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INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES DE CATALÀ A L’EOI

Per obtenir el certificat dels nivells Avançat 2 (B2), C1 i C2 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
previstos als respectius nivells.

➔ Informació general sobre l’estructura de la prova

Àrea 1: 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. 

           Àrea 2: 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.

Àrea 3: Comprensió auditiva (part de la qualificació global: 20%)

A partir de les audicions plantejades 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... 

Àrea 4: Expressió escrita (part de la qualificació global: 20%)

L’alumnat  haurà  de  realitzar  dues  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.

Durada aproximada de tota la prova escrita: 4 hores. 

Àrea 5: Expressió oral (part de la qualificació global: 20%)

L’alumnat haurà de realitzar una o dues tasques davant d’un tribunal de dos examinadors, que inclourà una part
monologada i una part amb interacció amb un altre examinand.

Durada aproximada de la prova oral: entre 15 i 25 minuts, segons el nivell.

Puntuació total de la prova: 100%
Nota mínima per superar la prova: 60% en cadascuna de les àrees. 
La no superació d’una àrea implica la no obtenció del certificat.

Nombre de convocatòries: 2 (ordinària: maig-juny / extraordinària: setembre)

A la prova extraordinària de setembre només s’hauran de presentar els alumnes no examinats al juny i els
alumnes que hagin suspès alguna àrea a la convocatòria de maig-juny (aquests només s’examinaran de les àrees
suspeses). 

Descripció, durada, estructura i models de proves de les EOI per nivells

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

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


➔ Criteris aplicats pels examinadors per avaluar les proves d’expressió escrita i expressió oral

Barems -Criteris d’avaluació de l’EXPRESSIÓ ESCRITA

Adequació -Assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats.
-Adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació. -Extensió i 
format requerit (elements necessaris per al tipus de text: carta, nota informal, 
narració...).

Coherència i 
cohesió

-Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment de la línia 
discursiva, per mitjà de la disposició i unió d’oracions i paràgrafs.
 -Ús de mecanismes de referència (pronoms, seqüenciació temporal,signes de puntuació, 
concordança...).

Riquesa -Varietat i precisió en els continguts i en l’ús d’estructures i lèxic. 

Correcció -Ús correcte de la gramàtica, la sintaxi, l’ortografia i el lèxic.

Barems -Criteris d’avaluació de l’EXPRESSIÓ ORAL

Adequació -Assoliment de la tasca.
-Adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació. -Extensió de les 
intervencions; rellevància del contingut.
- Torns de paraula i estratègies de cooperació i manteniment de la comunicació, el 
control de la veu i dels elements no verbals de la comunicació (mirada, gestualitat, 
empatia).

Coherència i 
cohesió

-Organització de la informació i de les idees. 
-Ús de connectors discursius i d'altres mecanismes d'interconnexió i dels patrons 
d’entonació.

Fluïdesa -Capacitat d’actuar en les interaccions amb naturalitat i amb un ritme bastant regular 
com per a no interrompre la comunicació.

Riquesa -Varietat i precisió en els continguts i en l’ús d’estructures i lèxic. 

Correcció -Ús correcte de la gramàtica, la sintaxi, el lèxic i la pronunciació.

➔ Alumnat amb dificultats específiques

Tota la informació a l’enllaç següent:

http://www.eoinca.com/sol%C2%B7licitud-dadaptacio-de-proves-per-a-persones-amb-dificultats-especifiques/

http://www.eoinca.com/sol%C2%B7licitud-dadaptacio-de-proves-per-a-persones-amb-dificultats-especifiques/

