
INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ PER AL CURS BÀSIC A1 

CURS 2018-19 

 

1. AVALUACIÓ I PERÍODES D'EXÀMENS 

A aquest curs s'aplica l'avaluació contínua. 

Hi ha tres avaluacions: 

• Primera avaluació: fins a l’11 de desembre 2018 

• Segona avaluació: fins al 26 de febrer 2019 

• Tercera avaluació: fins al 21 de maig 2019 

En cas que no s'aprovi el curs per avaluació contínua hi haurà una avaluació final al maig-

juny i una recuperació al setembre. Les dates per a aquests exàmens es publiquen a la 

pàgina web del centre a principis de maig. 

En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en 

el calendari d'exàmens. 

 

2. QUÈ S'AVALUA? 

S’avalua la comprensió lectora (Reading), que inclou la part d’ús de la llengua, la 

comprensió auditiva (Listening), l’expressió escrita (Writing) i l’expressió oral (Speaking). 

Els objectius, continguts i la descripció de les proves de cada curs es poden consultar a la 

pàgina web www.eoicalvia.com, a la secció Idiomes > Anglès > Programacions i també a > 

Avaluació. 

 

3. COM S’AVALUA? 

• La qualificació de cada destresa (reading, listening, etc.) es fa mitjançant una 

valoració numèrica del 0 al 10. 

• Per obtenir una qualificació de 5 punts (aprovat) l'alumne ha de superar el 60% dels 

continguts de cada destresa. 

• Un cop acabada la tercera avaluació, per obtenir la nota global de cada destresa 

es prendran en consideració les notes obtingudes al llarg del curs aplicant la taula 

següent: 

 

 

 

 



 

Per poder superar el curs per avaluació contínua s'han de complir dues condicions: 
 

1- Després d'aplicar el quadre anterior cada part ha de quedar aprovada amb una 
puntuació de 5 o superior. 
2- S'ha d'haver assistit al 70% de les classes. 

 
Complides les dues condicions es farà la mitjana de les notes obtingudes de cada destresa 
per obtenir la qualificació final del curs. 
 
Si no es superen totes les parts per avaluació contínua, només es repetiran a l'avaluació de 
juny i/o setembre les parts suspeses. 
 

 BASIC A1 

 1r trimestre (20%) 

 Expressió 
escrita  

Expressió oral Comprensió escrita Comprensió oral 

 - 1 exercici a 
classe (70%) 
- diversos 
exercicis a 
casa (30%) 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a classe Exercicis a classe 

 2n trimestre (30%) 

 Expressió  
escrita 

Expressió oral 
Comprensió 
escrita 

Comprensió oral 

 - 2 exercicis a 
classe (70%) 
- diversos 
exercicis a 
casa (30%) 

Examen curt Examen curt Examen curt 

 3r trimestre (50%) 

 Expressió  
escrita 

Expressió oral 
Comprensió 
escrita 

Comprensió oral 

 - 3 exercicis a 
classe (70%) 
-diversos 
exercicis a 
casa (30%) 

Examen Examen Examen 

 IMPORTANT 

 S’han d’aprovar totes les destreses per aprovar el curs. 

 Al final del curs cada destresa tendrà un valor del 25% respecte al total de la 
nota. 

 Hi ha un mínim de 10 redaccions al llarg del curs (incloent les de classe i les de 
casa) 

 Hi ha una prova mínim de cada destresa per trimestre/avaluació. En cas de 
tenir més d’una prova per destresa, el valor es repartirà per igual. (2 proves  
50% cada prova) 



• Si no s'aprova per avaluació contínua perquè no s'ha arribat al mínim d'assistència, les 

notes que es puguin haver obtingut durant el curs no seran tengudes en compte  i la nota 

de cada destresa serà la que s'obtengui a l'examen de juny o setembre. 

• Si no s'aprova per avaluació contínua perquè alguna destresa no està aprovada les notes 
d'aquesta destresa que s'hagin obtingut durant el curs no seran tengudes en compte i la 
nota d'aquesta destresa serà la que s'obtengui a l'examen de juny o setembre. 
 
Al final de cada període d'avaluació el professorat comunicarà al seu alumnat els resultats 

obtenguts i el tant per cent de l'assistència durant el període. 

 
4. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES FINALS (ORIENTATIU) 
 

CURS BÀSIC A1 

Comprensió 
lectora i ús de la 
llengua 

60 m 
Expressió 
escrita 

 60 m 

Comprensió 
auditiva 

30 m 
Expressió oral 
(individual) 

 5 m 

 

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ APLICABLES 

5.A. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió escrita per a Basic A1. 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Adequació 
Appropriacy 

L’ajustament al format requerit; l’adequació al 
registre en funció del destinatari, propòsit i situació; 
la rellevància del contingut i el compliment de la 
tasca. 

De 0 a 5 punts 

Cohesió i 
coherència 
Cohesion and 
coherence 

L’organització de la informació i de les idees; l’ús de 
connectors discursius, d’altres mecanismes 
d’interconnexió i dels signes de puntuació. 

De 0 a 5 punts 

Riquesa 
estructural i de 
vocabulari 
Range of 
structures and 
vocabulary 

La riquesa, varietat i precisió en relació al contingut, 
estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

L’ús gramatical, sintàctic i funcional de la llengua. De 0 a 5 punts 

Total 20 PUNTS 
Aprovat: 12 punts 

 
 
 



5.B. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió oral per a tots els nivells 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Fluïdesa 
Fluency 

La capacitat d’expressió de les idees, el ritme del 
discurs, així com el registre utilitzat, l'organització i 
coherència de les idees i l'ús de connectors 
discursius. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

La correcció lingüística i la capacitat d'autocorrecció. De 0 a 5 punts 

Riquesa 
Range voc 

La riquesa, varietat i precisió del lèxic. De 0 a 5 punts 

Pronunciació 
Pronunciation 

La pronunciació, el ritme i l'entonació. De 0 a 5 punts 

Interacció 
Interaction 

La capacitat comunicativa i la interacció  en una 
conversa, així com el grau d'autonomia per 
desenvolupar la tasca. 

De 0 a 5 punts 

TOTAL 25 PUNTS 
Aprovat: 15 punts 

 
 
6. MÍNIMS DE LECTURA 
 
Al curs Bàsic A1 es faran com a mínim dues lectures. Són les següents: 
 
 

BÀSIC A1 Primera lectura:  

Kidnap! by John Escott. 

Oxford University Press. 

Series: DOMINOES STARTER.   

ISBN: 978-0-19-424711-5 

Segona lectura:  

The Witches of Pendle by Rowena 

Akinyemi. 

Oxford Bookworms 1. 

ISBN: 978-0-19-478924-0 

 
AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES RELATIVES AL DEPARTAMENT D'ANGLÈS ES 

POT TROBAR A: 

www.eoicalvia.com i a eoicalviaenglish.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eoicalvia.com/


 
INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ PER AL CURS BÀSIC A2 

CURS 2018-19 

 

1. AVALUACIÓ I PERÍODES D'EXÀMENS 

A aquest curs no s'aplica l'avaluació contínua i, per tant, la nota del curs es calcularà a 

partir dels resultats de les proves de certificació. 

