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SISTEMA D’AVALUACIÓ A L’EOI 

En termes generals se segueixen les directrius establertes a l’article 5.1. de les 

Instruccions d’Organització i Funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes 

Balears  per al curs 2017-2018, segons les quals: “L’avaluació de l’aprenentatge dels 

alumnes oficials presencials ha de ser continua, sistemàtica, globalitzada, integradora i 

personalitzada, per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius 

establerts i els resultats obtinguts”. L’avaluació constarà de tres fases diferenciades: inicial, 

formativa i sumativa (pel que fa als coneixements adquirits). Els departaments i els 

professors informaran els alumnes sobre els objectius i continguts (generals i específics) a 

assolir a final de curs i els criteris i els mitjans que s’utilitzaran per a l’avaluació i per a la 

qualificació.  

TIPUS DE PROVES  

a) Proves de classificació o d’anivellament   

Aquestes proves permeten la ubicació de l’alumnat oficial en els nivells que els 

correspongui segons els seus coneixements de la llengua objecte d’estudi. Generalment es 

basa en una part escrita, tot i que hi pot haver una part oral, segons l’organització de cada 

departament.   

b) Proves de progrés   

Són les proves que mesuren el progrés de l’alumnat realitzades cada trimestre amb la 

finalitat d'obtenir dades sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat i mantenir-lo informat. 

Els ensenyants necessiten saber si els alumnes progressen, si estan motivats, si són 

conscients del seu progrés... Aquest tipus d’avaluació és la que té més valor educatiu 

perquè permet, a partir de la presa de consciència d’aprenents i ensenyants, modificar tot 
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el que convingui. Cada professor és l'encarregat de dissenyar les tasques  per destreses 

amb què avaluarà cada trimestre. És important que els alumnes hi prenguin part activa i 

s’hi desenvolupin les estratègies d'autoaprenentatge. Per cada curs, hi ha un mínim 

d’activitats avaluadores que l’alumne ha de fer i de superar satisfactòriament. 

Aquestes proves permeten al professorat poder avaluar l'alumne per avaluació contínua. 

Per poder aplicar l’avaluació contínua l’assistència a classe ha de ser regular i s’han de 

valorar tant les tasques realitzades a classe com fora de l’aula.  

S’han proposat les següents dates per informar a la cap d’estudis dels resultats de les 

proves aplicades: 

• Diagnòstic inicial: 20 d’octubre 

• 1ª avaluació: 12 de gener 

• 2ª avaluació: 9 de març  

• 3ª avaluació: 17 de maig 

• Convocatòria de juny i setembre 

 

c) Proves d’aprofitament   

Aquestes proves permeten l’accés al curs següent als alumnes de tots els grups del mateix 

nivell. Aquells que hagin superat  les proves de progrés satisfactòriament, és a dir, que 

hagin estat avaluats per avaluació contínua i hagin obtingut resultats satisfactoris, no cal 

que facin la prova d'aprofitament (o prova global de juny i/o setembre). Els alumnes que no 

hagin arribat al 70% d’assistència durant el curs no han pogut ser avaluats per avaluació 

contínua, però tenen el dret de presentar-se a aquestes proves.  

Les proves d'aprofitament (de juny i setembre) han  de ser dissenyades conjuntament pel 

professorat que imparteix el mateix nivell i els criteris d'avaluació han de ser els mateixos.  
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d) Proves de certificació (proves d’avaluació de nivell)  

L'avaluació té com a objectiu últim l’expedició d’un certificat. Aquesta certificació es durà a 

terme mitjançant proves de domini, és a dir, dissenyades per mesurar el grau de 

competència comunicativa lingüística general que l’alumnat té en la llengua objecte 

d’avaluació. Aquestes proves tenen com a referència els nivells establerts en el currículum 

i es dirigeixen a les persones aspirants de qualsevol modalitat, per a qualsevol idioma i a 

tots els centres autoritzats.  Els cursos en què hi ha una  prova de certificació de nivell 

són: Bàsic 2, Intermedi 2, Avançat 2, C1 i C2.  

Totes les informacions relatives a las proves de certificació es podran consultar a la pàgina 

Web següent: 

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

VALOR PERCENTUAL DE LES PROVES  

Per superar qualsevol prova s’ha d’obtenir com a mínim el 60% de la puntuació total.   

Així mateix, s’han d’aprovar totes les destreses per separat entre les convocatòries de juny 

i setembre. La puntuació de cada destresa és la següent:  

Nivells Bàsic 1 i 2:  

Comprensió lectora     25%  

Comprensió auditiva  25%  

Expressió escrita  25%  

Expressió oral   25%  

Nivells Intermedi, Avançat, C1 i C2:  

Comprensió lectora     20%  

Comprensió auditiva  20%  

Expressió escrita  20%  

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/certificacions-82878/?campa=yes
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Expressió oral   20%  

Ús de la llengua  20% 


