
 AVALUACIÓ 
 
L’avaluació serà: 
 

1. Formativa  (contínua): 
 

Els alumnes oficials de Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1, podran superar el curs per avaluació 

contínua, sempre que hagin assistit de manera regular a classe (70% mínim).  
Per a realitzar l’avaluació: recollida sistemàtica de dades al llarg de cada trimestre per part 
del professor i dels alumnes sobre la consecució dels objectius del nivell mitjançant proves 
que s’axivaran al departament i que permetran la confecció d’informes trimestrals.  
 
Bàsic 1:   
4 destreses (Comprensió Oral - Comprensió Escrita-  Expressió Escrita - Expressió Oral i l’ús de 
la llengua està inclòs en la prova de Comprensió Lectora)  
 
 Intermedi 1-Avançat 1:  
5 destreses (Comprensió Oral - Comprensió Escrita-  Expressió Escrita - Expressió Oral - Ús de la 
llengua) .   
 
Cada part de la prova es puntuarà sobre: 
 25 punts en Bàsic 1.  La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 15 
punts (60%) 
20 punts en Intermedi 1 - Avançat 1. La puntuació mínima per a la superació de cada part de la 
prova es de 12 punts (60%). 
 
Els resultats corresponents a la primera i segona avaluació comptabilitzaran cada una un 25% 
de la nota final; els resultats corresponents a la tercera avaluació comptabilitzaran un 50% de 
la nota final (sempre que aquesta ultima estigui aprovada).  

En el cas de no aprovar per avaluació contínua, l’alumne/a podrà presentar-se a la prova global 

de recuperació de juny i setembre. El mínim exigit per superar la prova és d’un 60% per cada 

una de les parts.  

Els alumnes que després de la tercera avaluació han de fer l’examen final de juny, només faran 

l’examen de les parts de la tercera avaluació que no hagin aprovat. 

  
2. Sumatòria (final):  

 
La superació d’aquesta prova permetrà l’accès al curs següent a aquells alumnes que no 
hagin superat el curs amb l’avaluació formativa.  
Es durà a terme a final de curs i a setembre mitjançant una prova d’aprofitament elaborada 
conjuntament pels professors del departament que imparteixen el mateix nivell. La prova 
tindrà com a punt de referència la descripció del nivell i els continguts i objectius generals i 
específics per destreses establerts en aquesta programació. Existirà uniformitat en el 
departament pel que fa als criteris d’administració i correcció de la prova dels alumnes de tots 
els cursos del mateix nivell. 
Els alumnes que no obtinguin la qualificació mínima  en una o més destreses amb l’avaluació 
continua o amb l’avaluació final, s’hauran d’examinar únicament de les destreses suspeses, a 
la prova de juny i/o setembre. 
 