L’alumnat estarà informat del seu progrés durant el curs, a través de tres avaluacions: 

• Primera avaluació: fins a l’11 de desembre 2018 

• Segona avaluació: fins al 26 de febrer 2019 

• Tercera avaluació: fins al 21 de maig 2019 

Les DATES DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ les fixa la Conselleria d’Educació i 

Universitat. Generalment la Resolució que fixa el calendari es publica al mes de març. Hi 

ha dues convocatòries: ordinària (maig-juny) i extraordinària (setembre). 

En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en 

el calendari d'exàmens. 

 

2. QUÈ S'AVALUA? 

S’avalua la comprensió auditiva (CA), que inclou la part d’ús de la llengua, la comprensió 

lectora (CL), l’expressió escrita (EE) i l’expressió oral (EO). 

Els objectius, continguts i la descripció de les proves de cada curs es poden consultar a la 

pàgina web www.eoicalvia.com, a la secció Idiomes > Anglès > Programacions i també a > 

Avaluació. 

 

3. COM S’AVALUA? 

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

• Per obtenir una qualificació de 5 punts (aprovat) l'alumne ha de superar el 60% dels 

continguts de cada destresa a l’examen de certificació. 

• L’avaluació durant el curs, sense valor acadèmic, tendrà en consideració la taula 

següent:  

 

 

 

 



 

Per poder superar el curs s’han d’aprovar totes les destreses.   
 

Si no es superen totes les parts a les proves de certificació, només es repetiran a 
l'avaluació de setembre les parts suspeses. 
 
Al final de cada període d'avaluació el professorat comunicarà al seu alumnat els resultats 

obtenguts i el tant per cent de l'assistència durant el període, per tal que l’alumnat pugui 

estar informat del seu progrés. 

 

 BASIC A2 

 1r trimestre 

 Expressió 
escrita  

Expressió oral Comprensió escrita Comprensió oral 

 - 1 exercici a 
classe 
- diversos 
exercicis a 
casa 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a classe Exercicis a classe 

 2n trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió oral 
Comprensió 
escrita 

Comprensió oral 

 - 2 exercicis a 
classe  
- diversos 
exercicis a 
casa  

Examen curt Examen curt Examen curt 

 3r trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió oral 
Comprensió 
escrita 

Comprensió oral 

 - 3 exercicis a 
classe  
-diversos 
exercicis a 
casa  

Examen Examen Examen 

 IMPORTANT 

 S’han d’aprovar totes les destreses a la prova de certificació. 

 Al final del curs cada destresa tendrà un valor del 25% respecte al total de la 
nota. 

 Hi ha un mínim de 10 redaccions al llarg del curs (incloent les de classe i les de 
casa) 

 Hi ha una prova mínim de cada destresa per trimestre/avaluació. En cas de 
tenir més d’una prova per destresa, el valor es repartirà per igual. (2 proves  
50% cada prova) 
 



4. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES FINALS (ORIENTATIU) 
 

NIVELL BÀSIC A2 

Comprensió 
lectora i ús de la 
llengua 

60 m 

Comprensió 
auditiva 

30 m 

Expressió 
escrita 

60 m 

Expressió oral 
(individual) 

5 m 

 

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ APLICABLES 

5.A. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió escrita per a Bàsic A2 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Adequació 
Appropriacy 

L’ajustament al format requerit; l’adequació al 
registre en funció del destinatari, propòsit i situació; 
la rellevància del contingut i el compliment de la 
tasca. 

De 0 a 5 punts 

Cohesió i 
coherència 
Cohesion and 
coherence 

L’organització de la informació i de les idees; l’ús de 
connectors discursius, d’altres mecanismes 
d’interconnexió i dels signes de puntuació. 

De 0 a 5 punts 

Riquesa 
estructural i de 
vocabulari 
Range of 
structures and 
vocabulary 

La riquesa, varietat i precisió en relació al contingut, 
estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

L’ús gramatical, sintàctic i funcional de la llengua. De 0 a 5 punts 

Total 20 PUNTS 
Aprovat: 12 punts 

 
5.B. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió oral per a tots els nivells 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Fluïdesa 
Fluency 

La capacitat d’expressió de les idees, el ritme del 
discurs, així com el registre utilitzat, l'organització i 
coherència de les idees i l'ús de connectors 
discursius. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

La correcció lingüística i la capacitat d'autocorrecció. 
 
 

De 0 a 5 punts 



Riquesa 
Range voc 

La riquesa, varietat i precisió del lèxic. De 0 a 5 punts 

Pronunciació 
Pronunciation 

La pronunciació, el ritme i l'entonació. De 0 a 5 punts 

Interacció 
Interaction 

La capacitat comunicativa i la interacció  en una 
conversa, així com el grau d'autonomia per 
desenvolupar la tasca. 

De 0 a 5 punts 

TOTAL 25 PUNTS 
Aprovat: 15 punts 

 
 
6. MÍNIMS DE LECTURA 
 
Al curs Bàsic A2 es faran com a mínim dues lectures. Són les següents: 
 
 

BÀSIC A2 Oceans, by Barnaby Newbolt. 

Oxford Bookworms level 2. 

Factfiles. 

ISBN: 9780194794435 

Lord Arthur Savile’s Crime and 

Other Stories, by Oscar Wilde. 

Oxford Bookworms stage 2. 

ISBN: 9780194639569 

 
 

 

AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES RELATIVES AL DEPARTAMENT D'ANGLÈS ES 

POT TROBAR A: 

www.eoicalvia.com i a eoicalviaenglish.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eoicalvia.com/


INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ PER AL CURS INTERMEDI 1 
 

CURS 2018/2019 
 

 
1. AVALUACIÓ I PERÍODES D'EXÀMENS 
 
A aquests cursos s'aplica l'avaluació contínua. 
 
Hi ha tres avaluacions: 

 Primera avaluació: fins a l’11 de desembre 2018 

 Segona avaluació: fins al 26 de febrer 2019 

 Tercera avaluació: fins al 21 de maig 2019 
 
En cas que no s'aprovi el curs per avaluació contínua hi haurà una avaluació final al maig-
juny i una recuperació al setembre. Les dates per a aquests exàmens es publiquen a la 
pàgina web del centre a principis de maig. 
 
En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en 
el calendari d'exàmens. 
 
2. QUÈ S'AVALUA? 
 
S’avalua la comprensió auditiva (CA), la comprensió lectora (CL), l’expressió escrita (EE), 
l’expressió oral (EO) i l’ús de la llengua (UL). 
 
Els objectius, continguts i la descripció de les proves de cada curs es poden consultar a la 
pàgina web www.eoicalvia.com, a la secció Idiomes > Anglès > Programacions i també a > 
Avaluació. 
 
3. COM S'AVALUA? 
 

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

 Per obtenir una qualificació de 5 punts (aprovat) l'alumne ha de superar el 60% dels 
continguts de cada prova. 

