
DEPARTAMENT DE CATALÀ 

AVALUACIÓ 

Entesa l’avaluació com la part del procés d’aprenentatge que comporta la recollida 

sistemàtica i organitzada d’informació i la interpretació de les dades obtingudes, les 

seves possibilitats educatives esdevenen molt àmplies, de manera que permet 

reconduir el procés educatiu i corregir-ne errors i desviacions. 

 

Procediments, criteris i instruments d’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat 

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. La prova 

del Departament de Català es basa en una part escrita i una part oral, basades en els 

continguts que s’inclouen en la Programació Didàctica anual del Departament.  

b) Proves de diagnòstic 

Són les proves que permeten detectar els punts febles en els quals l’alumnat necessita 

reforç i, per tant, encaminen la tasca docent a l’adopció de mesures de reforç en àrees 

puntuals de l’aprenentatge i, també, a l’adequació dels programes a les necessitats de 

l’alumnat. Es fa a principi de curs amb la finalitat de recollir el màxim d’informació 

possible sobre l’alumnat: aptituds, dificultats, interessos... 

c) Proves de progrés  

Són les proves que mesuren el progrés de l’alumnat realitzades cada quadrimestre 

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. El professorat dissenyarà les tasques per 

destreses amb què avaluarà cada quadrimestre. És important que els alumnes hi 

prenguin part activa i s’hi desenvolupin les estratègies d'autoaprenentatge. 

e) Proves de certificació (proves d’avaluació de nivell) 

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

durà a terme mitjançant proves de domini, és a dir, proves 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.  

Per obtenir un certificat de nivell Bàsic, Intermedi, Avançat, C1 o C2, l’aspirant haurà 

de realitzar una prova de domini que s'estructura en 5 parts: comprensió auditiva, 



expressió oral, comprensió lectora, expressió escrita i -tret del nivell Bàsic- ús de la 

llengua. Els valor total que s'atorga a la prova -100 punts- es distribueix a parts iguals 

entre les 4 0 5 parts de què consta. Cadascuna de les parts, així com la totalitat de la 

prova, s’ha de superar amb un 60% de la puntuació. L’alumnat que suspèn la prova en 

la convocatòria ordinària -que té lloc entre els mesos de maig i juny-, pot examinar-se 

en la convocatòria extraordinària -al setembre- de les parts que li hagin quedat 

pendents. 

Per a més informació sobre les proves de certificació, consultau la pàgina següent: 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=924793&lang=ca&codi=1002175&coduo

=924793. 
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