


● Diversificar els instruments d’avaluació, amb la finalitat d’interpretar i valorar des de diferents

punts de vista el procés d’aprenentatge.

● Fer públics els criteris, segons els quals s’utilitzen aquests instruments d’avaluació. L’alumne/a

ha de saber què, com i amb quins criteris serà avaluat.

● Aplicar uns recursos i una avaluació que siguin coherents amb la metodologia que es durà a

terme a classe.

● Incorporar en ella el punt de vista de l’alumne/a. El/la professor/a inclourà dins les activitats

d’ensenyança-aprenentatge  activitats  d’autoavaluació,  amb la  finalitat  que  l’alumne/a  aprengui  i

s’habituï  a  controlar  el  seu propi  procés d’aprenentatge,  així  com també per  tal  que aprengui  a

organitzar el seu propi treball i a buscar els recursos que li siguin necessaris.

L’avaluació serà global, referida al conjunt de capacitats expressades dins els objectius generals i els objectius

específics de cada un dels cursos.

Els cursos en què es fa avaluació contínua són: Bàsic 1, Intermedi 1.

1.2. L’avaluació a l’EOI d’Inca

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 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: fins el 19 d’octubre 2018

Primera avaluació: 5 de desembre 2018 

Segona avaluació: 26 de febrer 2019 

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

Avaluació final: maig/juny 2019

Recuperacions de setembre 2019 



1.3. Cursos 1

Els alumnes oficials de Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1 podran superar el curs per avaluació contínua, sempre

que hagin assistit de manera regular a classe (70% mínim) i participat en les diferents tasques objectives que

el/la professor/a hagi establert al llarg del curs per a valorar la progressió de l’alumne/a en l’aprenentatge de la

llengua. En el cas de no aprovar per avaluació contínua, l’alumne/a podrà presentar-se  a la prova global de

recuperació de juny i setembre. El mínim exigit per superar la prova és d’un 60% per cada una de les parts. 

Els alumnes que després del tercer trimestre han de fer l’examen final de juny, només faran l’examen de les

parts de la tercera avaluació que no hagin aprovat.

Tots els alumnes poden presentar-se a l’examen oral encara que tinguin alguna part escrita suspesa. La nota de

les parts aprovades pel juny se’ls mantindrà fins la convocatòria de setembre.

La nota final donarà informació sobre les capacitats adquirides per l’alumne a l’acabament del curs. 

Es tindran en compte les notes de les altres avaluacions però sempre que donin constància d’una progressió

cap a l’assoliment dels objectius finals.

1.4. Cursos de certificat

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

1.5. Coordinació de les activitats i tasques d’avaluació

Per a finalitzar l’avaluació,  els  professors elegiran els instruments que considerin més oportuns (observació

sistemàtica, anàlisi de les produccions de l’alumnat, proves específiques, qüestionaris, entrevistes...) Així i tot,

sempre  es  realitzaran  proves  objectives  escrites  i/o  orals,  normalment  en  acabar  cada  trimestre  i  que

s’anunciaran amb la deguda antelació.