• Un cop acabada la tercera avaluació, per obtenir la nota global de cada destresa 

es prendran en consideració les notes obtingudes al llarg del curs aplicant la taula 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 



 INTERMEDI 1 

 1r trimestre (20%) 

 Expressió 
escrita  

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 1 exercici a 
classe (70%) 
- diversos 
exercicis a 
casa (30%) 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

 2n trimestre (30%) 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 2 exercicis a 
classe (70%) 
- diversos 
exercicis a 
casa (30%) 

Examen 
curt 

Examen curt Examen curt Examen curt 

 3r trimestre (50%) 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 3 exercicis a 
classe (70%) 
-diversos 
exercicis a 
casa (30%) 

Examen Examen Examen Examen 

 IMPORTANT 

 Al final del curs cada destresa tendrà un valor del 20% respecte al total de la nota. 

 Hi ha un mínim de 10 redaccions al llarg del curs (incloent les de classe i les de 
casa) 

 Hi ha una prova mínim de cada destresa per trimestre/avaluació. En cas de tenir 
més d’una prova per destresa, el valor es repartirà per igual. (2 proves  50% cada 
prova) 
 

 
Per poder superar el curs per avaluació contínua s'han de complir dues condicions: 
 
1- Després d'aplicar el quadre anterior cada part ha de quedar aprovada o bé s’ha de 
tenir una de les parts que no arribi al 60% però sigui igual o superior al 50%. En 
aquest cas, la puntuació podrà ser compensada amb la nota obtinguda en la resta de 
les destreses, sempre que la qualificació global arribi al 60%. 
2- S'ha d'haver assistit al 70% de les classes. 
 
Complides les dues condicions es farà la mitjana de les notes obtingudes de cada destresa 
per obtenir la qualificació final del curs. 
 

• Si no s'aprova per avaluació contínua perquè no s'ha arribat al mínim 
d'assistència, les notes que es puguin haver obtingut durant el curs no seran 
tengudes en compte  i la nota de cada destresa serà la que s'obtengui a 
l'examen de juny o setembre. 



• Si no s'aprova per avaluació contínua perquè no es compleix la condició 1 
expressada al punt anterior, o perquè dues o més destreses no estan 
aprovades, les notes d'aquestes destreses que s'hagin obtingut durant el curs 
no seran tengudes en compte i la seva nota serà la que s'obtengui a l'examen 
de juny o setembre. 

 
Al final de cada període d'avaluació el professorat comunicarà al seu alumnat els resultats 
obtenguts i el tant per cent de l'assistència durant el període. 
  
No es permetrà l'ús de diccionari ni cap aparell electrònic a cap de les proves. 
 
4. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES D’INTERMEDI 1 (ORIENTATIU) 
 

CURS INTERMEDI 1 

Ús de la llengua 50 m 

Expressió escrita 90 m 

Comprensió 
auditiva 

30 m 

Comprensió 
lectora 

45 m 

Expressió oral (en 
parelles) 

15 m 

 
 
5. CRITERIS D’AVALUACIÓ APLICABLES 
5.A. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió escrita per al nivell Intermedi 1 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Adequació 
Appropriacy 

L’ajustament al format requerit; l’adequació al registre 
en funció del destinatari, propòsit i situació; la 
rellevància del contingut i el compliment de la tasca. 

De 0 a 5 punts 

Cohesió i 
coherència 
Cohesion and 
coherence 

L’organització de la informació i de les idees; l’ús de 
connectors discursius, d’altres mecanismes 
d’interconnexió i dels signes de puntuació. 

De 0 a 5 punts 

Riquesa 
estructural i de 
vocabulari 
Range of 
structures and 
vocabulary 

La riquesa, varietat i precisió en relació al contingut, 
estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

L’ús gramatical, sintàctic i funcional de la llengua. De 0 a 5 punts 

Total 20 PUNTS 
Aprovat: 12 punts 

 
 
 
 



5.B. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió oral per a tots els nivells 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Fluïdesa 
Fluency 

La capacitat d’expressió de les idees, el ritme del 
discurs, així com el registre utilitzat, l'organització i 
coherència de les idees i l'ús de connectors 
discursius. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

La correcció lingüística i la capacitat d'autocorrecció. De 0 a 5 punts 

Riquesa 
Range voc 

La riquesa, varietat i precisió del lèxic. De 0 a 5 punts 

Pronunciació 
Pronunciation 

La pronunciació, el ritme i l'entonació. De 0 a 5 punts 

Interacció 
Interaction 

La capacitat comunicativa i la interacció  en una 
conversa, així com el grau d'autonomia per 
desenvolupar la tasca. 

De 0 a 5 punts 

TOTAL 25 PUNTS 
Aprovat: 15 punts 

 
6. MÍNIMS DE LECTURA 
 
Al curs Intermedi 1 es faran com a mínim dues lectures. Són les següents: 
 

INTERMEDI 1 -Rabbit-Proof Fence, by Doris 
Pilkington. Oxford Bookworms, stage 
3. ISBN: 9780194791441 
 
-Kidnapped, by R. L. Stevenson 
Oxford University Press, stage 3. 
ISBN: 0194230066 
 
-Knife Edge, by Malorie Blackman. 
Penguin Readers, level 4. ISBN: 
9781447938088 
 

-The Long White Cloud (Stories from 
New Zealand). Oxford Bookworms, 
stage 3. ISBN: 9780194791397 
 
-The Locked Room and other horror 
stories, by M. R. James. Penguin 
Readers level 4. ISBN: 0582418070 
 
-Go, Lovely Rose and other stories, by 
H. E. Bates.Oxford Bookworms, stage 
3. ISBN: 978-0-19-479118-2 

 
 

AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES RELATIVES AL DEPARTAMENT D'ANGLÈS ES 
POT TROBAR A:   

www.eoicalvia.com i a eoicalviaenglish.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DEL NIVELL DE 
CERTIFICACIÓ INTERMEDI 2 (B1) 

 
CURS 2018/2019 

 
1. AVALUACIÓ I PERÍODES D'EXÀMENS 

 
A aquest curs no s'aplica l'avaluació contínua i, per tant, la nota del curs es calcularà a 
partir dels resultats de les proves de certificació. 
 
L’alumnat estarà informat del seu progrés durant el curs a través de tres avaluacions: 
 

• Primera avaluació: fins a l’11 de desembre 2018 
• Segona avaluació: fins al 26 de febrer 2019 
• Tercera avaluació: fins al 21 de maig 2019 

 
Les DATES DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ les fixa la Conselleria d’Educació i 
Universitat. Generalment la Resolució que fixa el calendari es publica al mes de març. Hi 
ha dues convocatòries: ordinària (maig-juny) i extraordinària (setembre). 
 
En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en 
el calendari d'exàmens. 

 
2. QUÈ S'AVALUA? 
 
S’avalua la comprensió auditiva (CA), la comprensió lectora (CL), l’expressió escrita i 
mediació (EEM) i l’expressió oral (EO). 
 
