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SISTEMA D’AVALUACIÓ ALS CURSOS OFICIALS 

1. CURS QUADRIMESTRAL AVANÇAT 1 (octubre-gener)

Al  curs  quadrimestral  d’Avançat  1  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 així com el
calendari d’avaluacions segons la proposta de direcció del centre per al curs 2018-2019.

Cal recordar que el percentatge mínim d’assistència a classe per ser avaluat per avaluació contínua és el 70%.

AVANÇAT 1 (octubre-gener)

Av. diagnòstic

Fins 19 d’octubre

1a av. seguiment

Fins 5 de desembre

2a avaluació

Fins 21 de gener

3a avaluació Examen final

28 de gener

Nota no numèrica Nota numèrica (50%) Nota numèrica (50%) Nota numèrica
Només  alumnes  amb  àrees
suspeses  o  alumnes  que  no
arriben al 70% d’assistència

Octubre:  3  tasques  (1  de
CL , 1 de CA i 1 d’EE).

Novembre: 4 tasques (1 per
destresa: CL, EE, EO, UL).

Desembre:  5  tasques  (1  per
destresa: CA, CL, EE, EO, UL).

Gener: 3 tasques (1  de CA, 1
d’EE i una d’EO).

  

*Tutoria individualitzada

*L’alumne/a estarà informat del seu progrés d’aprenentatge mitjançant una tutoria individualitzada amb la
professora en la qual es preveu orientar-lo en l’aprenentatge de l’idioma, oferir-li recursos i activitats de reforç de
manera personalitzada i  reforçar-li les aptituds i els aspectes positius.

**Els alumnes que, per avaluació contínua, hagin suspès alguna de les destreses a l’examen global només
s’hauran d’examinar de l’àrea o les àrees suspeses.  

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

2. CURS QUADRIMESTRAL AVANÇAT  2 (febrer-maig) 

Al curs quadrimestral d’Avançat 2 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  així  com  el  calendari
d’avaluacions. 

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 Avançat 2.



AVANÇAT 2 (febrer-maig)

1a av. seguiment

Fins 26 de febrer

2a avaluació

Fins 17 d’abril

3a avaluació

Data examen de certificat

Nota no numèrica Nota numèrica Examen de certificat

Febrer: 4 tasques (una per destresa:
CL, EE, EO i UL). 

Març-  abril:  5  tasques  (una  per
destresa: CL, CA, EE, EO i UL). 

Maig: 3 tasques (una per destresa:
CA, EO i UL).

Examen de certificat: s’avaluaran les
5  destreses  i  l’alumnat  que  hagi
superat  l’examen  obtendrà  el
certificat del nivell Avançat (B2).

*Tutoria individualitzada

 *L’alumnat  estarà  informat  del  seu  progrés  d’aprenentatge  mitjançant  una  tutoria  individualitzada  amb  la
professora en la qual es preveu orientar-lo en l’aprenentatge de l’idioma, oferir-li recursos i activitats de reforç de
manera personalitzada i reforçar-li les aptituds i els aspectes positius.

Prova extraordinària de setembre Només alumnes no presentats a la prova de maig/juny o alumnes suspesos.

3. CURSOS C1 I C2

S'avaluarà regularment el  progrés en totes les habilitats mitjançant proves objectives o activitats avaluables:
comprensió lectora (CL), comprensió auditiva (CA), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO) i Ús de la llengua
(UL), amb un mínim de tasques per avaluació 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 o C2.

Nivells  C1 i C2

Av. diagnòstic

Fins 19 d’octubre

1a av. seguiment

Fins 5 de desembre

2a avaluació

Fins 26 de febrer

3a avaluació

Data examen de certificat

Nota no numèrica Nota (numèrica o no numèrica) Nota numèrica Examen de certificat

*Tutoria individualitzada

*L’alumnat  estarà  informat  del  seu  progrés  d’aprenentatge  mitjançant  una  tutoria  individualitzada  amb  la
professora en la qual es preveu orientar-lo en l’aprenentatge de l’idioma, oferir-li recursos i activitats de reforç de
manera personalitzada i reforçar-li les aptituds i els aspectes positius.

Prova extraordinària de setembre Només alumnes no presentats a la prova de maig/juny o alumnes suspesos.


