
ACLARIMENTS AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DELS CURSOS DE CERTIFICACIÓ 

 

Hi ha 5 activitats de llengua (5 parts): CTO (Comprensió de textos orals), CTE 

(Comprensió de textos escrits), PCTO (Producció i coproducció de textos orals), PCTE 

(Producció i coproducció de textos escrits) i ML (Mediació lingüística). 

 

La nota de mediació lingüística (ML) és el resultat de la mitjana entre la mediació oral i la 

mediació escrita. Per exemple MLO 2+ MLE 8= ML 10; 10/2= 5; Nota de ML= 5. En cas de 

suspendre una de les dues parts al juny, en setembre s’han de fer totes dues. 

 

-Per certificar: has de treure un mínim del 50% en cada activitat de llengua i una mitjana, 

com a mínim, del 65% (mínim de 6,5 punts de mitjana damunt 10). 

Per exemple: 

CTO CTE PCTO PCTE ML MITJANA Promociona i 
certifica 

7 5 8 6 7 6.6 

 

-Per aprovar el curs i promocionar al nivell següent sense certificar: has de tenir 

totes les parts superades amb un mínim del 50% i treure entre 5 i 6,4 punts de mitjana 

damunt 10. Per exemple: 

CTO CTE PCTO PCTE ML MITJANA Promociona 
però NO 
certifica 6 5 7 6 7 6.2 

En aquest cas podràs triar entre: 

 repetir curs per intentar treure 6.5 punts o més de mitjana i certificar 

 passar al curs següent i, si vols, et podràs examinar per lliure del nivell que 

vulguis certificar 

 

-En el següent cas ni es promociona ni es certifica: 

CTO CTE PCTO PCTE ML MITJANA Ni promociona 
ni certifica 

8 4 7 9 7 No apte 

 

Encara que la mitjana sigui del 65% o més, si hi ha una part suspesa, no s’aprova el curs. 

 

Podràs presentar-te a la convocatòria extraordinària (setembre) i repetir les parts que 

vulguis per pujar nota. En aquest cas prevaldrà la nota més alta. 

L’alumnat que ja hagi certificat en la convocatòria ordinària NO es podrà presentar a la 

convocatòria extraordinària. 

 

Enguany cap curs compta convocatòria. 