Els objectius, continguts i la descripció de les proves de cada curs es poden consultar a la 
pàgina web www.eoicalvia.com, a la secció Idiomes > Anglès > Programacions i també a > 
Avaluació. 
 

 
3. COM S'AVALUA? 

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

• Per obtenir una qualificació de 5 punts (aprovat) l'alumne ha de superar el 60% dels 

continguts de cada destresa a l’examen de certificació. 

• Perquè l'alumne sigui avaluat positivament ha de tenir aprovades totes i 

cadascuna de les parts amb una nota mínima de 5 punts o bé ha de tenir una 

de les parts que no arribi al 60% de la puntuació però que sigui igual o 

superior al 50%. En aquest cas, la puntuació podrà ser compensada amb la 

nota obtinguda en la resta de les destreses, sempre que la qualificació global 

arribi al 60%. 

• L’alumne tendrà un total de quatre proves: 

o Prova de comprensió auditiva (CA) 

o Prova de comprensió lectora (CL), que consta de dues parts:  

 Comprensió lectora general  

 Comprensió lectora: Ús de la llengua  



o Prova d’expressió escrita i mediació  (EEM), que conté dues tasques: 

 Tasca 1: Mediació 

 Tasca 2: Expressió escrita 

o Prova d’expressió oral (EO) 

 

• En cas de no superar totes les parts, a la convocatòria de setembre només s’han de 

repetir les parts suspeses. (Amb l’excepció del punt anterior, en què es podrà obtenir 

la qualificació final d’APTE amb una part amb resultat menor del 60% de la 

puntuació) 

• No es permetrà l'ús de diccionari ni cap aparell electrònic a cap de les proves. 

 

• L’avaluació durant el curs, sense valor acadèmic, tendrà en consideració la taula 

següent:  

 INTERMEDI 2 (B1) 

 1r trimestre 

 Expressió 
escrita  

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 1 exercici a 
classe 
- diversos 
exercicis a 
casa 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

 2n trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 2 exercicis 
a classe  
- diversos 
exercicis a 
casa  

Examen curt Examen curt Examen curt Examen curt 

 3r trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 3 exercicis 
a classe  
-diversos 
exercicis a 
casa  

Examen Examen Examen Examen 

 IMPORTANT 

 Al final del curs cada destresa tendrà un valor del 20% respecte al total de la nota. 

 Hi ha un mínim de 10 redaccions al llarg del curs (incloent les de classe i les de 
casa) 

 Hi ha una prova mínim de cada destresa per trimestre/avaluació. En cas de tenir 
més d’una prova per destresa, el valor es repartirà per igual. (2 proves  50% cada 
prova) 
 



4. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES (ORIENTATIU) 

 
 

 

 

 

 

Nota: La distribució i la durada de les proves podria variar. 

 
5. CRITERIS D'AVALUACIÓ APLICABLES 
5.A. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió escrita per al curs Intermedi 2 (B1) 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Adequació 
Appropriacy 

L’ajustament al format requerit; l’adequació al 
registre en funció del destinatari, propòsit i 
situació; la rellevància del contingut i el 
compliment de la tasca. 

De 0 a 5 punts 

Cohesió i coherència 
Cohesion and coherence 

L’organització de la informació i de les idees; 
l’ús de connectors discursius, d’altres 
mecanismes d’interconnexió i dels signes de 
puntuació. 

De 0 a 5 punts 

Riquesa estructural i de 
vocabulari 
Range of structures and 
vocabulary 

La riquesa, varietat i precisió en relació al 
contingut, estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

L’ús gramatical, sintàctic i funcional de la 
llengua. 

De 0 a 5 punts 

Total 20 PUNTS 
Aprovat: 12 punts 

 
5.B. Criteris d’avaluació de la prova de mediació per al nivell Intermedi 2 (B1) 
 
Els criteris d’avaluació per a la prova de mediació estan pendents de publicar. En termes 
generals, la prova avalua la capacitat dels candidats per a mediar entre parlants de la 
llengua meta en situacions de caràcter habitual en què es produeixen senzills intercanvis 
d'informació relacionats amb assumptes quotidians o d'interès personal. 
 
5.C. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió oral per a tots els nivells 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Fluïdesa 
Fluency 

La capacitat d’expressió de les idees, el ritme del 
discurs, així com el registre utilitzat, l'organització i 
coherència de les idees i l'ús de connectors 
discursius. 

De 0 a 5 punts 

INTERMEDI 2 (B1) 

Ús de la llengua 50 m 

Expressió escrita i mediació 90 m 

Pausa 15 m 

Comprensió auditiva 30 m 

Comprensió lectora 45 m 

Expressió oral (en parelles) 15 m 



Correcció 
Accuracy 

La correcció lingüística i la capacitat d'autocorrecció. De 0 a 5 punts 

Riquesa 
estructural i de 
vocabulari 
Range voc 

La riquesa, varietat i precisió en relació al contingut, 
estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Pronunciació 
Pronunciation 

La pronunciació, el ritme i l'entonació. De 0 a 5 punts 

Interacció 
Interaction 

La capacitat comunicativa i la interacció  en una 
conversa, així com el grau d'autonomia per 
desenvolupar la tasca. 

De 0 a 5 punts 

TOTAL 25 PUNTS 
Aprovat : 15 punts 

 
6. MÍNIMS DE LECTURA 
 
Al curs Intermedi 2 (B1) es faran com a mínim dues lectures. Són les següents: 
 

INTERMEDI 
B2 

-Eat, Pray, Love, by Elizabeth Gilbert (Oxford 
Bookworms level 4). ISBN: 9780194786164 
-Desert, Mountain, Sea, by Sue Leather (Oxford 
Bookworms level 4). ISBN: 9780194791694 
-The Amsterdam Connection, by Sue Leather 
(Cambridge English Readers).  
ISBN: 0521686326 
-But was it murder?, by Jania Barrell (Cambridge 
English Readers). ISBN: 9780521686594 
-The University Murders, by Richard McAndrew. 
Cambridge English Readers.  
ISBN: 9780521536608 

-Windows of the Mind, by 
Frank Brennan. Cambridge 
English Readers.  
ISBN: 9780521686129 

 
 

AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES RELATIVES AL DEPARTAMENT D'ANGLÈS  
ES POT TROBAR A:   www.eoicalvia.com i a eoicalviaenglish.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eoicalvia.com/


INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ PER AL CURS AVANÇAT 1 
 

CURS 2018/2019 
 

 
1. AVALUACIÓ I PERÍODES D'EXÀMENS 
 
A aquests cursos s'aplica l'avaluació contínua. 
 
Hi ha tres avaluacions: 

 Primera avaluació: fins a l’11 de desembre 2018 

 Segona avaluació: fins al 26 de febrer 2019 

 Tercera avaluació: fins al 21 de maig 2019 
 
En cas que no s'aprovi el curs per avaluació contínua hi haurà una avaluació final al maig-
juny i una recuperació al setembre. Les dates per a aquests exàmens es publiquen a la 
pàgina web del centre a principis de maig. 
 
En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en 
el calendari d'exàmens. 
 
