
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’ensenyamentaprenentatge 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 

També cal tenir en compte que la descripció de les activitats d’avaluació corresponents al nivell bàsic 

(tant pel curs Bàsic A1 com Bàsic A2) no contempla una nota aïllada d’ús de la llengua sinó que 

s’integra en les activitats de comprensió lectora. 

1.1 Conrececió de l’avaluació dins el departament d’Alemany 

El departament acorda el següents períodes d’avaluació i les corresponents activitats avaluables. 

# Període Data Activitats avaluables 

1 Diagnòstic fins 19/10/2018 Activitats de totes les destreses. 

2 1a avaluació fins 3/12/2018 Mínims: una activitat de cada destresa. 



3 2a avaluació fins 26/2/2019 Mínims: una activitat de cada destresa.  

4 3a avaluació fins 16/5/2019 Mínims: una activitat de cada destresa.  

5 Avaluació final segons calendari 

específic 

Examen complet. 

(En els nivells 1 pot ser convalidada per l’avaluació contínua. 

En els nivells de certificat, inclou la convocatòria ordinària i 

extraordinària reglada per les instruccions de la comissió 

d’exàmens.) 

 

Dins les EOI és comú diferenciar els anomenats “cursos 1” (Bàsic A1 i Intermedi 1) i els “cursos de 

certificat” (Bàsic A2 i Intermedi 2) perquè segueixen dos sistemes d’avaluació lleugerament diferents: 

- en tots els cursos s’aplica l’avaluació contínua; 

- però només es pot promocionar per avaluació contínua en els cursos 1, 

- mentre que en els cursos de certificat es promociona per certificació (avaluació final). 

Seguidament es tracten amb més detalls algunes dd’aquestes diferències. 

1.2. Cursos 1 

Com s’ha dit, els “cursos 1” es poden superar per avaluació contínua. No es fixa una nota mínima per 

poder fer les notes mitjanes de les diferents destreses. El professorat informarà l’alumnat sobre el 

significat i procediments de l’avaluació contínua i valorarà l’assistència (70% mínim), la participació en 

les activitats a l’aula i la realització d'activitats a casa, així com les proves de progrés formals i les 

proves finals d’aprofitament. La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana aritmètica de la nota 

obtinguda a la segona i a la tercera avaluació. 

Els alumnes oficials que no assoleixin els mínims per a ser qualificats per avaluació contínua, tenen dret 

a realitzar una prova al juny i/o una altra al setembre en el calendari de les convocatòries ordinària i 

extraordinària. És a dir, aquesta prova és per a: 

 l’alumnat que no acumuli un percentatge d'assistència igual o superior al 70%. El resultat de la 

prova final serà la qualificació del curs. 

 l’alumnat que, tot i havent assistit a classe, no ha participat en un nombre mínim de proves i 

activitats d’avaluació. Aquests alumnes faran la prova completa o les parts corresponents a 

determinades destreses per a obtenir la qualificació del curs; es considera que el professor no 

disposa de prou informació per a avaluar aquest alumne. El resultat de la prova final serà la 

qualificació del curs. 

 l’alumnat que tot i haver assistit regularment a classe i haver participat activament en totes les 

activitats no ha assolit el nivell de competència que es considera necessari per a aprovar el curs. 

Es podrà presentar a la prova final (o les parts corresponents a certes destreses) un cop hagi 

parlat amb el seu professor. 



Les proves que es realitzen al llarg de tot el curs a més d'estar orientades a familiaritzar-se amb les 

proves de final de cicle (quan l'estructura és similar a les quals es proposen en els exàmens de 

certificat) tenen dos objectius més a complir: d’una banda serviran per avaluar objectius que són 

difícilment operables en un examen; i de l’altra, serviran per mesurar el progrés de l’alumne, per a la 

qual cosa el professorat no només a d’atorgar una nota sinó enriquir-la amb breus comentaris que 

permetin que l’alumne aprengui més eficientment i afronti tot el curs amb garanties d’èxit. 

1.3. Cursos de certificat 

En el cursos de certificat també s’aplica l’avaluació contínua, per bé que no es pot promocionar de curs 

si no és a través de l’avaluació final (exàmens de certificat). La descripció i models de les proves es pot 

consultar en el següent enllaç:  

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

1.4. Qualificacions 

La qualificació de cada destresa es fa mitjançant una valoració numèrica del 0 al 10 (amb un decimal si 

escau, ponderada de la següent manera: un aprovat (5) és l’obtenció del 60% de la puntuació del totals 

de les activitats que avaluen una destresa. A la nota (n) li correspon un predicat qualitatiu (v. article 16 

de l’Ordre de dia 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals de l’organització dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial): 

 Insuficient: n < 5 

 Suficient: 5 ≼ n < 6 

 Bé: 6 ≼ n < 7 

 Notable: 7 ≼ n < 9 

 Excel·lent: 9 ≼ n ≼ 10 

1.5. Criteris d’avaluació 

A continuació es detallen els criteris d’avaluació de les destreses. És útil separar les destreses 

receptives (comprensió lectora i comprensió auditiva) de les productives (expressió oral i expressió 

escrita). 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES DESTRESES RECEPTIVES 

S’avaluaran tres àmbits: 

 entendre el sentit general / identificar el tema (p. ex. quan llegim el titular només per saber si el 

tema ens va o no) 

 entendre informació detallada (p. ex. quan hom llegeix els apunts per a preparar-se per a un 

examen) 

 entendre informació específica (“obviant” altres parts del text) (p. ex. quan llegim el bitllet 

d’avió per saber on és el nostre seient). 

La nota de les destreses receptives será, però, global, no detallada per cada una d’aquestes 

microdestreses. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES DESTRESES PRODUCTIVES 

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


S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes següents:  

Criteri Què s’avalua 

Adequació L’assoliment de la tasca. Desenvolupament dels punts proposats, l’adequació del 

registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació. Observar l’extensió o nombre 

de paraules que s’hagi estipulat i que s’ajusti al format requerit (carta, nota informal, 

narració.etc.) 

Cohesió i 

coherència 

Organització sintàctica de la informació, de les idees i dels manteniment de la línia 

discursiva. Es reflecteix per mitjà de la disposició i unió d’oracions i paràgrafs, l’ús de 

mecanismes de referència (pronoms, cadenes l’èxiques, ,seqüenciació temporal , l’ús 

adequat dels signes de puntuació. 

Riquesa La veritat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. 

Correcció L’ús correcte gramatical , sintàctic i lèxic. 

Fluïdesa 

(només EO) 

La capacitat d’actuar en les interaccions amb naturalitat i amb ritme bastant regular 

com per a no interrompre la comunicació. 

 


