
AVALUACIÓ 
 

Per obtenir la certificació del nivell Bàsic 2, Intermedi 2, Avançat 2  i  de C1 caldrà superar una 
PROVA DE DOMINI  unificada i homologada per la Conselleria d’Educació i Cultura. Les proves 
unificades per als alumnes oficials i lliures es realitzaran en dues convocatòries, una al mes de 
maig/juny i l’altra al mes de setembre, segons calendari facilitat pel Cap d’Estudis i una vegada 
hagi estat aprovat per  la Conselleria. 
La versió definitiva i completa de les proves, així com els criteris de correcció i avaluació, 
durada i percentatge per cada part de l’examen seran acordats per la comissió establerta a 
l’efecte d’acord amb l’estructura establerta a l’Annex I del decret de desenvolupament 
curricular i a les Instruccions de Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructura 
Educatives. Les proves tindran com a punt de referència la descripció del nivell i els seu 
objectius i continguts generals i específics per destreses (que comprenen els del nivell  Bàsic 1). 
Els alumnes oficials i lliures es poden examinar de totes les parts orals i escrites de la prova a la 
convocatòria de maig/juny. Si a un alumne li queda alguna d’aquestes parts suspesa, a la 
convocatòria de setembre únicament s’haurà d’examinar de la part o de les parts suspeses, 
tant si són de la prova escrita com de la prova oral. 
Informació més precisa sobre el format de les proves i mostres dels models de proves es 
poden trobar al següent enllaç de la pàgina de Direcció General de Planificació, Inspecció i 
Infraestructura Educatives: 
 
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793 
 
Aquesta informació serà revisada i –si cal- actualitzada cada any devers el més de febrer.  
 

Bàsic 2 
 
La prova tindrà quatre parts (l’Ús de la llengua està inclos en la Comprensió Lectora) 
 

1- Comprensió Lectora 
2- Comprensió Oral 
3- Expressió Escrita 
4- Expressió Oral 

 
Cada part de la prova de Bàsic 2 es puntuarà sobre 25 punts.   
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 15 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir la puntuació mínima a cada part. 
La puntuació de cadascuna de les parts superades en la convocatoria ordinària es mantindrà 
per la convocatoria extraordinària del mateix curs. 
 

Intermedi 2 
 
La prova tindrà cinc parts:  
 
             1. Comprensió Lectora 
             2. Ús de la llengua 
            3. Comprensió Auditiva 
            4. Expressió Escrita 
            5. Expressió Oral 
           
Cada part de la prova de Intermedi  2 es puntuarà sobre 20 punts.   

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793


La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir la puntuació mínima a cada part. 
 
La puntuació de cadascuna de les parts superades en la convocatoria ordinària es mantindrà 
per la convocatoria extraordinària del mateix curs. 

 

 

Avançat 2 
 
La prova tindrà cinc parts:  
 
             1. Comprensió Lectora 
             2. Ús de la llengua 
            3. Comprensió Auditiva 
            4. Expressió Escrita 
            5. Expressió Oral 
           
Cada part de la prova de Avançat 2 es puntuarà sobre 20 punts.   
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir la puntuació mínima a cada part. 
 
La puntuació de cadascuna de les parts superades en la convocatoria ordinària es mantindrà 
per la convocatoria extraordinària del mateix curs. 

 

C1 
 
La prova tindrà cinc parts:  
 
             1. Comprensió Lectora 
             2. Ús de la llengua 
            3. Comprensió Auditiva 
            4. Expressió Escrita 
            5. Expressió Oral 
           
Cada part de la prova de C1  es puntuarà sobre 20 punts.   
La puntuació mínima per a la superació de cada part de la prova es de 12 punts (60%). 
Per a la superació de la prova s’haurà d’obtenir la puntuació mínima a cada part. 
 
La puntuació de cadascuna de les parts superades en la convocatoria ordinària es mantindrà 
per la convocatoria extraordinària del mateix curs. 

 