 
2. QUÈ S'AVALUA? 
 
S’avalua la comprensió auditiva (CA), la comprensió lectora (CL), l’expressió escrita (EE), 
l’expressió oral (OE) i l’ús de la llengua (UL). 
 
Els objectius, continguts i la descripció de les proves de cada curs es poden consultar a la 
pàgina web www.eoicalvia.com, a la secció Idiomes > Anglès > Programacions i també a > 
Avaluació. 
 
 
3. COM S'AVALUA? 
 

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

 Per obtenir una qualificació de 5 punts (aprovat) l'alumne ha de superar el 60% dels 
continguts de cada prova. 

• Un cop acabada la tercera avaluació, per obtenir la nota global de cada destresa 

es prendran en consideració les notes obtingudes al llarg del curs aplicant la taula 

següent: 

 

 

 

 

 



 AVANÇAT 1 

 1r trimestre (20%) 

 Expressió 
escrita  

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 1 exercici a 
classe (70%) 
- diversos 
exercicis a 
casa (30%) 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

 2n trimestre (30%) 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 2 exercicis a 
classe (70%) 
- diversos 
exercicis a 
casa (30%) 

Examen 
curt 

Examen curt Examen curt Examen curt 

 3r trimestre (50%) 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 3 exercicis a 
classe (70%) 
-diversos 
exercicis a 
casa (30%) 

Examen Examen Examen Examen 

 IMPORTANT 

 Al final del curs cada destresa tendrà un valor del 20% respecte al total de la nota. 

 Hi ha un mínim de 10 redaccions al llarg del curs (incloent les de classe i les de 
casa) 

 Hi ha una prova mínim de cada destresa per trimestre/avaluació. En cas de tenir 
més d’una prova per destresa, el valor es repartirà per igual. (2 proves  50% cada 
prova) 
 

 
Per poder superar el curs per avaluació contínua s'han de complir dues condicions: 
 
1- Després d'aplicar el quadre anterior cada part ha de quedar aprovada o bé s’ha de 
tenir una de les parts que no arribi al 60% però sigui igual o superior al 50%. En 
aquest cas, la puntuació podrà ser compensada amb la nota obtinguda en la resta de 
les destreses, sempre que la qualificació global arribi al 60%. 
2- S'ha d'haver assistit al 70% de les classes. 
 
Complides les dues condicions es farà la mitjana de les notes obtingudes de cada destresa 
per obtenir la qualificació final del curs. 
 

• Si no s'aprova per avaluació contínua perquè no s'ha arribat al mínim 
d'assistència, les notes que es puguin haver obtingut durant el curs no seran 
tengudes en compte  i la nota de cada destresa serà la que s'obtengui a 
l'examen de juny o setembre. 



 
• Si no s'aprova per avaluació contínua perquè no es compleix la condició 1 

expressada al punt anterior, o perquè dues o més destreses no estan 
aprovades, les notes d'aquestes destreses que s'hagin obtingut durant el curs 
no seran tengudes en compte i la seva nota serà la que s'obtengui a l'examen 
de juny o setembre. 

 
Al final de cada període d'avaluació el professorat comunicarà al seu alumnat els resultats 
obtenguts i el tant per cent de l'assistència durant el període. 
  
No es permetrà l'ús de diccionari ni cap aparell electrònic a cap de les proves. 
 
4. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES D’AVANÇAT 1 (ORIENTATIU) 
 

CURS AVANÇAT 1 

Ús de la llengua 50 m 

Expressió escrita 100 m 

Comprensió 
auditiva 

45 m 

Comprensió 
lectora 

60 m 

Expressió oral (en 
parelles) 

15 m 

 
5. CRITERIS D’AVALUACIÓ APLICABLES 
5.A. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió escrita per al nivell Avançat 1 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Adequació 
Appropriacy 

L’ajustament al format requerit; l’adequació al registre 
en funció del destinatari, propòsit i situació; la 
rellevància del contingut i el compliment de la tasca. 

De 0 a 5 punts 

Cohesió i 
coherència 
Cohesion and 
coherence 

L’organització de la informació i de les idees; l’ús de 
connectors discursius, d’altres mecanismes 
d’interconnexió i dels signes de puntuació. 

De 0 a 5 punts 

Riquesa 
estructural i de 
vocabulari 
Range of 
structures and 
vocabulary 

La riquesa, varietat i precisió en relació al contingut, 
estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

L’ús gramatical, sintàctic i funcional de la llengua. De 0 a 5 punts 

Total 20 PUNTS 
Aprovat: 12 punts 

 
 
 
 



5.B. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió oral per a tots els nivells 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Fluïdesa 
Fluency 

La capacitat d’expressió de les idees, el ritme del 
discurs, així com el registre utilitzat, l'organització i 
coherència de les idees i l'ús de connectors 
discursius. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

La correcció lingüística i la capacitat d'autocorrecció. De 0 a 5 punts 

Riquesa 
Range voc 

La riquesa, varietat i precisió del lèxic. De 0 a 5 punts 

Pronunciació 
Pronunciation 

La pronunciació, el ritme i l'entonació. De 0 a 5 punts 

Interacció 
Interaction 

La capacitat comunicativa i la interacció  en una 
conversa, així com el grau d'autonomia per 
desenvolupar la tasca. 

De 0 a 5 punts 

TOTAL 25 PUNTS 
Aprovat: 15 punts 

 
6. MÍNIMS DE LECTURA 
 
Al curs Avançat 1 es faran com a mínim dues lectures. Són les següents: 
 

AVANÇAT 1 -Land of my Childhood. Stories 

from South Asia. Oxford 

Bookworms stage 4. ISBN: 

9780194792813 

-George’s Marvelous Medicine, by 
Roal Dahl. Penguin. ISBN: 
9780141369297 
 
-On the road, by Jack Kerouac. 
Penguin Readers 5. Pearson. 
ISBN: 9781405879996 

 
 

AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES RELATIVES AL DEPARTAMENT D'ANGLÈS ES 
POT TROBAR A:   

www.eoicalvia.com i a eoicalviaenglish.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

   
 
 



INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DEL NIVELL DE 
CERTIFICACIÓ AVANÇAT 2 (B2) 

 
CURS 2018/2019 

 
1. AVALUACIÓ I PERÍODES D'EXÀMENS 

 
A aquest curs no s'aplica l'avaluació contínua i, per tant, la nota del curs es calcularà a 
partir dels resultats de les proves de certificació. 
 
L’alumnat estarà informat del seu progrés durant el curs a través de tres avaluacions: 
 

• Primera avaluació: fins a l’11 de desembre 2018 
• Segona avaluació: fins al 26 de febrer 2019 
• Tercera avaluació: fins al 21 de maig 2019 

 
Les DATES DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ les fixa la Conselleria d’Educació i 
Universitat. Generalment la Resolució que fixa el calendari es publica al mes de març. Hi 
ha dues convocatòries: ordinària (maig-juny) i extraordinària (setembre). 
 
En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en 
el calendari d'exàmens. 

 
2. QUÈ S'AVALUA? 
 
S’avalua la comprensió auditiva (CA), la comprensió lectora (CL, l’expressió escrita i 
mediació (EEM) i l’expressió oral (EO). 
 
