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EXÀMENS OXFORD TEST OF ENGLISH 2023 

CONVOCATÒRIA D’EXÀMENS OXFORD TEST OF ENGLISH 

 

Benvolguda família 

És una enorme satisfacció per nosaltres comunicar-vos la nova convocatòria de l’examen oficial de 

l’”Oxford Test of English” en el nostre col·legi. 

 

El Col·legi Sant Gabriel de Viladecans és centre examinador oficial de l’”Oxford Test of English”. 

L’examen es realitza totalment on line a les nostres instal·lacions i si s’aprova s’obté la qualificació 

oficial de l’A2, B1 o B2 de llengua anglesa. Tots els detalls de l’examen es poden consultar a la 

següent adreça web: http://www.oxfordtestofenglish.es/  

També podeu consultar la nostra web: viladecans.gabrielistas.org 

Detalls de la convocatòria: 

Data 

• 14 de març, a les 15:00 

Preus 

• Alumnes escolaritzats al col·legi el curs 2022-2023, els seu familiars de 1r i 2n grau, els 

exalumnes i els professors: 83 euros l’examen complet o 36’50 euros per cada mòdul 

que es vulgui examinar (speaking, listening, reading i/o writing) 

 

• Les altres persones: 88 euros l’examen complet o 41,50 euros per cada mòdul que es 

vulgui examinar. 

 

 

http://www.oxfordtestofenglish.es/
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Procediment per a realitzar la matrícula:  

La data límit per realitzar-la és divendres,3 de març  

• Pagament en efectiu a la secretaria del col·legi 

• Emplenar un formulari a secretaria. 

 

Un cop estigueu matriculats, en el col·legi us haureu de registrar a oxfordtestofenglish.psionline.com 

 

Caldrà que el dia de l’examen recordeu el vostre usuari i contrasenya 

 

El dia de la prova caldrà estar 15 minuts abans amb el DNI a la secretaria del col·legi. 

 

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment. 

 

 

 

Francesc Serra Gené 

Director 

 

 
 

https://oxfordtestofenglish.psionline.com/

