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Girona, 31 d’octubre de 2018

Benvolguts,

Un any més, el Departament d’Ensenyament ofereix les proves DELF escolar (diplôme 
d'études en langue française), adreçades a alumnat que cursa francès en centres públics de 
secundària: ESO, Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà i condueixen a l’obtenció del 
certificat A2/B1/B2. Aquest diploma és reconegut internacionalment en 174 països i la seva 
validesa és indefinida.

El DELF Escolar s’emmarca en un acord entre el Servei de Cooperació i d’Acció Cultural de 
l’ambaixada de França i el Departament d’Ensenyament de Catalunya. Ofereix taxes 
d’examen preferents. Té el mateix valor que el DELF per a adults (tots els diplomes són 
idèntics), amb els temes adaptats als adolescents. Consta de diplomes independents entre 
si adaptats als nivells A2, B1 i B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 
(MCERL) 

En l’àmbit acadèmic, afavoreixen la mobilitat estudiantil internacional en certificar el 
coneixement de la llengua francesa: el DELF B1 permet obtenir una beca Erasmus. El nivell 
B2 és obligatori a Espanya per obtenir un grau universitari.

Cada diploma avalua les quatre destreses lingüístiques: comprensió i expressió escrites, 
comprensió i expressió orals. La superació de la mitjana (50 punts sobre 100) permet obtenir 
el diploma. La nota d’una destresa pot compensar una nota més baixa en l’altra destresa. La 
nota mínima de 5/25 és necessària en cada destresa

Els exàmens del DELF escolar es realitzen als centres de secundària designats pel 
Departament d’Ensenyament. Segons la procedència de l’alumnat interessat, s’establiran els 
centres per facilitar el desplaçament. El nostre centre és un centre seu d’exàmens de 
Girona.

La preinscripció, matrícula i pagament es fa des de l’institut telemàticament 
www.delfscolaire.cat. 

El període de preinscripció és de dilluns 10/12/2018 fins diumenge 27/01/2019. El període de 
matriculació és del divendres 01/02/2019 fins el dijous 21/02/2019.

Els preus de les proves seran les següents A2: 69.00 €; B1: 91.00 €; B2: 105.00 €. Aquestes 
taxes són preferents, aproximadament un 30% més econòmiques que el DELF junior.



El calendari de les proves és el següent:

Convocatòria 2019 Proves escrites col·lectives Proves orals individuals
DELF A2 escolar Dilluns 29 d’abril de 17.00 a 18.40 h Entre el dimecres 24 d'abril i el 

divendres 17 de maig de 
2019, segons planificació de 
cada centre

DELF B1 escolar Dimarts 30 d’abril de 17.00 a 18.45 h
DELF B2 escolar Dilluns 29 d’abril de 17.00 a 19.30 h

A la pàgina web http://www.delfscolaire.cat hi ha disponible la informació relativa a aquesta 
convocatòria per tal que la pugueu consultar. 
 
Atentament,

Departament de Llengües Estrangeres
Institut Montilivi 
Girona   


