
PROVA DE NIVELL ANGLÈS (A2) --- CURS 2014-2015
ESTRUCTURA I AVALUACIÓ DELS EXERCICIS

La prova homologada de  l’idioma estranger ANGLÈS  s’articularà en quatre 
destreses. Cada destresa tindrà una puntuació màxima de 20 punts.

1. Comprensió oral (CO)
Consistirà en dos exercicis amb una puntuació de 12 i 8  punts 
respectivament.

2. Comprensió escrita (CE)
Consistirà  en  dos  exercicis  amb una puntuació  de  10  punts 
cadascú.

3. Expressió escrita (EE)
L’alumne  haurà  de  fer  dos  redaccions,  la  primera  d’una 
extensió entre 50 i 80 paraules que suposarà el 40% de la nota 
final,  i  una altra d’una extensió entre 75 i  120 paraules que 
valdrà un 60% de la nota final.

4. Expressió oral (EO)
Consistirà en dos exercicis, un monòleg i un diàleg, cadascú 
dels quals suposarà un 50% de la nota final.

Cadascuna de les destreses de la prova representarà un 25% de la nota 
final. Per a superar la prova homologada serà necessari obtindre, almenys, el 
60%  de  la  puntuació  total  possible  en  cadascuna  de  les  quatre 
destreses. Al percentatge obtingut en cada destresa de la prova homologada 
s’hi sumarà un 10% només en el cas que l’alumne o l’alumna haja obtingut 
una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger objecte de la prova 
en  el  curs  immediatament  anterior  al  de  la  realització  de  la  mencionada 
prova.

Les  qualificacions  de  cada  destresa  i  la  qualificació  final  de  les  proves 
homologades s’expressaran en els termes «Apte» o «No apte».

L’expedició dels certificats de Nivell Bàsic estarà subjecta a la superació de la 
prova homologada regulada en esta orde i a la posterior proposta d’expedició 
per part de la junta d’avaluació.

L’alumnat  que  no  obtinga  el  certificat  del  Nivell  Bàsic  podrà  sol·licitar 
l’expedició  d’un  certificat  acadèmic  si  aconsegueix  el  domini  requerit  en 
alguna o en diverses destreses de la prova homologada.


