
DEPARTAMENT D'ANGLÈS

1. El sistema d’avaluació a les EOI

En termes generals s’ha de seguir el marc que s’estableix a l’article 5 de les Instruccions d’Organització i
Funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears per al curs 2018-19, el qual indica:

"L’avaluació  de  l’aprenentatge  de  l’alumnat  oficial  presencial  ha  de  ser  contínua,  formativa  ,
sistemàtica,  globalitzada,  integradora i  individualitzada,  per tal  de valorar  el  progrés de l’alumnat i
contrastar els objectius establerts i els resultats obtinguts.”

Segons s’estableix a l’article 11.4 del capítol II de l’Ordre de 8 de gener de 2008, els departaments i el
professorat han d’informar l’alumnat sobre els objectius i continguts (generals i específics) a assolir a
final de curs, i els criteris i els mitjans que s’han d’utilitzar per a l’avaluació i per a la qualificació. A més,
al llarg del curs l’alumnat ha de ser informat del seu progrés i de les qualificacions en cadascuna de les
destreses. 

A tal efecte cada grup d’alumnes ha de ser objecte de: 

-  Una sessió d’avaluació inicial,  o de diagnòstic,  de caràcter informatiu,  que permeti  determinar el
nivell inicial de l’alumne/a i que servirà de base per planificar tot el posterior procés d’ensenyament-
aprenentatge i  valorar  si  s’han de modificar  o no els  objectius establerts  a  la programació.  El  seu
objectiu és conèixer el punt de partida dels alumnes, avaluar els seus coneixements previs. 

-  Tres  sessions  d’avaluació  ordinàries,  al  primer,  segon  i  tercer  trimestre  respectivament  que
determinaran el progrés de l’alumne/a en el seu aprenentatge. La tercera avaluació pot coincidir amb
l’avaluació final.

- Una sessió d’avaluació final ordinària el mes de juny, per a la promoció o certificació corresponent 

- Una sessió d’avaluació final extraordinària el mes de setembre.

En el cas de cursos quadrimestrals,  s’informarà en un moment del curs, a més de la corresponent
avaluació per a la promoció o la certificació. 

A  més de l’informe de l’avaluació  final,  el  professorat  ha de informar  la  prefectura d’estudis  dels
resultats de les diferents avaluacions, així com del control d’assistència del seu alumnat, els mesos de
gener, març i maig.

1.1. L’avaluació a l’EOI d’Inca

El departament d’angles de I'EOI d’Inca estableix 5 períodes per aplicar les activitats formals i informals
d’avaluació que, d’acord amb les pautes establertes a les reunions de coordinació, siguin necessàries
per recollir informació amb l’objectiu d’informar l’alumnat del seu progrés. S’intentarà que aquestes
activitats ocupin un període de temps que eviti la interrupció completa de l’activitat pedagògica.

S’han  proposat  les  següents  dates  per  informar  al  cap  d’estudis  dels  resultats  de  les  activitats
aplicades, tot i que la recollida d’informació es farà en qualsevol moment del curs.

Diagnòstic inicial: fins el 19 d’octubre 2018



1a avaluació: 5 de desembre 2018

2a avaluació: 26 de febrer 2019

3ª avaluació: 16 de maig 2019 (només pels nivells 1)

Avaluació final: maig/juny 2019

Recuperacions de setembre 2019

Donat el fet que la descripció de les activitats d’avaluació corresponents al nivell bàsic no contempla
una nota aïllada d’ús de la llengua, en el curs de Bàsic 1, cal integrar la nota de l’ús de la llengua en les
activitats de comprensió lectora, igual que en la prova de certificat del nivell Bàsic 2. Ara bé, si en les
seves  reunions  de  coordinació  els  professors  de  Bàsic  1  ho  considerin  adient,  poden  integrar  les
activitats d'expressió escrita en les activitats de comprensió lectora.

1.2. Cursos 1

Els  cursos  1  (Bàsic  1,  Intermedi  1  i  Avançat  1)  seran  avaluats  mitjançant  avaluació  contínua.  Els
aspectes que s’han de valorar  durant  aquest  tipus  d’avaluació per tal  de  donar  una qualificació a
l’alumne són els següents:

a. Assistència

En un ensenyament presencial  l’intercanvi  d’informació  entre l’alumnat i  el  professorat només és
factible si l’assistència es regular. Es recorda que segons les resolucions de començament de curs, les
absències no justificades superiors al 30% del temps lectiu implicaran el fet que l’alumne/a no podrà
ser avaluat de forma contínua, emperò podrà presentar-se a la prova de final de curs i mantenir el dret
de  participar  a  totes  aquelles  activitats  d’avaluació  que  s’organitzin,  encara  que  les  notes  tretes
d’aquestes activitats normalment no es tindran en compte a l’hora de calcular la nota final de l’alumne.