Els objectius, continguts i la descripció de les proves de cada curs es poden consultar a la 
pàgina web www.eoicalvia.com, a la secció Idiomes > Anglès > Programacions i també a > 
Avaluació. 

 
3. COM S'AVALUA? 

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

• Per obtenir una qualificació de 5 punts (aprovat) l'alumne ha de superar el 60% dels 

continguts de cada destresa a l’examen de certificació. 

• Perquè l'alumne sigui avaluat positivament ha de tenir aprovades totes i 

cadascuna de les parts amb una nota mínima de 5 punts o bé ha de tenir una 

de les parts que no arribi al 60% de la puntuació però que sigui igual o 

superior al 50%. En aquest cas, la puntuació podrà ser compensada amb la 

nota obtinguda en la resta de les destreses, sempre que la qualificació global 

arribi al 60%. 

• L’alumne tendrà un total de quatre proves: 

o Prova de comprensió auditiva (CA) 

o Prova de comprensió lectora (CL), que consta de dues parts:  

 Comprensió lectora general  

 Comprensió lectora: Ús de la llengua  

o Prova d’expressió escrita i mediació  (EEM), que conté dues tasques: 



 Tasca 1: Mediació 

 Tasca 2: Expressió escrita 

o Prova d’expressió oral (EO) 

• En cas de no superar totes les parts, a la convocatòria de setembre només s’han de 

repetir les parts suspeses. (Amb l’excepció del punt anterior, en què es podrà obtenir 

la qualificació final d’APTE amb una part amb resultat menor del 60% de la 

puntuació) 

• No es permetrà l'ús de diccionari ni cap aparell electrònic a cap de les proves. 

 

• L’avaluació durant el curs, sense valor acadèmic, tendrà en consideració la taula 

següent:  

 AVANÇAT 2 (B2) 

 1r trimestre 

 Expressió escrita  Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 1 exercici a 
classe 
- diversos 
exercicis a casa 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

 2n trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 2 exercicis a 
classe  
- diversos 
exercicis a casa  

Examen curt Examen curt Examen curt Examen curt 

 3r trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 3 exercicis a 
classe  
-diversos 
exercicis a casa  

Examen Examen Examen Examen 

 IMPORTANT 

 Al final del curs cada destresa tendrà un valor del 20% respecte al total de la nota. 

 Hi ha un mínim de 10 redaccions al llarg del curs (incloent les de classe i les de 
casa) 

 Hi ha una prova mínim de cada destresa per trimestre/avaluació. En cas de tenir 
més d’una prova per destresa, el valor es repartirà per igual. (2 proves  50% cada 
prova) 

 
Perquè l'alumne sigui avaluat positivament ha de tenir aprovades totes i cadascuna 

de les parts amb una nota mínima de 5 punts o bé ha de tenir una de les parts que no 

arribi al 60% de la puntuació però que sigui igual o superior al 50%. En aquest cas, la 

puntuació podrà ser compensada amb la nota obtinguda en la resta de les destreses, 

sempre que la qualificació global arribi al 60%. 



4. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES (ORIENTATIU) 

 

 

 

 

 

Nota: La distribució i la durada de les proves pot variar. 

 

5. CRITERIS D'AVALUACIÓ APLICABLES 
5.A. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió escrita per a AVANÇAT 2 (B2) 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Adequació 
Appropriacy 

L’ajustament al format requerit; l’adequació al 
registre en funció del destinatari, propòsit i 
situació; la rellevància del contingut i el 
compliment de la tasca. 

De 0 a 5 punts 

Cohesió i coherència 
Cohesion and coherence 

L’organització de la informació i de les idees; 
l’ús de connectors discursius, d’altres 
mecanismes d’interconnexió i dels signes de 
puntuació. 

De 0 a 5 punts 

Riquesa estructural i de 
vocabulari 
Range of structures and 
vocabulary 

La riquesa, varietat i precisió en relació al 
contingut, estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

L’ús gramatical, sintàctic i funcional de la 
llengua. 

De 0 a 5 punts 

Total 20 PUNTS 
Aprovat: 12 punts 

 
5.B. Criteris d’avaluació de la prova de mediació per a Avançat 2 (B2) 
 
Els criteris d’avaluació per a la prova de mediació estan pendents de publicar. En termes 
generals, la prova avalua la capacitat dels candidats per a mediar entre parlants de la 
llengua meta en situacions de caràcter habitual en què es produeixen senzills intercanvis 
d'informació relacionats amb assumptes quotidians o d'interès personal. 
 
5.C. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió oral per a tots els nivells 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Fluïdesa 
Fluency 

La capacitat d’expressió de les idees, el ritme del 
discurs, així com el registre utilitzat, l'organització i 
coherència de les idees i l'ús de connectors 
discursius. 

De 0 a 5 punts 

AVANÇAT 2 (B2) 

Ús de la llengua 50 m 

Expressió escrita i mediació 90 m 

Pausa 15 m 

Comprensió auditiva 30 m 

Comprensió lectora 45 m 

Expressió oral (en parelles) 15 m 



Correcció 
Accuracy 

La correcció lingüística i la capacitat d'autocorrecció. De 0 a 5 punts 

Riquesa 
estructural i de 
vocabulari 
Range voc 

La riquesa, varietat i precisió en relació al contingut, 
estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Pronunciació 
Pronunciation 

La pronunciació, el ritme i l'entonació. De 0 a 5 punts 

Interacció 
Interaction 

La capacitat comunicativa i la interacció  en una 
conversa, així com el grau d'autonomia per 
desenvolupar la tasca. 

De 0 a 5 punts 

TOTAL 25 PUNTS 
Aprovat : 15 punts 

 
6. MÍNIMS DE LECTURA 
 
Al curs Avançat 2 (B2) es faran com a mínim una lectura. Els alumnes hauran de triar entre 
les següents: 
 

Avançat 2 (B2) A Lizard in my Luggage, by Anna Nicholas. 
Revolutionary Road, by Richard Yates. 
The Picture of Dorian Gray, by Oscar Wilde. 
High Fidelity, by Nick Hornby. 
The Hunger Games, by Suzanne Collins. 
Animal Farm, by George Orwell. 
The Humans, by Matt Haig. 
Bridget Jones’s Diary, by Helen Fielding. 
Harry Potter and the Philosoper’s Stone, by J.K. Rowling. 

 
 
 

AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES RELATIVES AL DEPARTAMENT D'ANGLÈS ES 
POT TROBAR A: 

www.eoicalvia.com i a eoicalviaenglish.blogspot.com 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eoicalvia.com/


INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DEL NIVELL DE 
CERTIFICACIÓ C1 

 
CURS 2018/2019 

 
1. AVALUACIÓ I PERÍODES D'EXÀMENS 

 
A aquest curs no s'aplica l'avaluació contínua i, per tant, la nota del curs es calcularà a 
partir dels resultats de les proves de certificació. 
 
