CALENDARI I AVALUACIONS
2021 - 2022

DATES COMUNES PER A TOTS
INICI CURS
DIES FESTIUS

Dimecres 15/09/2021
Dimarts 12/10/21

Dilluns 1/11/21

Dilluns 6/12/21

Dimarts 7/12/21

Dimecres 8/12/21

Dissabte 22/01/22

NADAL

Del dijous 23/12/21 al dijous 6/01/22 (ambdós inclosos)

SETMANA SANTA

Del dilluns 11/04/22 al dilluns 18/04/22 (ambdós inclosos)

FI DE CURS

Dimecres 22/06/2022

INFORMACIÓ SOBRE ELS EXÀMENS


L’alumne que estigui online en la data de l’examen se li donarà instruccions de com es procedirà a
realitzar l’examen.



ENTREVISTES: les entrevistes dels alumnes menors d’edat es faran de manera telemàtica. Abans de la

data de les entrevistes us passarem informació sobre torn de connexió i l’enllaç per la reunió. Si no us
podeu connectar no podrem garantir l’entrevista però si el/la professor/a considera necessari fer la
reunió us contactarà. Podreu trobar el butlletí de notes a Aula 1.


Alguns exàmens no omplen el temps de classe. Quan els exàmens acaben es continua amb la classe.



Els professors dels grups d’1,5h podran separar el test en dos dies segons el nivell (el dia marcat al
calendari sempre s’avaluarà el contingut d’estudi).



El dia de les entrevistes NO HI HA CLASSE ja que es dedica la classe a les reunions personals amb
els pares/mares/alumnes. Si l’alumne està present durant l’entrevista, la reunió serà en anglès.



Els cursos de P-3, P-4, P-5 i 1er no fan prova, però sí que es realitzaran les entrevistes amb el/la
professor/a el dia de l’entrega de notes.



Si un/una alumne/a no pot fer l’examen no el podrà recuperar a no ser que sigui per una causa
justificada. Serà el/la professor/a qui decidirà com avaluar a l’alumne/a en cas de no poder
recuperar-ho.

SISTEMA D’AVALUACIÓ
AVALUACIÓ KIDS (7-12 anys)
El sistema d’avaluació de Kids es fa seguint el model de Young Learners de Cambridge English
Assessment. En aquest tipus de proves s’avalua en el dia del Test:


Comprensió lectora (Reading)



Expressió escrita (Writing)



Comprensió auditiva (Listening)



Expressió oral (Speaking)

En aquests nivells la gramàtica i el vocabulari treballat a classe s’avalua dins de totes les 4 destreses lingüístiques
mencionades anteriorment.

AVALUACIÓ TEENS /ADULTS
El sistema d’avaluació de Teens/Adults (A1-C2) es fa seguint el model de Cambridge English
Assessment. En aquest tipus de proves s’avalua les 5 destreses lingüístiques de la llengua. El dia del Test
s’avaluarà el Use of English (gramàtica). El/la professor/a indicarà el dia de la resta de l’examen.


Comprensió lectora (Reading)



Gramàtica (Use of English)



Expressió escrita (Writing)



Comprensió auditiva (Listening)



Expressió oral (Speaking)

DATES DELS EXÀMENS

Test

1era avaluació

2na avaluació

Alumnes de dilluns

24/01/22

13/06/22

Alumnes de dimarts

25/01/22

14/06/22

Alumnes de dimecres

26/01/22

15/06/22

Alumnes de dijous

27/01/22

09/06/22

Alumnes de divendres

28/01/22

10/06/22

Alumnes de dissabte

29/01/22

11/06/22

Alumnes de dilluns i dimecres

26/01/22

15/06/22

Alumnes de dimarts i dijous

27/01/22

09/06/22

Resta de
l’examen

Entrevistes /
notes

*S’informarà a classe del dia que s’avaluarà

Alumnes de dilluns

31/01/22

20/06/22

Alumnes de dimarts

01/02/22

21/06/22

Alumnes de dimecres

02/02/22

22/06/22

Alumnes de dijous

03/02/22

16/06/22

Alumnes de divendres

04/02/22

17/06/22

Alumnes de dissabte

05/02/22

18/06/22

Alumnes de dilluns i dimecres

31/01/22

22/06/22

Alumnes de dimarts i dijous

01/02/22

21/06/22

PARTICULARS I GRUPS REDUÏTS
NOVETAT: Les classes particulars i de grups reduïts s’acolliran al calendari establert en aquest
document. Per tant, el final de curs serà el 22/6/22 (la quota de juny s’adaptarà a la part
proporcional). Qui vulgui continuar fins a final de juny i/o juliol, ens ho haurà de comunicar amb
antelació.

Publicació del
butlletí de notes en
Aula 1 en Aula 1

Entrevistes
(alumnes menors
d’edat)

1era
avaluació

2na
avaluació

Setmana del
13/12/21 al

Setmana del
06/06/22 al

18/12/21

11/06/22

El/La professor/a

El/La professor/a

contactarà per
concertar una

contactarà per
concertar una

entrevista telemàtica

entrevista telemàtica

durant la setmana del
13/12/21 al

durant la setmana del
06/06/22 al

22/12/21

18/06/22

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous: de 10:00h a 13:00h i de 16:30h a 20:30h
Divendres de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h (al juliol divendres tarda tancat).
93 544 58 49 / 635 02 13 93 / info@globalidiomas.es / www.globalidiomas.es

