
DEPARTAMENT DE CATALÀ 

INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES DELS CURSOS INTERMEDI 2 I AVANÇAT 2

1. AVALUACIÓ CONTÍNUA: seguiment i preparació per als exàmens de
certificat

S'avalua regularment el progrés en totes les habilitats: comprensió lectora (CL),
comprensió auditiva (CA), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO) i Ús de la
llengua (UL).

Té la funció d'avaluar el progrés de l'alumnat i de practicar el format de les proves
de certificat. Només té valor informatiu i no afecta la nota del curs.

Esquema d'avaluació contínua d'Intermedi 2 i Avançat 2:

• Març: cinc tasques (una per destresa) de CL, CA, EE, EO i UL.

• Abril: cinc tasques (una per destresa) de CL, CA, EE, EO i UL

• Maig: tres tasques (una per destresa) d'EE, EO i UL

Notes de final de curs (informatives):

Al final del curs, l'alumne rebrà una nota orientativa (sense validesa acadèmica)

per destresa:

CL i CA EO, EE i UL

tasques març x 40%

} NOTA }
tasques març x 30%

NOTAtasques arbil x 30%

tasques arbil x 60 % tasques maig x 40%

continua a la pàgina següent ➥



2. PROVES DE CERTIFICAT

• Per superar el curs, l'alumnat haurà d'aprovar les PROVES UNIFICADES DE
CERTIFICACIÓ del nivell corresponent.

• Per aprovar les proves, cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en
cadascuna de les habilitats: CL, CA, EE, EO i UL

• Les proves són confeccionades per la Comissió de Proves Unificades de
Català i s'avaluen segons els criteris que aquesta comissió estableix.

• En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores
diferents als fixats en el calendari d'exàmens.

DATES: les fixa la Conselleria d’Educació i Universitat. Generalment la
resolució que les fixa es publica al BOIB al mes de març.

CONVOCATÒRIES:

• convocatòria ordinària (juny)

• convocatòria extraordinària (setembre): per a les destrees que no s'hagin 
aprovat a la convocatòria ordinària.

3. QUÈ S'AVALUA?

• La comprensió lectora (CL)

• La comprensió auditiva (CA)

• L'expressió escrita (EE)

• Expressió oral (EO)

• L'ús de la llengua (UL) (domini de la gramàtica i el lèxic en context)

Els objectius, les àrees temàtiques i la descripció de les proves de cada curs es

poden consultar a http://eoicalvia.com/idiomes/catala/programacions/

continua a la pàgina següent ➥
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4. COM S'AVALUA?

 La qualificació de cada prova (CL, CA, EE, EO, UL -per a C1-) s'expressa
amb una nota numèrica del 0 al 10.

 Per aprovar cal obtenir una nota mínima de 5.

 Per obtenir una qualificació de 5 punts, l'alumne haurà d'obtenir un 60% de
la puntuació total de la prova.

 La qualificació final del curs és la mitjana de les notes obtingudes per a cada
prova, ja sigui a la convocatòria ordinària o a l'extraordinària, sempre i quan
totes estiguin aprovades.

 Si no s'aproven totes les proves a la convocatòria ordinària de juny, a
l'extraordinària de setembre només cal examinar-se les suspeses
anteriorment.

No es permet l'ús de diccionari, de bibliografia de consulta ni de cap

aparell electrònic a cap de les proves.

continua a la pàgina següent ➥



5. CRITERIS D’AVALUACIÓ APLICABLES

Aquesta informació depèn de la Comissió de Proves Unificades de Català i està subjecta a canvis.  

a) Criteris per a l'avaluació de l'expressió oral

CRITERI S'HI AVALUA PUNTS

Adequació Adequació a tasca i la situació i acompliment de la intencionalitat comunicativa.
Idoneïtat, extensió i continuïtat  de les intervencions.
Agilitat per adaptar-se a la situació.
Interacció: capacitat de resposta a les intervencions d’altri.
Torns de paraula, cooperació amb l'interlocutor.
Registre i repertori adequats al tema i la situació. Llengua estàndard amb matisos dialectals.
Ritme i velocitat. Llenguatge no verbal. To del discurs.

1/4 de la
prova

Coherència Organització adequada del contingut. Ordre en l’exposició de les idees. 
Inici i final ben marcats.
Progressió lògica, cronològica (si escau), etc. de la informació i les idees,
Qualitat de la informació. Aportació de dades significatives i variades. Rellevància i

pertinència.

1/4 de la
prova

Cohesió Concordança gramatical. Relacions temporals i ús consistent del discurs reportat.
Presència i varietat d’elements de connexió.
Presència de mecanismes de referència (subst. lèxica i pronominal) quan escau.
Qualitat expressiva. Absència d’ambigüitats, repeticions, anacoluts, etc.

1/4 de la
prova

Correcció Domini de la fonètica(pronúncia i entonació), la morfosintaxi i el lèxic. 1/4 de la
prova

b) Criteris per a l'avaluació de l'expressió escrita:

CRITERI S'HI AVALUA PUNTS

Adequació Tipologia textual adient a la situació comunicativa.
Intencionalitat comunicativa acomplerta.
Registre estàndard adequat al tema i a la situació.
Repertori: qualitat, precisió, complexitat, riscos, agilitat.
Extensió del text d’acord amb la tasca.
Estil i to personal. Referents culturals.

1/4 de la
prova

Coherència Organització adequada del contingut. Ordre en l’exposició de les idees.
Progressió lògica, cronològica (si escau), de la informació i de les idees.
Qualitat, rellevància i pertinència del que s’exposa. Dades significatives i variades
Absència d’ambigüitats i de contradiccions.

1/4 de la
prova

Cohesió Fluïdesa. 
Concordança gramatical.
Connectors. Presència i varietat d’elements de connexió.
Ús eficient i variat de mecanismes de referència (pronoms, díctics...).
Relacions temporals i ús del discurs reportat.
Ús dels signes de puntuació que pot afectar la comprensió.
Absència de repeticions, anacoluts, etc.

1/4 de la
prova

Correcció Domini de l'ortografia (ús acurat, errors només ocasionals), la morfosintaxi (absència 
d’errors gramaticals i d’interferències, complexitat) i el lèxic (manca d’interferència, absència
de confusions o usos incorrectes o abusius).
Puntuació convencional (en abreviatures, datacions...).
Convencions estilístiques i formals (majúscules, cursives, abreviatures, etc.).

1/4 de la
prova

continua a la pàgina següent ➥



6. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES:

Aquesta informació depèn de la Comissió de Proves Unificades de Català i està subjecta a canvis.

NIVELL INTERMEDI 2
Comprensió lectora 60 min

Ús de la llengua 45 min

Comprensió auditiva 30 min

Expressió escrita 90 min

TOTAL 3h 45 min

Expressió oral (individual) 15 min + preparació

NIVELL AVANÇAT 2
Comprensió lectora 60 min

Ús de la llengua 60 min

Comprensió auditiva 45 min

Expressió escrita 90 min

TOTAL 4h 15 min

Expressió oral (en parelles) 15-20 min + preparació

7. CORRESPONDÈNCIES DE LES CERTIFICACIONS DE LES EOI DE
BALEARS AMB EL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA

Certificat de Nivell Bàsic A2
Certificat de Nivell Intermedi B1+
Certificat de Nivell Avançat B2+
C1 C1
C2 C2

AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES DE RELATIVES AL DEPARTAMENT DE
CATALÀ ES PODEN TROBAR A:

www.eoicalvia.com

http://www.eoicalvia.com/

