
That’s English! Illes Balears.
Criteris de qualificació i avaluació curs 2022-2023

1. Mòduls Básic A2.1 i Básic A2.2 (1r Básic A2) i mòduls Básic A2.3 (2n Básic A2).
La part escrita consta dels apartats de “Reading” (CTE), “Listening” (CTO) i “Writing” (PCTE); la part oral consta de l’apartat
“Monologue” (PCTO).
Cada apartat es qualifica amb una puntuació de 10 punts. S’ha de superar cada part amb un 5 (és a dir, s’ha d’obtenir un mínim de 5
punts sobre 10 en cada apartat). Una nota inferior a 5 en qualsevol part implica no aprovar, però es poden recuperar les parts suspeses
a les convocatòries de recuperació de cada mòdul.
La qualificació final dels mòduls Básic A2.1, Básic A2.2 i Básic A2.3 será la mitjana entre les notes obtingudes en cada apartat. Per
aprovar els mòduls Básic A2.1, Básic A2.2 i Básic A2.3 s’haurá d’obtenir al menys un 50% de la puntuació total, és a dir, 20/40.

2. Mòduls Intermedi B1.1 (Intermedi B1), Intermedi B2.1 i Intermedi B2.2 (1r Intermedi B2), Intermedi B2.3 (2n Intermedi B2),
Avançat C1.1 (Avançat C1).
La part escrita consta dels apartats de “Reading” (CTE), “Listening” (CTO), “Writing” (PCTE) i “Writing” (Mediació escrita); la part oral
consta de l'apartat “Interaction” (PCTO).
Cada apartat es qualifica amb una puntuació de 10 punts. S’ha de superar cada part amb un 5 (és a dir, s’ha d’obtenir un mínim de 5
punts sobre 10 en cada apartat). Una nota inferior a 5 en qualsevol part implica no aprovar.
La qualificació final dels mòduls Intermedi B1.1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Intermedi B2.3, Avançat C1.1, será la mitjana entre les
notes obtingudes en cada apartat. Per aprovar els mòduls Intermedi B1.1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Intermedi B2.3 i Avançat C1,
s’haurá d’obtenir al menys un 50% de la puntuació total, és a dir, 25/50.

3. La superació dels mòduls Básic A2.3, intermedi B1.1, intermedi B2.3 i avançat C1.1 donará accés direct a la realització de les
corresponents proves terminals de certificació de nivell básic A2, nivell intermedi B1, nivell Intermedi B2 i nivell avançat C1 de les
escoles oficials d‘idiomes. Al present curs 2022-2023 no existeix l’opció de fer l’examen del 2n mòdul (A2.4, B1.2, B2.4 i C1.2).

La superació d‘aquestes proves de certificació dona lloc als certificats acreditatius del nivell corresponent, i en el cas

dels nivells bàsic A2, intermedi B1 i intermedi B2, accés immediat al primer mòdul del nivell següent.

Per conèixer els criteris d’avaluació de les proves de certificació, consultau aquí l’apartat CURSOS DE CERTIFICACIÓ (Avaluació de

domini).

https://eoipalma.com/avaluacio-i-promocio-curs-2022-2023/