b. Participació en les activitats a l’aula

Aquesta participació se pot dur a terme en petits grups, davant tot el grup, en  activitats orals i escrites,
a través del mitjans informàtics, etc. Les activitats desenvolupades dins de l'aula poden formar part
dels exercicis avaluables i en aquest cas, els alumnes han de ser assabentats.

c. Realització d’activitats a casa

Aquestes  activitats  tindran el  pes  establert  en les  reunions  de coordinació  i  n’hi  haurà  que seran
obligatòries. Poden incloure tot tipus d’activitats si els alumnes compten amb els seus propis mitjans
informàtics  (activitats  de  tota  mena  que  es  poden  penjar  a  Edmodo  i  en  altres  plataformes
d'aprenentatge).

d. Proves formals

Poden  incloure  exercicis  sobre  les  lectures,  proves  de  comprensió  oral  i  escrita,  gramàtica,  lèxic,
expressió escrita i oral. Cada professor, tenint en compte els acords del departament, informarà els
alumnes sobre la forma en que es duran a terme i en quin moment del curs.



e. Prova final

1. En els cursos 1 (Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1) existirà una prova final només per aquells que no
hagin superat el curs per avaluació contínua o no hagin complit amb un mínim d’un 70% d’assistència.
El professor informarà a tots els alumnes abans de la prova de si l’han de realitzar o no, i de per què
l’han de fer. El  resultat  de la prova final  serà la qualificació que l’alumne haurà assolit  en el  curs.
Aquesta prova serà unificada i elaborada a les reunions de coordinació.

2. L’alumnat que, tot i havent assistit a classe, no ha participat de la manera requerida en les activitats
d’avaluació establertes pel departament en les seves reunions de coordinació també haurà de fer la
prova final (o les parts corresponents a les destreses que no ha superat) per obtenir qualificació de
curs, ja que el professor no disposa de prou informació per avaluar aquest alumne. El resultat de la
prova final serà la qualificació que obtindrà l’alumne en el curs. El departament  es reserva el dret de
poder considerar alguns d’aquests casos puntuals, aplicant mesures d’excepció.

3. L’alumnat que ha assistit regularment a classe però que no ha assolit el nivell de competència que es
considera necessari per aprovar el curs podrà presentar-se a la prova final (o les parts corresponents a
certes les destreses no superades). El resultat de la prova final serà la qualificació que l’alumne haurà
assolit en el curs.

4. L’alumnat que ha assistit  a classe i  participat en les activitats  d’avaluació acordades amb el seu
professor de manera satisfactòria, no haurà de presentar-se a la prova final de juny, ja que el professor
disposarà de suficient informació per certificar el progrés adequat i l’assoliment dels objectius.

1.3. Cursos de certificat

Els cursos de certificat tindran una prova final en acabar els nivells Bàsic, Intermedi, Avançat, C1 i C2.
En aquests casos, l’alumnat ha d’aprovar aquest examen per passar de curs i per obtenir el certificat
final.

Ara bé, el departament no ha de distingir entre el alumnes de certificat i els dels cursos 1 pel que fa a la
informació del  progrés de l’alumne. El sistema d’avaluació contínua s’ha d’aplicar en els cursos de
certificat igual que en els cursos 1, encara que les notes obtingudes no tinguin pes en la qualificació
final. Els professors del departament informaran al cap d’estudis i al cap de departament de les notes
dels alumnes dels cursos de certificat en les dates assenyalades en el punt 1.1.

Als  cursos  de certificat  (Bàsic  2,  Intermedi  2,  Avançat  2,  C1,  C2),  durant  tot  el  curs  es realitzaran
activitats de format similar a les que es poden trobar a les proves de certificat, per tal de recaptar
dades sobre el procés d’aprenentatge dels alumnes i informar-los del seu progrés. 

Apart de les activitats d’avaluació formativa es  realitzarà obligatòriament  una prova de simulacre de
totes les destreses durant la segona avaluació, de manera que els alumnes estiguin familiaritzats amb
el format i la durada de les proves del seu nivell. Els resultats d’aquesta prova formarà part de nota de
la segona avaluació. 

1.4. Coordinació de les activitats i tasques d’avaluació

Els professors de cada nivell es coordinaran per elaborar les activitats que es faran durant cada 
avaluació, així com les dates en que les activitats s’han de realitzar.


