scolaire



PROVES ESCRITES
COL·LECTIVES

PROVES ORALS
INDIVIDUALS

Dilluns 26 d’abril,

56€

de 17.00 a 18.20
Dimarts 27 d’abril,
de 17.00 a 18.40
Dilluns 26 d’abril
de 17.00 a 18.55

TAXES

Entre el dimarts 13 d'abril i
el divendres 15 de maig de

70€

2021 segons planificació de
Alliance Française i

92€

cada centre

Dimarts 27 d’abril,
de 17.00 a 19.30

108€

Modalitat inscripció
· Omplir formulari d’ inscripció amb majúscules.
Els candidats amb necessitats específiques adjuntaran certificat mèdic detallat corresponent.
· Adjuntar al formulari còpia del DNI i justificant de pagament de les taxes corresponents a l’examen.
Les taxes s’abonaran en el compte corrent BANKIA ES33 2038 3435 1560 0018 7128
(Alliance Française de Palma) indicant com a concepte: nom, llinatges, examen al qual es presenta i
nom de l’ IES en el qual cursa els estudis (ex.: Maria Serra Oliver, A2, IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR).
·Entregar la documentació sol·licitada abans del 26 de Febrer (data límit) al professor de francès.
No s’acceptarà cap matrícula després de la data límit d’inscripció.



El professor de francès li lliurarà el certificat d’inscripció a l’examen.



Dades d’interès

-

No es tornarà l’import de la matrícula ni es guardarà la inscripció per a una altra convocatòria.

-

Tant per a les proves escrites com per a les proves orals:
 el D.N.I. i certificat d’ inscripció són imprescindibles.
 els candidats necessitaran un bolígraf.
 els candidats hauran de deixar les motxilles i el telèfon mòbil apagat devora la taula del
professor.

-

Els candidats hauran de presentar-se, com a mínim, 30 minuts abans de l’ inici de les proves. Es prega
la màxima puntualitat. No s’admetrà cap candidat després de l’ inici de les proves.

-

Els candidats no podran sortir de la sala fins a la finalització de les proves.

-

La prova oral individual és obligatòria (el seu professor l’indicarà la data i l’horari).

-

Per a més informació, consulti: http://www.delf-dalf.es/delf-scolaire/delf-escolar