L’alumnat estarà informat del seu progrés durant el curs a través de tres avaluacions: 
 

• Primera avaluació: fins a l’11 de desembre 2018 
• Segona avaluació: fins al 26 de febrer 2019 
• Tercera avaluació: fins al 21 de maig 2019 

 
Les DATES DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ les fixa la Conselleria d’Educació i 
Universitat. Generalment la Resolució que fixa el calendari es publica al mes de març. Hi 
ha dues convocatòries: ordinària (maig-juny) i extraordinària (setembre). 
 
En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en 
el calendari d'exàmens. 

 
2. QUÈ S'AVALUA? 
 
S’avalua la comprensió auditiva (CA), la comprensió lectora (CL), l’expressió escrita i 
mediació (EEM) i l’expressió oral (EO). 
 
Els objectius, continguts i la descripció de les proves de cada curs es poden consultar a la 
pàgina web www.eoicalvia.com, a la secció Idiomes > Anglès > Programacions i també a > 
Avaluació. 
 
3. COM S'AVALUA? 

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

• Per obtenir una qualificació de 5 punts (aprovat) l'alumne ha de superar el 60% dels 

continguts de cada destresa a l’examen de certificació. 

• Perquè l'alumne sigui avaluat positivament ha de tenir aprovades totes i 

cadascuna de les parts amb una nota mínima de 5 punts o bé ha de tenir una 

de les parts que no arribi al 60% de la puntuació però que sigui igual o 

superior al 50%. En aquest cas, la puntuació podrà ser compensada amb la 

nota obtinguda en la resta de les destreses, sempre que la qualificació global 

arribi al 60%. 

• L’alumne tendrà un total de quatre proves: 

o Prova de comprensió auditiva (CA) 

o Prova de comprensió lectora (CL), que consta de dues parts:  

 Comprensió lectora general  

 Comprensió lectora: Ús de la llengua  

o Prova d’expressió escrita i mediació  (EEM), que conté dues tasques: 



 Tasca 1: Mediació 

 Tasca 2: Expressió escrita 

o Prova d’expressió oral (EO) 

• En cas de no superar totes les parts, a la convocatòria de setembre només s’han de 

repetir les parts suspeses. (Amb l’excepció del punt anterior, en què es podrà obtenir 

la qualificació final d’APTE amb una part amb resultat menor del 60% de la 

puntuació) 

• No es permetrà l'ús de diccionari ni cap aparell electrònic a cap de les proves. 

• L’avaluació durant el curs, sense valor acadèmic, tendrà en consideració la taula 

següent:  

 C1 

 1r trimestre 

 Expressió 
escrita  

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 1 exercici a 
classe 
- diversos 
exercicis a 
casa 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

 2n trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 2 exercicis 
a classe  
- diversos 
exercicis a 
casa  

Examen curt Examen curt Examen curt Examen curt 

 3r trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 3 exercicis 
a classe  
-diversos 
exercicis a 
casa  

Examen Examen Examen Examen 

 IMPORTANT 

 Al final del curs cada destresa tendrà un valor del 20% respecte al total de la nota. 

 Hi ha un mínim de 10 redaccions al llarg del curs (incloent les de classe i les de 
casa) 

 Hi ha una prova mínim de cada destresa per trimestre/avaluació. En cas de tenir 
més d’una prova per destresa, el valor es repartirà per igual. (2 proves  50% cada 
prova) 

 
Perquè l'alumne sigui avaluat positivament ha de tenir aprovades totes i cadascuna 

de les parts amb una nota mínima de 5 punts o bé ha de tenir una de les parts que no 

arribi al 60% de la puntuació però que sigui igual o superior al 50%. En aquest cas, la 



puntuació podrà ser compensada amb la nota obtinguda en la resta de les destreses, 

sempre que la qualificació global arribi al 60%. 

4. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES (ORIENTATIU) 

 

 

 

 

 

Nota: La distribució i la durada de les proves pot variar. 
 
5. CRITERIS D'AVALUACIÓ APLICABLES 
5.A. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió escrita per a C1 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Adequació 
Appropriacy 

L’ajustament al format requerit; l’adequació al 
registre en funció del destinatari, propòsit i 
situació; la rellevància del contingut i el 
compliment de la tasca. 

De 0 a 5 punts 

Cohesió i coherència 
Cohesion and coherence 

L’organització de la informació i de les idees; 
l’ús de connectors discursius, d’altres 
mecanismes d’interconnexió i dels signes de 
puntuació. 

De 0 a 5 punts 

Riquesa estructural i de 
vocabulari 
Range of structures and 
vocabulary 

La riquesa, varietat i precisió en relació al 
contingut, estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

L’ús gramatical, sintàctic i funcional de la 
llengua. 

De 0 a 5 punts 

Total 20 PUNTS 
Aprovat: 12 punts 

 
5.B. Criteris d’avaluació de la prova de mediació per a C1 
 
Els criteris d’avaluació per a la prova de mediació estan pendents de publicar. En termes 
generals, la prova avalua la capacitat dels candidats per a mediar entre parlants de la 
llengua meta en situacions de caràcter habitual en què es produeixen senzills intercanvis 
d'informació relacionats amb assumptes quotidians o d'interès personal. 
 
 
 
 
 
 
 

NIVELL C1 

Ús de la llengua 65 m 

Pausa 10 m 

Expressió escrita i mediació 100 m 

Pausa 15 m 

Comprensió auditiva 45 m 

Comprensió lectora 70 m 



5.C. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió oral per a tots els nivells 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Fluïdesa 
Fluency 

La capacitat d’expressió de les idees, el ritme del 
discurs, així com el registre utilitzat, l'organització i 
coherència de les idees i l'ús de connectors 
discursius. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

La correcció lingüística i la capacitat d'autocorrecció. De 0 a 5 punts 

Riquesa 
estructural i de 
vocabulari 
Range voc 

La riquesa, varietat i precisió en relació al contingut, 
estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Pronunciació 
Pronunciation 

La pronunciació, el ritme i l'entonació. De 0 a 5 punts 

Interacció 
Interaction 

La capacitat comunicativa i la interacció  en una 
conversa, així com el grau d'autonomia per 
desenvolupar la tasca. 

De 0 a 5 punts 

TOTAL 25 PUNTS 
Aprovat : 15 punts 

 
6. MÍNIMS DE LECTURA 
 
Al curs C1 es farà com a mínim una lectura. Els alumnes hauran de triar entre les 
següents: 
 

C1 And Then There Were None, by Agatha Christie. 
Timbuktu, by Paul Auster. 
Goodbye, vitamin, by Rachel Khong. 
New boy, by Tracy Chevalier. 
Call me by your name, by André Aciman. 

 
 

AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES RELATIVES AL DEPARTAMENT D'ANGLÈS ES 
POT TROBAR A: 

www.eoicalvia.com i a eoicalviaenglish.blogspot.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.eoicalvia.com/


INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ PER ALS ALUMNES DEL NIVELL DE 
CERTIFICACIÓ C2 

 
CURS 2018/2019 

 
1. AVALUACIÓ I PERÍODES D'EXÀMENS 

 
A aquest curs no s'aplica l'avaluació contínua i, per tant, la nota del curs es calcularà a 
partir dels resultats de les proves de certificació. 
 
