
DEPARTAMENT D’ALEMANY – EOI DE CALVIÀ
FULL INFORMATIU SOBRE L’AVALUACIÓ (2018-2019) dels cursos 1:

Bàsic A1, Intermedi 1 i Avançat 1

1. Avaluació i períodes d’exàmens

Tots els cursos es divideixen en cinc períodes d’avaluació: una avaluació inicial de diagnòstic, tres
d’avaluació contínua més una avaluació final. Les activitats avaluables que es detallen a la taula
següent s’han d’entendre com a mínims. A cada examen pot entrar tot el contingut fins el moment.

Període d’avaluació Data Activitats avaluables

Avaluació de diagnòstic fins 23 d’octubre de 2018 Dues destreses diferents, com
a m í n i m , a t r i a r p e r l a
professora.

1a avaluació del 24 de octubre fins 11 de
desembre de 2018

Totes les destreses, a partir
d’activitats diverses i/o un
examen de format breu de
totes les destreses.

2a avaluació del 12 de desembre de 2018
fins 26 de febrer de 2019

Totes les destreses*, a partir
d’activitats diverses i/o un
examen de format breu de
totes les destreses.
*P e r o b t e n i r l a n o t a d e
l'expressió escrita es faran
almenys dues proves escrites
(redaccions, cartes o altres
textos) a classe. 

 3a avaluació del 27 de febrer fins 23 de maig
de 2019

Examen complet seguint les
instruccions i l’estructura de la
comissió de proves de certificat
per al nivell i, addicionalment,
una prova escrita a classe
(redacció, carta o un altre text).

Avaluació final segons el calendari específic E x a m e n , c o m a l a 3 a
avaluació, del contingut de tot
l’any. Hi ha dues convocatòries:
l ’ o r d i n à r i a ( m a i g / j u n y ) i
l’extraordinària (setembre), en
q u è e s p o d r a n
a p r o v a r / r e c u p e r a r l e s
destreses no aprovades per
avaluació contínua o en la
convocatòria ordinària.



Observacions importants per els cursos Bàsic A1, Intermedi 1 i Avançat 1:

 L’avaluació contínua s’aplica a tots el cursos, però només a Bàsic A1, Intermedi 1 i
Avançat 1 servirà per a superar el curs.

 Per superar el curs amb l’avaluació contínua cal que l’alumne/a: 

 aprovi totes les destreses i que obtingui una valoració positiva (un 5 com a mínim)
en totes les parts de l’examen de la 3a avaluació

 hagi assistit a un 70 % de les classes, com a mínim.

 En el cas que es compleixin els dos criteris, la nota final del curs es ponderarà de la
següent manera:

les notes obtingudes a la 1a avaluació 2/9 del total

les notes obtingudes a la 2a avaluació 3/9 del total

les notes obtingudes a la 3a avaluació 4/9 del total

 En el cas que no es compleixi el criteri (a), les destreses suspeses es podran recuperar a
través de les proves de l’avaluació final.

 En el cas que no es compleixi el criteri (b), la superació del curs quedarà exclusivament
subjecte a l’avaluació final al mes de maig o juny.

 La professora responsable del curs és l’encarregada de fixar les dates en què es
realitzaran les proves computables per a l’avaluació contínua i d’anunciar-les amb la
deguda antelació.

 Les dates de l’avaluació final es publicaran al web del centre (a finals d’abril o principis de
maig).

 En cap cas l’alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en el
calendari d’exàmens o per la professora.

2. Què s’avalua?  (Bàsic A1, Intermedi 1, Avançat 1)

 S’avaluen totes les destreses, es a dir: Leseverstehen (comprensió lectora),
Sprachanwendung (ús de la llengua), Hörverstehen (comprensió auditiva), Schriftlicher
Ausdruck (expressió escrita) i Mündlicher Ausdruck (expressió oral). 

Als cursos de Bàsic A1 la part de l’Ús de la llengua (Sprachanwendung) s’inclou dins la
prova de comprensió lectora.

