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INSTRUCCIONS	
  DE	
  CARÀCTER	
  EXTRAORDINARI
PER	
  L'AVALUACIÓ	
  FINAL	
  ORDINÀRIA
A	
  L'EOI	
  D'INCA	
  I	
  ALCÚDIA.	
  CURS	
  2019-‐2020
D'acord	
   amb	
   les instruccions	
   complementàries	
   per	
   avaluar	
   l'aprenentatge	
   dels	
   alumnes	
   rebudes	
   per	
   part	
   de
Conselleria	
   (Resolució	
   del	
   conseller	
   d'Educació,	
   Universitat	
   i	
   Recerca	
   de	
   17	
   d'abril	
   de	
   2020	
   per	
   avaluar	
   els	
   cursos
1	
  de	
  la	
  modalitat	
  presencial	
  i resolució	
  del	
  conseller	
  d'Educació,	
  Universitat	
  i	
  Recerca	
  de	
  17	
  d'abril	
  de	
  2020	
  per
avaluar	
  els	
  alumnes	
  dels	
  cursos	
  de	
  cerDﬁcació	
  de	
  la	
  modalitat	
  presencial,	
  lliure,	
  a	
  distància	
  i	
  del	
  programa	
  EOIES
i	
  EOI-‐CEPA),	
  a	
  conDnuació	
  trobareu	
  els	
  aspectes	
  més	
  importants	
  destacats.

A.	
  CALENDARI	
  ESCOLAR
1. Les   ac'vitats   lec'ves   no   presencials   ﬁnalitzaran   divendres   22   de   maig,   tant   pels   cursos   1   com   pels   de
cer'ﬁcat.
B.	
  CURSOS	
  1	
  (OFICIALS	
  PRESENCIALS:	
  A1,	
  B2.1,	
  C1.1)

Convocatòria	
  ordinària
1.  La  qualiﬁcació  ﬁnal  estarà  basada  en  les  evidències  d'aprenentatge  que  s'hagin  recollit abans  de  la  suspensió
de  classes  presencials,  és  a  dir,  durant  la  primera  i  segona  avaluació.
2.  El  seguiment  que  s'hagi  fet  durant  les  classes  no  presencials  i  les  ac'vitats  avaluades  es  tendran  en  compte
per  augmentar  la  qualiﬁcació  ﬁnal.
3.  Els   alumnes   que   no   hagin   seguit   l'avaluació   conEnua   durant   la   primera   i   segona   avaluació   s'hauran   de
presentar  a  la  convocatòria  extraordinària  de  setembre.
4.  Els  alumnes  rebran  les  qualiﬁcacions  ﬁnals  a  ﬁnal  de  curs,  quan  el  professor  pugui  valorar  tota  la  informació
que  té  de  l'alumne  i  calcular  la  nota  ﬁnal.

Convocatòria	
  extraordinària
1.  Les   proves   presencials   per   a   l'avaluació   extraordinària   de   setembre   es   mantenen.   El   calendari   encara   està
pendent  de  publicació.

Promoció
1.  Els  criteris  de  promoció  pels  cursos  1  (A1,  B2.1,  C1.1)  es  mantenen  sense  canvis.  És  necessari  almenys  un  50%
de  cada  una  de  les  ac'vitats  de  llengua  per  promocionar  al  nivell  següent.
2.  Els  alumnes  que,  encara  que  compleixin  els  requisits  per  promocionar,  vulguin  repe'r  el  curs,  ho  podran  fer
sense  que  compu'  a  efectes  de  límit  de  convocatòries.
C.	
  CURSOS	
  1	
  (EOIES	
  I	
  EOI-‐CEPA:	
  A1,	
  B2.1)
Convocatòria	
  Ordinària
Proves	
  escrites
Proves	
  orals

Convocatòria	
  Extraordinària
Proves	
  escrites
Proves	
  orals

EOIES

15-‐  21  setembre

25  maig-‐19  juny
(telemà'cament*)

23-‐29  setembre

30  set.-‐  5  oct.

EOI-‐CEPA

15-‐  21  setembre

25  maig-‐19  juny
(telemà'cament*)

23-‐29  setembre

30  set.-‐  5  oct.
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D.	
  CURSOS	
  DE	
  CERTIFICACIÓ	
  (OFICIALS	
  PRESENCIALS,	
  LLIURES	
  I	
  EOIES:	
  A2,	
  B1,	
  B2.2,	
  C1.2,	
  C2)
Convocatòria	
  Ordinària

Convocatòria	
  Extraordinària

Proves	
  escrites

Proves	
  orals

Proves	
  escrites

Proves	
  orals

Oficials	
  presencials

2-‐14  setembre

25  maig-‐19  juny
(telemà'cament*)

1-‐14  octubre

8-‐30  setembre

Lliures

2-‐14  setembre

1-‐28  setembre

1-‐14  octubre

1-‐19  octubre

EOIES

2-‐14  setembre

1-‐14  octubre

8-‐30  setembre

EOI-‐CEPA

2-‐14  setembre

25  maig-‐19  juny
(telemà'cament*)
25  maig-‐19  juny
(telemà'cament*)

1-‐14  octubre

8-‐30  setembre

E.	
  THAT'S	
  ENGLISH
Mòduls	
  que	
  no	
  condueixen	
  a	
  cerWﬁcació
Convocatòria	
  Ordinària

Convocatòria	
  Extraordinària

Proves	
  escrites

Proves	
  orals

Proves	
  escrites

Proves	
  orals

That’s	
  English!
Mòd.	
  2,	
  6,	
  10

11-‐17  setembre

11-‐17  setembre

21-‐28  setembre

21-‐  28  setembre

That’s	
  English!
Rec.	
  mòduls
1,3,5,7,9	
  i	
  11

1-‐10  setembre

1-‐10  setembre

Mòduls	
  que	
  condueixen	
  a	
  cerWﬁcació
Convocatòria	
  Ordinària
That’s	
  English!
Mòd.	
  4,8,	
  12

Convocatòria	
  Extraordinària

Proves	
  escrites

Proves	
  orals

Proves	
  escrites

Proves	
  orals

2-‐14  setembre

1-‐23  setembre

1-‐14  octubre

24-‐30  setembre

F.	
  PUBLICACIÓ	
  DELS	
  CALENDARIS	
  DE	
  LES	
  PROVES	
  ORALS
Convocatòria	
  Ordinària

•

Oﬁcials  presencials,  EOIES,  EOI-‐CEPA:  no  més  tard  del  20  de  maig  de  2020.

•

Lliures  i  That's	
  English:  no  més  tard  del  27  de  juliol  de  2020.

Convocatòria	
  Extraordinària
•

Oﬁcials  presencials,  EOIES  i  EOI-‐CEPA:  no  més  tard  del  27  de  juliol  de  2020.

•

Lliures:  no  més  tard  del  25  de  setembre  de  2020.

•

That's	
  English:  no  més  tard  del  21  de  setembre  de  2020.
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