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PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL
CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE FRANCÈS I ANGLÈS
1. QUÈ ÉS LA PROVA H OMOLOGADA?
És una prova que serveix per a acreditar el nivell A2 de competència lingüística tal com ve definida en el Marc Comú Europeu
de Referència per a les Llengües.
2. PER A QUÈ SERVIX L A PROVA HOMOLOGADA?
1.

Permet l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic (A2) dels idiomes estrangers cursats en els centres docents.

2.

Permet accedir al primer curs de Nivell Intermedi de les ensenyances d’idiomes de règim especial que s’imparteixen en les
escoles oficials d’idiomes. En cap cas suposa l’obtenció d’una plaça en les escoles oficials d’idiomes, perquè per a això s’ha de
seguir el procediment establit.

3. QUI POT PRESENTAR -SE A LA PROVA HOMOLO GADA?
Tots els alumnes i les alumnes que tinguen, almenys, 16 anys complits l’any natural de la realització de la prova i estiguen
matriculats en l’ESO, FP Bàsica o Batxillerat a l’any de realització de l’esmentada prova.
4. ON ES FARÀ LA PROV A HOMOLOGADA?
Es celebrarà en el mateix centre.
5. DE QUINS IDI OMES P UC EXAMINAR -ME?
Dels idiomes estrangers que figuren com a cursats en l’expedient acadèmic. Poden ser francès i anglès.
6. COM, QUAN, I ON HE D’INS CRIURE’M?
A la pàgina web del centre www.iesenricvalor.es trobaràs l’imprès de sol·licitud el qual has de lliurar-lo a secretaria. El termini
és del 7 de gener al 17 de gener (ambdós inclosos).
7. COM S’ESTRUCTURA LA PROVA HOMOLOGADA?
La prova homologada s’estructura en 4 parts, que avaluen les destreses següents: comprensió escrita (CE), comprensió oral
(CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO). Els candidats podran accedir a totes i cada una de les proves sense que la superació
de qualsevol d’estes sigui requisit indispensable per a poder realitzar les restants.
La Prova durarà aproximadament 2 hores i 15’.
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8.-QUINA ÉS LA NOTA P ER A SUPERAR LA PROVA HOM OLOG ADA?
Cadascuna de les destreses de la prova representa el 25% de la nota final. Serà necessari obtindre, almenys, el 60% de la
puntuació total possible en cada una de les quatre destreses. Al percentatge obtingut en cada una de les destreses de que consta la prova
homologada se li sumarà un 10% en el cas que l’alumne tingui una qualificació positiva en eixe idioma estranger objecte de la prova en el
curs immediatament anterior a la celebració d’esta.
Les qualificacions s’expressaren amb els termes d’APTE o NO APTE.

