IES Gonzalo Anaya Xirivella ▬ Curs 2018-2019

Com cada any, al llarg del mes de desembre i segons la normativa vigent (Ordre 20/2011,
de 24 d'octubre), l'Institut convoca les proves homologades per a l'obtenció del Certificat
de Nivell Bàsic d'Anglés i Francés.

CALENDARI D'ACTUACIONS
Termini d'inscripció en les proves

Des del 3 de desembre de 2018 fins a l'11 de gener
de 2019

Publicació llistes provisionals d'alumnat
admés

14 de gener de 2019

Reclamació a les llistes provisionals

Fins al 18 de gener de 2019

Publicació llistes definitives d'alumnat
admés

21 de gener de 2019

Realització de les PROVES

Proves escrites d'anglés: dia 13 de febrer, a les 11,30
hores
Proves orals d'anglés: consultar el tauler d'anuncis

Lloc: Sala d'Usos Múltiples

Proves escrites i orals de francés: dia 22 de febrer, a
les 9 hores
Resultats de les proves

Esteu pendents del tauler d'anuncis

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ
• Poden sol·licitar la participació en les esmentades proves l'alumnat que tinga almenys 16
anys o els complisca durant 2019, i a més estiga matriculat en aquest Institut durant el
curs 2018-2019.
• Presentar la sol·licitud de participació en la prova homologada degudament
complimentada en Secretaria durant el seu horari d'atenció al públic.
• En el cas que l'alumnat interessat en participar en la prova homologada no haguera estat
matriculat en aquest Institut durant el curs passat, i la seua nota en l'idioma en la prova
del qual vol participar haguera sigut igual o superior a “7”, haurà d'adjuntar un certificat de
notes del curs anterior on s'indique la seua qualificació.

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA PROVA
• Les proves homologades d'anglés seran elaborades per la Direcció General de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
• Les proves homologades de francés seran elaborades pel departament de Francés
d'aquest institut.
El contingut d'ambdues proves s'ajustarà al nivell A2 del Consell d'Europa, segons es
defineix aquest nivell en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Visiteu
la guia del candidat.
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Si necessitares més informació, pots dirigir-te als caps del Departament d'Anglés o
Francés.

AVALUACIÓ
Es puntuarà cadascuna de les quatre destreses amb les qualificacions de: 6 (APTE/A), 5
(Condicionat/da) i 4 (NO APTE/A)
Per aprovar i obtindre el certificat de Nivell Bàsic A2, serà necessari obtindre un “6” en
cada una de les destreses. La qualificació final de la prova s'expressarà en els termes
“ALUMNAT APTE/NO APTE”
A la puntuació condicional (5) se li sumarà 1 punt a soles en el cas que l'alumnat haja
obtingut una qualificació igual o superior a “7” en l'assignatura de l'idioma estranger al
qual es presenta, en el curs acadèmic immediatament anterior. (És per això que es
demana la certificació esmentada anteriorment a l'alumnat nou a l'institut ).

CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE LES PROVES
Una vegada realitzada i superada la prova homologada, es podrà sol·licitar en Secretaria
una certificació de superació del Nivell Bàsic d'Idiomes, la qual serà emesa després de
l'abonament de la taxa corresponent.
Xirivella, desembre de 2018

