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• INSTRUCCIONS GENERALS
▪ L’alumnat oficial presencial, no pot realitzar la prova de nivell del mateix idioma que
està cursant actualment.
▪ Tots els aspirants inscrits a la prova de nivell presencial han de presentar-s'hi amb el
DNI o el NIE, per tal de verificar-ne la identitat. En cas contrari, no la podran realitzar.

En total la prova consta de 80 preguntes per contestar de tipus tria múltiple.
Nivell

Puntuació

Bàsic A1

0-10 punts

▪ Les proves començaran a l'hora en punt. Per tal de complir els horaris establerts
escrupolosament, caldrà que tots els aspirants acudeixin a l'aula assignada amb un
mínim de cinc minuts d'antelació. L'alumnat que arribi tard tindrà menys temps per
realitzar-la.

Bàsic A2

11-20 punts
amb 11 respostes correctes entre les primeres 20 preguntes

Intermedi B1

▪ Podreu consultar la situació de les aules al tauler disposat just a l'entrada de l'EOI o al
web de l’escola.

Intermedi B2.1

21-30 punts
amb 18 respostes correctes entre les primeres 30 preguntes
31-40 punts
amb 25 respostes correctes entre les primeres 35 preguntes

▪ Les proves de nivell intenten establir el nivell real de coneixements que hom té d'una
llengua. Per tant, no són proves per a les quals els aspirants s'hagin de preparar,
perquè l'aspirant podria ser mal baremat i, llavors, matricular-se en un curs que no li
pertoca o per al qual no té els coneixements necessaris.
▪ Les proves de nivell no són proves d'avaluació que certifiquin uns coneixements
determinats de llengua. Per tant, no atorguen cap mena de titulació.
▪ De les proves, no se'n podrà demanar la revisió, ni la puntuació obtinguda ni
tampoc fer reclamacions.
▪ El resultat de la prova només és vàlid per al curs entrant i per a matricular-se a l'EOI
d'Eivissa.

•

ALEMANY

Intermedi B2.2

41-50 punts

Avançat C1.1

51-62 punts

Avançat C1.2

63-74 punts

Avançat C2

75-80 punts

A partir de 31 punts, si l’alumne/a vol accedir a un nivell superior a Intermedi B1, haurà de
realitzar una prova d’expressió escrita d’acord amb la puntuació obtinguda en la part
obligatòria.

ANGLÈS

RESULTATS
Prova de nivell d’anglès: a partir del 29 d’abril de 2019 i fins a l’13 de maig la prova només
▪ Recordeu que, per a matricular-vos, haureu de consultar el calendari publicat a tals
efectes. Podeu trobar tota la informació al respecte a la barra del menú principal, a la
pestanya "Secretaria” > “Matrícula” > “Matrícula setembre”.

es pot realitzar telemàticament i permet accedir a qualsevol dels nivells que ofereix l’EOI
d’Eivissa. Per accedir als nivell C1 i C2, s’haurà d’arribar a una puntuació igual o superior a
46 punts i fer, també online, dues comprensions orals.

▪ Un cop sapigueu el resultat i si ho trobeu oportú, també podreu matricular-vos a un
curs inferior del que us apareix en el resultat de la prova de nivell, però no mai a un
de superior. Us recomanam, però, que abans ho consulteu amb el departament de
l'idioma/es de què heu realitzat la prova de nivell.

• DESCRIPCIÓ DE LES PROVES PER IDIOMES
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ITALIÀ

CATALÀ
La prova constarà d’una primera part amb 80 preguntes amb resposta d’elecció múltiple.
Segons el resultat, a continuació de la prova escrita s’haurà de fer una prova oral.
La durada màxima de la prova escrita és de 60 minuts.

Test d’elecció múltiple amb 70 ítems de gramàtica d'una hora de durada. A més, l’alumnat
que es situï en els nivells Intermedi o Avançat haurà de realitzar una prova escrita en acabar
la primera part. Els criteris d'anivellament són els següents:

Els criteris per a classificar el nivell de l’alumnat són els següents:
PUNTS

NIVELL

PROVA ORAL

PUNTS

NIVELL

PROVA ORAL

DE 0 A 9

A1

NO CAL

DE 41 A 50

NO CAL

DE 10 A 15

A2

NO CAL

B2
B2

A2

8 (O INFERIOR)

C1

10 (O SUPERIOR)

C1

NO CAL

C1

8 (O INFERIOR)

C2

10 (O SUPERIOR)

C2

NO CAL

DE 16 A 20

B1

10 (O SUPERIOR)

DE 21 A 34

B1

NO CAL

DE 35 A 40

B1
B2

8 (O INFERIOR)
10 (O SUPERIOR)

DE 51 A 53
DE 54 A 60
DE 61 A 63
DE 64 A 70

8 (O INFERIOR)

DE 1 A 14 PUNTS: A 1

DE 46 A 54 PUNTS: B 2.1

DE 15 A 25 PUNTS: A 2

DE 55 A 64 PUNTS: C 1.1

DE 26 A 34 PUNTS: B 1

DE 65 A 70 PUNTS: C 1.2

DE 35 A 45 PUNTS: B 2.1

*Nota: els idiomes alemany, espanyol LE, francès i italià no imparteixen el nivell C.
ESPANYOL LE
La prova consta de 80 preguntes. Els candidats hauran de seleccionar la resposta correcta
entre las diferents opcions proposades.
Els criteris per a classificar el nivell de l'alumnat són els següent:
PREGUNTA 18 SUPERADA > BÀSIC 1

PREGUNTA 60 SUPERADA > INTERMEDI B2

PREGUNTA 28 SUPERADA > BÀSIC 2
PREGUNTA 38 SUPERADA > INTERMEDI B1

FRANCÈS

La prova consta de 60 preguntes de gramàtica, vocabulari i fonologia. Té una durada total
de 60 minuts. El barem de correcció serà el següent:
DE 1 A 10 PUNTS: BÀSIC 1

DE 31 A 40 PUNTS: B2.1 o B2.2 segons

DE 11 A 20 PUNTS: BÀSIC 2

resultat d’una entrevista oral

DE 19 A 21 PUNTS: A2 o B1

DE 41 A 50 PUNTS: C1.1

segons resultat d’una entrevista

DE 39 A 41 PUNTS: B2.2 o C1.1 segons

oral

resultat d’una entrevista oral
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