L’alumnat estarà informat del seu progrés durant el curs a través de tres avaluacions: 
 

• Primera avaluació: fins a l’11 de desembre 2018 
• Segona avaluació: fins al 26 de febrer 2019 
• Tercera avaluació: fins al 21 de maig 2019 

 
Les DATES DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ les fixa la Conselleria d’Educació i 
Universitat. Generalment la Resolució que fixa el calendari es publica al mes de març. Hi 
ha dues convocatòries: ordinària (maig-juny) i extraordinària (setembre). 
 
En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en 
el calendari d'exàmens. 

 
2. QUÈ S'AVALUA? 
 
S’avalua la comprensió auditiva (CA), la comprensió lectora (CL), l’expressió escrita i 
mediació (EEM) i l’expressió oral (EO). 
 
Els objectius, continguts i la descripció de les proves de cada curs es poden consultar a la 
pàgina web www.eoicalvia.com, a la secció Idiomes > Anglès > Programacions i també a > 
Avaluació. 
 
3. COM S'AVALUA? 

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

• Per obtenir una qualificació de 5 punts (aprovat) l'alumne ha de superar el 60% dels 

continguts de cada destresa a l’examen de certificació. 

• Perquè l'alumne sigui avaluat positivament ha de tenir aprovades totes i 

cadascuna de les parts amb una nota mínima de 5 punts o bé ha de tenir una 

de les parts que no arribi al 60% de la puntuació però que sigui igual o 

superior al 50%. En aquest cas, la puntuació podrà ser compensada amb la 

nota obtinguda en la resta de les destreses, sempre que la qualificació global 

arribi al 60%. 

• L’alumne tendrà un total de quatre proves: 

o Prova de comprensió auditiva (CA) 

o Prova de comprensió lectora (CL), que consta de dues parts:  

 Comprensió lectora general  

 Comprensió lectora: Ús de la llengua  

o Prova d’expressió escrita i mediació  (EEM), que conté dues tasques: 



 Tasca 1: Mediació 

 Tasca 2: Expressió escrita 

o Prova d’expressió oral (EO) 

• En cas de no superar totes les parts, a la convocatòria de setembre només s’han de 

repetir les parts suspeses. (Amb l’excepció del punt anterior, en què es podrà obtenir 

la qualificació final d’APTE amb una part amb resultat menor del 60% de la 

puntuació) 

• No es permetrà l'ús de diccionari ni cap aparell electrònic a cap de les proves. 

• L’avaluació durant el curs, sense valor acadèmic, tendrà en consideració la taula 

següent:  

 C2 

 1r trimestre 

 Expressió 
escrita  

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 1 exercici a 
classe 
- diversos 
exercicis a 
casa 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

Exercicis a 
classe 

 2n trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 2 exercicis 
a classe  
- diversos 
exercicis a 
casa  

Examen curt Examen curt Examen curt Examen curt 

 3r trimestre 

 Expressió  
escrita 

Expressió 
oral 

Comprensió 
escrita 

Comprensió 
oral 

Ús de la 
llengua 

 - 3 exercicis 
a classe  
-diversos 
exercicis a 
casa  

Examen Examen Examen Examen 

 IMPORTANT 

 Al final del curs cada destresa tendrà un valor del 20% respecte al total de la nota. 

 Hi ha un mínim de 10 redaccions al llarg del curs (incloent les de classe i les de 
casa) 

 Hi ha una prova mínim de cada destresa per trimestre/avaluació. En cas de tenir 
més d’una prova per destresa, el valor es repartirà per igual. (2 proves  50% cada 
prova) 
 

 
 
 
 



 
4. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES (ORIENTATIU) 

 

 

 

 

 

Nota: La distribució i la durada de les proves pot variar. 
 
5. CRITERIS D'AVALUACIÓ APLICABLES 
5.A. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió escrita per a C2 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Adequació 
Appropriacy 

L’ajustament al format requerit; l’adequació al 
registre en funció del destinatari, propòsit i 
situació; la rellevància del contingut i el 
compliment de la tasca. 

De 0 a 5 punts 

Cohesió i coherència 
Cohesion and coherence 

L’organització de la informació i de les idees; 
l’ús de connectors discursius, d’altres 
mecanismes d’interconnexió i dels signes de 
puntuació. 

De 0 a 5 punts 

Riquesa estructural i de 
vocabulari 
Range of structures and 
vocabulary 

La riquesa, varietat i precisió en relació al 
contingut, estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Correcció 
Accuracy 

L’ús gramatical, sintàctic i funcional de la 
llengua. 

De 0 a 5 punts 

Total 20 PUNTS 
Aprovat: 12 punts 

 
5.B. Criteris d’avaluació de la prova de mediació per a C2 
 
Els criteris d’avaluació per a la prova de mediació estan pendents de publicar. En termes 
generals, la prova avalua la capacitat dels candidats per a mediar entre parlants de la 
llengua meta en situacions de caràcter habitual en què es produeixen senzills intercanvis 
d'informació relacionats amb assumptes quotidians o d'interès personal. 
 
5.C. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió oral per a tots els nivells 
 

CRITERI S'AVALUA PUNTUACIÓ 

Fluïdesa 
Fluency 

La capacitat d’expressió de les idees, el ritme del 
discurs, així com el registre utilitzat, l'organització i 
coherència de les idees i l'ús de connectors 
discursius. 

De 0 a 5 punts 

NIVELL C2 

Ús de la llengua 75 m 

Pausa 10 m 

Expressió escrita i mediació 105 m 

Pausa 15 m 

Comprensió auditiva 45 m 

Comprensió lectora 60 m 



Correcció 
Accuracy 

La correcció lingüística i la capacitat d'autocorrecció. De 0 a 5 punts 

Riquesa 
estructural i de 
vocabulari 
Range voc 

La riquesa, varietat i precisió en relació al contingut, 
estructures i lèxic. 

De 0 a 5 punts 

Pronunciació 
Pronunciation 

La pronunciació, el ritme i l'entonació. De 0 a 5 punts 

Interacció 
Interaction 

La capacitat comunicativa i la interacció  en una 
conversa, així com el grau d'autonomia per 
desenvolupar la tasca. 

De 0 a 5 punts 

TOTAL 25 PUNTS 
Aprovat : 15 punts 

 
6. MÍNIMS DE LECTURA 
 
Al curs C2 es farà com a mínim una lectura. Els alumnes hauran de triar entre les 
següents: 
 

C2 Notes from a Big Country, Bill Bryson 
84, Charing Cross Road, Helene Hanff 
A Thousand Splendid Suns, Khaled Hosseini 
The Brooklyn Follies, Paul Auster 
Brooklyn, Colm Tóibín 

 
 

AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES RELATIVES AL DEPARTAMENT D'ANGLÈS ES 
POT TROBAR A: 

www.eoicalvia.com i a eoicalviaenglish.blogspot.com 
 

http://www.eoicalvia.com/

