AV. CAMPANAR, 32
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME

46015 VALÈNCIA
TEL. 961 970 957

CORRECCIÓ A LA CIRCULAR 7/2019 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME RELATIVA A L'AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT OFICIAL A
LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS
2019-2020.
1. Es modifica l'apartat 1. Avaluació final de l'alumnat oficial en els cursos curriculars no conduents a la Prova Unificada de Certificació (PUC) de la Circular 7/2019, que queda redactat de la
manera següent:
1.1. L'avaluació final de la convocatòria ordinària serà el resultat de l'avaluació contínua, la
qual cosa suposa una recollida organitzada i sistemàtica d'informació de l'evolució de
l'alumne o l'alumna al llarg del curs, amb un mínim de dues recollides anuals de notes en
cada activitat de llengua. La Comissió de Coordinació Pedagògica podrà establir una quantitat superior de qualificacions numèriques que el professorat ha d'obtindre de l'alumnat per
tal de poder avaluar-lo.
D'acord amb l'article 3.3. de l'Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació,
per la qual es regula l'avaluació i promoció dels ensenyaments d'idiomes de règim especial
a la Comunitat Valenciana, els departaments didàctics de les escoles oficials d'idiomes elaboraran també una prova final global que avaluarà el grau de consecució dels objectius del
curs. A proposta del professor o professora corresponent, l'alumnat que mitjançant l'avaluació contínua haja adquirit els objectius proposats per al curs podrà ser eximit totalment de
la realització de la prova final. Així mateix, l'alumnat que mitjançant l'avaluació contínua
haja adquirit alguns dels objectius proposats per al curs podrà ser eximit parcialment de la
realització de la prova final i podrà presentar-se únicament a aquelles activitats de llengua
no superades al llarg del curs.
1.2. Per a obtindre la qualificació final d'APTE cal superar totes les activitats de llengua
amb un percentatge de puntuació mínim d'un 50% i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d'un 60%. La qualificació final de les avaluacions del curs curricular serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les activitats de
llengua i s'expressarà amb un número entre u i deu, amb dos decimals, arredonit a la centèsima més pròxima i, en cas d'equidistància, a la superior. En el cas de l'alumnat que no
haja participat en l’avaluació contínua, es farà constar la qualificació de NO PRESENTAT.
1.3. Les dates de les proves finals seran les establides en l’apartat 7.1. de la Resolució de
19 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la
qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles
oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2019-2020.
1.4. L'alumnat NO APTE en la convocatòria ordinària podrà presentar-se en la convocatòria extraordinària únicament a aquelles activitats de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació inferior al 60% i no podrà tornar a presentar-se a activitats de llengua amb un percentatge de puntuació d’un 60% o superior. En el cas que l’alumne o alumna no s’haja presentat, en la convocatòria extraordinària, a alguna activitat de llengua en
què en la convocatòria ordinària haja obtingut un percentatge de puntuació igual o superior
al 50% i inferior al 60%, se li guardarà la nota de la convocatòria ordinària d’aquestes activitats per a calcular la nota global. En el cas que s’hi haja presentat, es calcularà la nota
global prenent el resultat de la convocatòria extraordinària i en cap cas se li assignarà la
qualificació de NO PRESENTAT. En el cas que s’hi haja presentat, es calcularà la nota global amb el resultat de la convocatòria extraordinària d’aquestes activitats. Les dates seran
les establides en l’apartat 7.2. de la Resolució de 19 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’or-
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denació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el
curs 2019-2020.

2. Es modifica l’apartat 5. Avaluació de les Proves Unificades de Certificació de la Circular 7/2019,
que queda redactat de la manera següent:
5.1. D’acord amb l’article 4.4. del Reial decret 1/2019, per a obtindre la qualificació final
d'APTE en la Prova Unificada de Certificació cal superar totes les activitats de llengua amb
un percentatge de puntuació mínim d'un 50% i haver obtingut un percentatge de puntuació
global mínim d'un 65%. La nota final de la Prova Unificada de Certificació és la mitjana de
la puntuació aconseguida en cada activitat de llengua.
5.2. L’alumnat que haja obtingut la qualificació de NO APTE en la convocatòria ordinària de
la Prova Unificada de Certificació podrà presentar-se, en la convocatòria extraordinària, a
les activitats de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació inferior al 65% i
no podrà tornar a presentar-se a activitats de llengua amb un percentatge de puntuació
d’un 65% o superior. En el cas que l’alumne o l’alumna no s’haja presentat, en la convocatòria extraordinària, a una activitat de llengua en què en la convocatòria ordinària haja obtingut una puntuació igual o superior al 50% i inferior al 65%, se li guardarà la nota
d’aquestes activitats de la convocatòria ordinària per a calcular la nota global i en cap cas
se li assignarà la qualificació de NO PRESENTAT. En el cas que s’hi haja presentat, es
calcularà la nota global prenent el resultat de la convocatòria extraordinària.
5.3. La qualificació final de la prova de certificació serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les parts que integren la prova i s'expressarà amb un
número entre zero i deu, amb dos decimals, arredonit a la centèsima més pròxima i, en cas
d'equidistància, a la superior.
5.4. En el cas de l'alumnat que no haja realitzat alguna de les parts de la prova de certificació es farà constar NO PRESENTAT i l'expressió NO APTE en la qualificació final.
5.5. L'alumnat que no realitze cap de les parts que conformen la prova unificada de certificació obtindrà la qualificació final de NO PRESENTAT.

Firmat per Rubén Trenzano Juan el
30/01/2020 12:45:20

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
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