
                           CRITERIS D’AVALUACIÓ          

 

Mòduls 1 i 2 (BÀSIC 1) i Mòdul 3 (BÀSIC 2) 

La part escrita consta de 3 apartats: “Comprensió lectora”, “Comprensió 

auditiva” i “Expressió escrita” (amb una puntuació de 10 punts cada apartat). 

S’ha de superar cada part amb un 5 (és a dir, s’ha d’obtenir un mínim de 5 

punts sobre 10 en cada apartat). 

No podran accedir a la prova oral els alumnes amb una nota inferior a 5 en 

qualsevol dels apartats de la part escrita: “Comprensió lectora”, “Comprensió 

auditiva” i “Expressió escrita”. Se superarà la prova oral amb un 5 sobre 10 

punts. Una nota inferior a 5 en aquesta part implica no aprovar.  

La qualificació final dels mòduls 1, 2 i 3 serà la mitjana entre les notes 

obtingudes a cada prova. Per aprovar els mòduls 1, 2 i 3 s’haurà d’obtenir 

almenys un 50% de la puntuació total, és a dir, 20/40. 

Mòdul 4 (BÀSIC 2) 

L’examen del mòdul 4 serà el corresponent a la prova unificada de Nivell 

Bàsic d’anglès, elaborada per la Comissió de Proves Unificades de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears. Els criteris 

d’avaluació i qualificació d’aquesta prova són determinats per la dita comissió. 

La prova consta de 4 apartats: “Comprensió lectora”, “Comprensió auditiva”, 

“Expressió escrita” i “Expressió oral”. Cada apartat se supera amb un 60%, és a 

dir, un 5 és un 60% de la puntuació. Els alumnes que no superin totes les parts 

a la convocatòria de maig/juny al setembre només s’han d’examinar de les 

parts suspeses. Per a més informació consultau:  

https://intranet.caib.es/sites/M1502111317262137083894/ca/certificacions-

82878/?campa=yes  

Mòdul 5 i 6 (INTERMEDI 1) i Mòdul 7 (INTERMEDI 2) 

La part escrita consta de 3 apartats: “Comprensió lectora”, “Comprensió 

auditiva” i “Expressió escrita” (amb una puntuació de 10 punts cada apartat). 

Els apartats de “Comprensió auditiva” i “Expressió escrita” s’han de superar 

amb un 5 (és a dir, s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 en aquests 

apartats). No podran accedir a la prova oral els alumnes amb una nota inferior 

a 4 en “Comprensió lectora”. 

Per accedir a la prova oral, s’haurà d’obtenir un mínim de 20 punts a la part 

escrita. Se superarà la prova oral amb un 5 sobre 10 punts. Una nota inferior a 

5 en aquesta part implica no aprovar.  

https://intranet.caib.es/sites/M1502111317262137083894/ca/certificacions-82878/?campa=yes
https://intranet.caib.es/sites/M1502111317262137083894/ca/certificacions-82878/?campa=yes
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La qualificació final dels mòduls 5, 6 i 7 serà la mitjana entre les notes 

obtingudes a cada prova. Per aprovar els mòduls 5, 6 i 7 s’haurà d’obtenir 

almenys un 50% de la puntuació total, és a dir, 20/40. 

 

Mòdul 8  (INTERMEDI 2) 

L’examen del mòdul 8 serà el corresponent a la prova unificada de Nivell 

Intermedi d’anglès, elaborada per la Comissió de Proves Unificades de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears. Els criteris 

d’avaluació i qualificació d’aquesta prova són determinats per la dita comissió. 

La prova consta de 5 apartats: “Ús de la llengua”, “Comprensió lectora”, 

“Comprensió auditiva”, “Expressió escrita” i “Expressió oral”. Cada apartat es 

supera amb un 60%, és a dir, un 5 és un 60% de la puntuació. Els alumnes que 

no superin totes les parts a la convocatòria de maig/juny, al setembre només 

s’han d’examinar de les parts suspeses. Per a més informació consultau:  

https://intranet.caib.es/sites/M1502111317262137083894/ca/certificacions-

82878/?campa=yes  

Mòdul 9 i 10 (AVANÇAT 1) 

La part escrita consta de 3 apartats: “Comprensió lectora”, “Comprensió 

auditiva” i “Expressió escrita” (amb una puntuació de 10 punts cada apartat). 

Els apartats de “Comprensió auditiva” i “Expressió escrita” s’han de superar 

amb un 5 (és a dir, s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 en aquests 

apartats). No podran accedir a la prova oral els alumnes amb una nota inferior 

a 4 en “Comprensió lectora”. 

Per accedir a la prova oral, s’haurà d’obtenir un mínim de 20 punts a la part 

escrita. Se superarà la prova oral amb un 5 sobre 10 punts. Una nota inferior a 

5 en aquesta part implica no aprovar.  

La qualificació final dels mòduls 9 i 10 serà la mitjana entre les notes 

obtingudes a cada prova. Per aprovar els mòduls 9 i 10 s’haurà d’obtenir 

almenys un 50% de la puntuació total, és a dir, 20/40. 

 

https://intranet.caib.es/sites/M1502111317262137083894/ca/certificacions-82878/?campa=yes
https://intranet.caib.es/sites/M1502111317262137083894/ca/certificacions-82878/?campa=yes

