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PROVA EXTERNA PER A L’OBTENCIÓ  

DEL TÍTOL DE BACCALAURÉAT  
Sol·licitud telemàtica a la prova  Del 3 al 9 de febrer (tots dos inclosos) 
Validació de sol·licituds (a l’Institut)  Del 10 al 12 de febrer (tots dos inclosos) 
Publicaci ó de llistes provisionals 
d’admesos i exclosos  13 de febrer 

Resoluci ó d’incid ències  14 de febrer 
Publicaci ó de llistes definitives d ’admesos 
i exclosos 14 de febrer 

Prova ( Seu de Lleida: Institut Samuel Gili i 
Gaya – Lleida) 

Exercici oral: entre dimecres 6 i dijous 7 de maig 
Exercicis escrits: dimecres 6 i dijous 7 de maig 

Convocatòria extraordinària d’incidències  12 i 14 de maig 
Resultats de la prova  21 de maig 
Reclamacions  Fins al 22 de maig 
Resolució de reclamacions  27 de maig 
Qualificacions definitives dels reclamants  27 de maig 
 
 

La prova es desenvoluparà segons l’organització següent:  
 
• Exercicis escrits de Llengua i Literatura Franceses :  

� 6 de maig de 2019. 
� A partir de les 9 hores es verifica la identitat dels aspirants i a partir de les 9.30 hores es fa 

l’exercici escrit de la prova de Llengua i Literatura Franceses, que consta de dues parts. Per 
a cadascuna de les dues parts de l’exercici es preveu una durada de dues hores amb una 
pausa de 30 minuts entre ambdues.  

 

• Exercicis escrits d’Història d’Espanya i França:  
� 7 de maig de 2019. 
� A partir de les 9 hores es verificarà la identitat dels aspirants i a partir de les 9.30 hores es 

farà l’exercici d’Història d’Espanya i França, que consta de dues parts. Per a cadascuna de 
les dues parts de l’exercici és prevista una durada de dues hores amb una pausa de 30 
minuts entre ambdues.  

 

• Exercicis orals de Llengua i Literatura Franceses:  
� 6 i 7 de maig de 2019. 
� Cada alumne disposarà de 20 minuts per preparar la prova oral, que té una durada prevista 

de 20 minuts més. El Departament d’Educació comunicarà als centres respectius el dia, el 
lloc i l’horari d’intervenció previst per a cada alumne. 
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