
SOL·LICITUD D'ADAPTACIÓ 
DE LES PROVES

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, TERMINI I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
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Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el grau que presenta, expedit per l’autoritat
competent i/o
Dictamen tècnic facultatiu o informe tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la
discapacitat.

A) La sol·licitud ha de concretar el tipus d’adaptació que se sol·licita i de quines parts de la prova es
demana. 
B) S'ha de presentar la documentació justificativa:

Alumnat lliure: en formalitzar la inscripció;
Alumnat oficial, EOIES i That’s English: fins el 30 d’abril 

C) Terminis de presentació de les sol·licituds: 

PROCEDIMENT
La documentació s'ha d'enviar per correu electrònic a adaptacions@eoipalma.com o presentar-la
per escrit al registre de secretaria de la seu central.
No s'admetran les sol·licituds que no aportin la documentació justificativa o que es presentin fora
de termini. 
S'informarà l'alumnat en el termini de 10 dies hàbils de la recepció de la seva sol·licitud
S'informarà l'alumnat de la resolució en un màxim de 15 dies naturals abans de la realització de les
proves.
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TIPUS D'ADAPTACIONS PREVISTES

A) CTO
Ús d'auriculars
Lectura en veu alta
50% més del temps al final per revisar
la prova

Format escrit
Tipus i/o mida de lletra
Unificació del full de preguntes amb
el de respostes

50% més per al temps de preparació
25% més del temps per a realitzar la
prova

B) PCTO
Ampliació de temps

Màxim 25% més del temps establert 

HORARI I LLOC DE LA PROVA
Sempre s'informarà prèviament per correu electrònic del lloc i l'horari de la prova adaptada
Es respectaran les pauses establertes 
L'alumnat disposarà del temps addicional que li pertoqui segons la resolució de la seva sol·licitud
L'alumnat estarà acompanyat per un membre del professorat durant tota la prova

AVALUACIÓ
En cas de dificultats en l’escriptura, no s’avaluarà negativament la presentació ni la cal·ligrafia. 
No es penalitzaran  les errades ortogràfiques, en els casos en què no s’avaluï específicament
aquest aspecte.

ALTRES CASOS
Es prendran les mesures necessàries per respectar al màxim les necessitats de l'alumnat que
acrediti la necessitat d’adaptacions de les proves segons la normativa vigent. 5

C) TOTES LES DESTRESES

*Normativa: Annex 3 ADAPTACIONS DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES PER A
ALUMNES AMB DISCAPACITATS, DISLÈXIA I/O NECESSITATS ESPECIALS 


