
AVALUACIÓ 
 

Per obtenir la certificació del nivell A2, B1, B2.2  i C1.2 caldrà superar una PROVA DE 
DOMINI  unificada i homologada per la Conselleria d’Educació. 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. 
Enguany les activitats de llengua son: 
 
- Comprensió de textos orals 
- Comprensió de textos escrits 
- Producció i coproducció de textos orals 
- Producció i coproducció de textos escrits 
- Mediació (escrita i oral) 
 
Les 5 activitats de llengua avaluades tenen una ponderació del 20%. 
 

Per superar la prova de certificació cal obtenir un mínim del 65% de la puntuació total i 

un mínim del 50% de cadascuna de les cinc parts. 

A la convocatòria extraordinària de setembre l’alumne està exempt de realitzar les 

parts superades amb un 50% o més (nota ≥5) en la convocatòria de juny. 

Malgrat això, pot presentar-se de nou a aquestes parts, si calcula que la suma total no 

li donaria per arribar a un 65% (6,5 punts) global i obtenir així el certificat 

corresponent. 

Igualment, si ho desitja, podria presentar-se de nou a aquelles en què hagi obtingut un 

65% o més (nota ≥ 6,5). En aquest cas, preval la nota més alta. 

No es podria tornar a presentar al setembre si el juny ja ha obtingut un 65% global i 

per tant té dret al certificat de nivell. 

L’alumne que no hagi obtingut un mínim del 65% (nota ≥ 6,5) de la puntuació total i un 

mínim del 50% (nota ≥ 5) de la puntuació de cadascuna de les cinc parts rebrà la 

qualificació final NO APTE en la prova de certificació de competència general i no 

certificarà. 

No obstant això, en cas de que tingués totes les parts superades amb un mínim del 

50% (nota ≥ 5) podrà promocionar al curs següent. És a dir, pot accedir al curs 

següent, però no certifica. 

Si vol obtenir el certificat, pot examinar-se l’any següent en la modalitat lliure de la 

prova de certificació. 

Podria també presentar-se a la prova de certificació d’un nivell superior sense haver 

obtingut l’anterior. 

Informació més precisa sobre el format de les proves i mostres dels models de proves 
es poden trobar al següent enllaç:  
https://eoipalma.com/icones/calendari/proves-de-certificacio-descripcio-i-mostres/ 
 
Aquesta informació serà revisada i actualitzada abans de febrer.  
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