CURS 2020-2021
INFORMACIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ DELS NIVELLS B1, B2.2, C1 i C2.2
Alemany – Anglès – Francès - Italià
D’acord amb les concrecions que hem rebut del Departament d’Educació en
relació amb l’avaluació del curs 2020-2021:
1. Per a tots els nivells el professorat haurà de recollir, durant tot el curs i de forma
continuada, evidències del progrés de l’alumnat per tal de poder-lo avaluar a final de
curs, cas que no es poguessin celebrar les proves de certificació unificada per la
situació sanitària del moment.
2. Si les proves de certificació unificada es poden dur a terme, l’avaluació del curs es
farà seguint l’organització i els criteris d’avaluació ordinaris (és a dir, l’avaluació
del curs dependrà dels resultats de les proves de certificació).
3. Si les proves de certificació unificades no es poden celebrar, l’alumnat podrà
promocionar al curs següent a través de l’avaluació interna de centre. S’ha de tenir
en compte que:
3.1 Els alumnes d’alemany, anglès, francès i italià podran promocionar de B1 a
B2.1 i de B2.2 a C1.
3.2 La qualificació que l’alumnat que promocioni sense certificació rebrà
serà: Apte/a sense certificació, No Apte/a o No Presentat/da.
3.3 Cal tenir una assistència mínima del 65% per a tenir dret a l’avaluació
continuada. Per als alumnes que no assoleixen aquest mínim d’assistència,
l’avaluació interna de centre es realitzarà mitjançant una prova final.
3.4 L’alumnat que hagi promocionat podrà accedir a la certificació quan es
puguin realitzar les proves unificades.
4. La promoció permetrà a l’alumnat:
4.1 Accedir al nivell següent en qualsevol any acadèmic futur.
4.2 Demanar un trasllat a una altra EOI, si així ho vol, per a cursar el nivell
següent.
5. Aquesta mesura no preveu, en cap cas, que l’alumnat pugui triar el tipus d’avaluació
que s’aplica.
6. L’alumnat en cursos terminals restarà pendent de certificació fins que es puguin
celebrar les proves unificades de certificació. Els cursos considerats terminals són:
C1 d’alemany, francès o italià, C1 i C2.2 d’anglès.

