
DOCUMENT D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CATALÀ

1.Procediments, criteris i instruments de qualificació per a la superació de cada curs o
nivell

1.1. Proves de certificació

Per obtenir el certificat de d’Avançat 2 i C1 l’alumnat haurà de realitzar una prova unificada, que se
centrarà en les quatre habilitats lingüístiques i en els coneixements fonètics, gramaticals, lèxics i
culturals treballats al llarg del curs. 

Cadascun dels apartats, així com la totalitat de la prova, s’haurà de superar amb un 60% de la
totalitat de la nota corresponent. L’alumnat que suspengui la prova de juny, al setembre només
haurà d’examinar-se dels apartats que li hagin quedat pendents.

La durada total aproximada de la prova escrita serà de 4 hores i la de la prova d'expressió oral,
d'uns 15 minuts. L’organització temporal de les diferents àrees, així com el nombre i els tipus de
tasques que inclourà cadascuna d'aquestes àrees, seran comunicats a l'alumnat tan aviat com la
Comissió de Proves Unificades els hagi determinats per al curs present.

1.2. Estructura de les proves

 Comprensió lectora (part de la qualificació global: 20%)

L’examinand haurà de realitzar tasques enfocades a comprendre el sentit general de cada text
plantejat o les informacions específiques rellevants, així com les intencions explícites i implícites o
el to de l’escrit. 

 Prova d’ús de la llengua (part de la qualificació global: 20%)

Aquesta part de la prova avaluarà la competència lingüística en els aspectes següents: sintaxi,
morfologia i lèxic en diferents contextos. Les activitats plantejades estaran relacionades amb els
textos proposats.

 Comprensió auditiva (part de la qualificació global: 20%)

A partir de les audicions plantejades, que seran de curta durada, l'examinand haurà de respondre
unes qüestions per tal de demostrar-ne la comprensió del significat, de les idees principals,
d’informacions específiques, de la intenció de l’autor... 

 Expressió escrita (part de la qualificació global: 20%)

L’alumnat haurà de realitzar una o més pràctiques d’expressió escrita que es corresponguin amb
una situació comunicativa plantejada, adequant el text a l'objectiu comunicatiu i a l'extensió
requerida, mantenint la coherència apropiada i la cohesió suficient i demostrant un nivell adequat
de riquesa i variació de recursos així com de correcció ortogràfica, gramatical i lèxica.

 Expressió oral (part de la qualificació global: 20%)

L’alumnat haurà de realitzar una o dues tasques davant d’un tribunal de dos examinadors. A tall
d’exemple, l’estructura de la prova oral podria ser la següent:
-Part monologada: a partir de la lectura d'un text breu o d'uns titulars, fer-ne una valoració
personal, fer una exposició oral sobre un tema proposat...
-Part dialogada o d’interacció (preferiblement per parelles): rebatre arguments, exposar diferents
punts de vista sobre un mateix tema...



➔ Per a més informació sobre les proves de certificació o per veure’n mostres d’exàmens, 
consultau aquest enllaç de la Conselleria 
http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/certificacions-82878/?campa=yes

 

2. Aplicació de l’avaluació contínua

2.1. Avançat 1

Al curs d’Avançat 1 (octubre a gener) s’aplicarà l’avaluació contínua. Es tendran en compte tant
les tasques realitzades a classe com a casa. A continuació es detalla el nombre mínim de tasques
que s’avaluaran:

-Octubre: 2 tasques, 1 de CL i 1 d’EE
-Novembre: 4 tasques(1 per destresa): CL, EE, EO, UL
-Desembre:4 tasques (1 per destresa): CA, EE, EO, UL
-Gener: 2 tasques (1 per destresa): CA i EO

➢ Examen final (i global) de gener: entre el 22 de gener i el 31 de gener, de les cinc
destreses. Aquesta prova només l’hauran de realitzar:

-Els alumnes que no hagin arribat a un 70% d’assistència, que és el percentatge mínim
requerit per poder ser avaluat per avaluació contínua.

-Els alumnes que, per avaluació contínua, hagin suspès alguna de les destreses. En aquest
cas, només s’hauran d’examinar de l’àrea o les àrees suspeses.  

➢ Prova extraordinària al juny: per als alumnes que al gener no hagin superat l’examen final i,
per tant, no hagin pogut accedir a Avançat 2. 

2.2 Avançat 2

Al curs d’Avançat 2 (febrer-maig) se seguirà aplicant l’avaluació contínua, tot i que les notes no
tendran validesa acadèmica. A continuació es detalla el nombre mínim de tasques que
s’avaluaran:

-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
-Maig/juny: examen de certificació. S’avaluaran les 5 destreses i l’alumnat que hagi superat
l’examen obtendrà el certificat del nivell Avançat (B2).

2.3. Nivell C1

S’aplicarà l’avaluació contínua per avaluar el progrés de l'alumnat i practicar el format de les
proves de certificació. Només tendrà valor informatiu i no afectarà la nota del curs.

S'avaluarà 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), amb un mínim
de 2 tasques per trimestre de cada habilitat.

Al maig/juny tendrà lloc la prova de certificat, que és l’única prova amb validesa acadèmica. Si
l’alumnat la supera, obtendrà el certificat del nivell C1.

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/certificacions-82878/?campa=yes