 Per obtenir la qualificació global del curs, s’aplicaran els següents percentatges:

CURS DESTRESA PERCENTATGE
Bàsic A1 Comprensió lectora: 25% de la nota global

Comprensió auditiva: 25% de la nota global
Expressió escrita: 25% de la nota global
Expressió oral: 25% de la nota global

Intermedi 1 i 
Avançat 1

Comprensió lectora: 20% de la nota global
Comprensió auditiva: 20% de la nota global



Expressió escrita: 20% de la nota global
L’ús de la llengua 20% de la nota global
Expressió oral: 20% de la nota global

 Avaluació contínua: almenys hi haurà una prova de cadascuna de les destreses per
avaluació.

 Els objectius i continguts es poden consultar a la pàgina web www.eoicalvia.com, a la
secció Idiomes > Alemany > Programacions.

3. L’avaluació contínua als cursos 1:

 S'avaluaran quatre destreses (comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i
expressió oral) a Bàsic A1, i cinc destreses (comprensió lectora, comprensió auditiva,
expressió escrita, l’ús de la llengua i expressió oral) a la resta dels cursos. Si l’alumnat no
es presenta a alguna prova obtindrà la qualificació NP (no presentat), que equivaldrà a
zero a efectes del càlcul de la nota final de la destresa.  

 Per tal d’obtenir la nota de cada destresa a finals de la 1a, 2a i 3a avaluació, es realitzaran
proves objectives escrites i orals que s’anunciaran amb la deguda antelació. 

 La qualificació de cada destresa es fa mitjançant una valoració numèrica del 0 al 10.

 Per obtenir una qualificació de 5 (aprovat), l’alumne/a ha de superar el 60 % dels
continguts de cada prova.

 Cal obtenir una valoració positiva a cada destresa. La qualificació final serà la mitjana de
les notes obtingudes a cada destresa.

 No obstant això, als cursos Intermedi 1 i  Avançat 1, si la puntuació obtinguda en una de
les parts de la prova – i només en una – no arriba al 60 %, però és igual o superior al 50 %,
la puntuació podrà ser compensada amb la nota obtinguda en la resta de les destreses,
sempre que la qualificació global arribi al 60 %.

 En cas de no obtenir una valoració positiva per avaluació contínua, l’alumne haurà de
superar les proves corresponents a les destreses que tingui suspeses als exàmens finals
que tindran lloc el maig o juny i el setembre, l’estructura i els criteris d’avaluació dels quals
seran els mateixos que els descrits anteriorment.

 Si no es superen totes les parts a la primera convocatòria, a la convocatòria de setembre
només s’han de repetir les parts suspeses.

4. L’avaluació final (maig o juny i setembre) als cursos 1:

 La qualificació de cada destresa es fa mitjançant una valoració numèrica del 0 al 10.

 Perquè l’alumne/a sigui avaluat/avaluada positivament ha de tenir aprovades totes i
cadascuna de les proves. Per obtenir una qualificació de 5 (aprovat), l’alumne/a ha de
superar el 60 % dels continguts de cada prova. La qualificació final serà la mitjana de les
notes obtingudes a cada prova.

http://www.eoicalvia.com/


 Malgrat això, als cursos Intermedi 1 i Avançat 1, si la puntuació obtinguda en una de les
parts de la prova – i només en una – no arriba al 60 %, però és igual o superior al 50 %, la
puntuació podrà ser compensada amb la nota obtinguda en la resta de les destreses,
sempre que la qualificació global arribi al 60 %.

 Si no es superen totes les parts a la primera convocatòria, a la convocatòria de setembre
només s’han de repetir les parts suspeses.

 També cal tenir en compte que no es permetrà l’ús de diccionari ni de cap aparell electrònic
a cap de les proves.

5. Distribució i durada ORIENTATIVES de les proves de l’avaluació final (maig/juny):

BÀSIC A1 INTERMEDI 1 AVANÇAT 1

UL  Integrat en CL UL 60 min UL 60 min

CL 60 min CL 45 min CL 45 min

CA 30 min CA 30 min CA 30 – 40 min

EE 60 min EE 75 min EE 90 min

EO
aprox.
5 min EO

aprox.
7 – 10 min EO

aprox.
10 – 12 min

6. Objectius i continguts:

Els objectius i continguts de cada nivell es pot consultar a la programació didàctica al web de 
l’escola:

http://eoicalvia.com/idiomes/alemany/programacions/

http://eoicalvia.com/idiomes/alemany/programacions/

