
 

DEPARTAMENT D’ALEMANY 

Avaluació 

El curs acadèmic es divideix en dos quadrimestres: el primer, fins dia 30 de 

gener, i el segon fins mitjan maig, on s’aplica l’avaluació contínua. La nota final 

de juny, en el cas del cursos 1, serà la mitjana de la qualificació obtinguda en 

ambdós quadrimestres. Al llarg del curs, el professorat del departament 

d’alemany ha acordat realitzar una sèrie de proves per a l’anivellament, 

l’avaluació del progrés i la qualificació de l’alumnat.  

1. Proves de classificació 

Test d’anivellament per als aspirants a alumnes oficials (prova tipus test, un 

escrit breu i una petita conversa si escau). Té lloc oficialment al juny i al 

setembre i existeix la  possibilitat de convocar proves extraordinàries si hi ha 

places i candidats possibles per a un nivell determinat.  

2. Avaluació inicial. Poves de diagnòstic 

A l’inici del curs. Té com a finalitat detectar punts febles en els quals l’alumne / 

el grup necessita reforç i/o reanivellar els alumnes nouvinguts.   

El departament d’alemany no té cap prova model establerta per als diferents 

cursos. Cada professora deicideix com vol fer el diagnòstic del nivell dels seus 

grups.   

3. Avaluació contínua: cursos bàsic 1, intermedi 1, avançat 1 



L’avaluació contínua és una eina d’informació necessària que s’ha d’aplicar a 

tots els cursos per tal que hi hagi un intercanvi continu d’informació sobre el 

procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat. No obstant això, els 

alumnes dels grups 1 seran qualificats per avaluació contínua mentre que els 

alumnes dels grups 2 obtindran la seva qualificació amb les proves de certificat.  

El professorat informarà  l’alumnat sobre el significat i els procediments de 

l’avaluació contínua i valorarà l’assistència (70% mínim), la participació en les 

activitats a l’aula i la realització d’activitats a casa, així com les proves de 

progrés formals i les proves finals d’aprofitament.  

Els alumnes oficials que no assoleixin els mínims per a esser qualificats per 

avaluació contínua tenen la possibilitat de realitzar una prova al juny i/o una 

altra al setembre. Aquesta prova és per a: 

- L’alumnat que no acumuli un percentatge d’assistència igual o superior 

al 70%. El resultat de la prova final serà la qualificació que obtindrà l’alumne en 

el curs. 

- L’alumnat que, tot i havent assistit a classe, no ha participat en un 

nombre mínim de proves i activitats d’avaluació.  

Aquests alumnes faran la prova completa o les parts corresponents a 

determinades destreses per a obtenir la qualificació del curs, ja que el professor 

no disposa de prou informació per a avaluar aquest alumne. El resultat de la 

prova final serà la qualificació que obtindrà l’alumne en el curs. 



- L’alumnat que ha assistit regularment a classe i ha participat activament 

en totes les activitats però no ha assolit el nivell de competència que es 

considera necessari per a aprovar el curs. 

Podrà presentar-se  a la prova final (o les parts corresponents a certes 

destreses), un cop hagi parlat amb el seu professor.  

3.1. Proves de progrés  

Es fan al llarg del curs per a comprovar els progressos dels estudiants i 

adequar el ritme i la tipologia de les activitats d’ensenyament a un grup 

determinat.  

Per als cursos bàsic 1, intermedi 1 i avançat 1, el departament d’alemany ha 

fixat un mínim de dues proves de progrés per destresa i quadrimestre (3 en el 

cas de l’expressió escrita d’intermedi i avançat i al segon quadrimestre de bàsic 

1) que seran qualificades amb nota, i indispensables perquè l’alumne pugui 

aprovar per avaluació contínua.   

3.2. Proves d’aprofitament 

Al final de cada quadrimestre, en el cursos bàsic 1, intermedi 1 i avançat 1 es 

realitza una prova d’aprofitament a l’aula d’on s’obté una nota que fa mitjana 

amb les proves de progrés fetes al llarg del quadrimestre.  

Al final del primer quadrimestre es publica oficialment una primera qualificació, 

la segona té lloc al maig. La mitjana de les dues ens dóna la nota final del curs.  

En general, l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes oficials presencials ha 

de ser contínua, sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada, per tal 



de valorar el progrés de l’alumnat i contrastar els objectius establerts i els 

resultats obtinguts. S’ha  d’informar l’alumnat sobre els objectius i continguts 

(generals i específics) a assolir a final de curs i els criteris i els mitjans que 

s’han d’utilitzar per a l’avaluació i per a la qualificació. 

4. Proves de certificació 

Les proves de certificació són un instrument d’avaluació, d’estandardització, 

reglat i objectiu, tant per a l’alumnat oficial en finalitzar els estudis de cicle 

(cursos 2) com  per a l’alumnat lliure. De l’elaboració de les proves 

s’encarrega la Comissió de Proves Unificades.  

El cap de departament actua com enllaç entre la comissió i el professorat i els 

alumnes de l’escola. És l’encarregat de facilitar informació al departament 

sobre el desenvolupament i els continguts de les proves i ha de vetllar per la 

confidencialitat.  

Els detalls sobre tipus i nombre de proves, barems de qualificació, duració i 

criteris aplicables etc. varia segons la convocatòria i es troba cada any a la 

pàgina web de la Conselleria d’Educació.   

 


