
El sistema d’avaluació a les EOI 

  

En termes generals s’ha de seguir el marc, segons el que estableixen les Instruccions 

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

Illes Balears. 

 

“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. L’avaluació ha de tenir tres fases diferenciades: inicial, formativa i 

sumativa. Elsdepartaments i els professors han d’informar l’alumnat sobre els 

objectius i continguts (generals i específics) a assolir a final de curs i els criteris 

i els mitjans ques’han d’utilitzar per a l’avaluació i per a la qualificació.” 

 

D’acord amb el Decret 120/2002 de 27 de setembre i amb l’Ordre de 8 de gener de 

2008, a les escoles oficials d’idiomes els alumnes han de ser informats del seu progrés 

i de les seves qualificacions en cadascuna de les destreses almenys en tres moments 

durant el curs acadèmic. 

“L’avaluació contínua es un instrument d’informació necessari 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”. 

 

L’acció tutorial servirà per establir contacte entre el professorat i l’alumnat (de forma 

col·lectiva o individual) per tal que el professor pugui informar l’alumne sobre el seu 

procés d’aprenentatge i pugui indicar-li formes de millora. L’alumne podrà també 

informar el professor sobre les seves opinions i percepcions quant a la tasca del 

professor o la dinàmica del grup. 

 

El professorat informarà l’alumnat sobre com es fa l’avaluació contínua de l’alumnat al 

departament de la llengua que s’estudia. 

 

L’avaluació a l’EOI d’Inca 

 

El departament d’anglès de I'EOI d’Inca estableix 4 períodes per aplicar les proves 

formals i informals que, segons el criteri de cada professor, siguin necessàries per 

recollir informació amb l’objectiu d’informar l’alumnat del seu progrés. S’intentarà que 

aquestes proves ocupin un període de temps que eviti la interrupció completa de 

l’activitat pedagògica. 

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

proves aplicades, tot i que la recollida d’informació es pot fer en qualsevol moment del 

curs. 



• Diagnòstic inicial: primers quinze dies 

• 1ª avaluació: final de gener 

• 2ª avaluació: mitjan maig  

• 3ª avaluació: juny  

• Convocatòria de setembre 

 

Atès que la descripció de les proves corresponents al nivell bàsic no contempla una 

nota aïllada d’ús de la llengua, en el curs de Bàsic 1, cal integrar la nota de l’ús de la 

llengua en la prova de comprensió lectora, igual que en la prova de certificat del nivell 

Bàsic 2. 

 

Aspectes que s’han de valorar durant part de l’avaluació contínua per donar 

una qualificació a l’alumne: 

 

a. Assistència: 

En un ensenyament presencial l’intercanvi d’informació entre l’alumnat i el professorat 

només és factible si l’assistència és regular. Es recorda que segons les resolucions de 

començament de curs les absències superiors al 30% del temps lectiu implicaran el fet 

que l’alumne/a no podrà ser avaluat de forma contínua, emperò podrà presentar-se a 

la prova de final de curs i mantenir el dret de participar a totes aquelles proves que 

s’organitzin, encara que les notes tretes d’aquestes proves normalment no es tindran 

en compte a l’hora de calcular la nota final de l’alumne. 

b. Participació en les activitats a l’aula: 

Aquesta participació es pot dur a terme en petits grups, davant tot el grup, en proves 

orals i escrites, a través del mitjans informàtics, etc. 

c. Realització d’activitats a casa: 

Pot incloure tot tipus d’activitats si els alumnes compten amb els seus propis mitjans 

informàtics. 

d. Proves formals: 

Poden incloure exercicis sobre les lectures, proves de comprensió oral i escrita, 

gramàtica, lèxic, expressió escrita i oral. Cada professor informarà els alumnes sobre 

la manera en què es duran a terme. 

e. Prova final: La prova final del curs 2013-14 serà obligatòria a l’acabament dels 

nivells Bàsic, Intermedi , Avançat , C1 i C2. En aquests casos l’alumnat ha d’aprovar 

aquest examen per passar curs o per obtenir el certificat final. 

Pel que fa als cursos de Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1 també pot existir una prova 

final, però tindrà diverses funcions segons cada alumne. El professor informarà els 

alumnes si han de realitzar la prova o no, de per què l’han de fer i quin pes tindrà a la 

seva qualificació final. Aquesta prova serà unificada i elaborada a les reunions de 

coordinació. 

 



f) L’alumnat que no acumuli un percentatge d’assistència superior al 70% haurà de 

realitzar la prova final per obtenir qualificació del curs. El resultat de la prova final serà 

la qualificació que l’alumne haurà assolit en el curs. 

g) L’alumnat que, tot i havent assistit a classe, no ha participat en les activitats 

d’avaluació esmentades també haurà de fer la prova final (o les parts corresponents a 

determinades destreses) per obtenir qualificació de curs, ja que el professor no 

disposa de prou informació per avaluar aquest alumne. El resultat de la prova final 

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

h) L’alumnat que ha assistit regularment a classe però que no ha assolit el nivell de 

competència que es considera necessari per 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 que l’informarà sobre el pes que la prova final tindrà a la seva 

qualificació final. 

i) L’alumnat que ha assistit a classe i ha participat en les activitats d’avaluació 

acordades amb el seu professor de manera satisfactòria, no haurà de presentar-se a la 

prova final, ja que el professor disposarà de suficient informació per certificar el 

progrés adequat. 

 


