Bon dia a tots amb aquest document vos present un breu resum de com seran
les proves orals virtuals (B1).
De moment disposam d'aquesta informació, esper que vos sigui útil.
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES DE LES PROVES ORALS VIRTUALS PER A L’AVALUACIÓ
DELS ALUMNES DEL PROGRAMA EOIES (B1) CONDUENTS A CERTIFICACIÓ DE LES
ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES.
Les proves orals de PCTO (producció i coproducció de textos orals) i MLO (mediació
lingüística oral) de la convocatòria ordinària es realitzaran de manera telemàtica del 25 de maig al 19
de juny d’acord amb les instruccions específiques següents:
Els alumnes del programa EOIES matriculats a les proves de certificació dels nivells B1
d’anglès de les escoles oficials d’idiomes realitzaran les proves orals de PCTO (producció i
coproducció de textos orals) i MLO (mediació lingüística oral) de la convocatòria ordinària de manera
telemàtica .
Atès que les proves orals es realitzaran per videoconferència i s’enregistraran les produccions
orals dels alumnes, cal tenir signat a principi de curs el document d’autorització perquè el centre
pugui usar dades personals de menors (veu i imatges), d’acord amb les Instruccions de la Direcció
General de Planificació, Ordenació i Centres sobre el tractament de dades personals i materials
d’avaluació als centres d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, de la Conselleria
d’Educació.
L'eina tecnològica per dur a terme la videoconferència, i que el centre ha decidit emprar, és
el Meet, ja que està a l'abast de tots els alumnes amb el corrreu del centre. A més a més, disposa de
les funcions de compartir pantalla i enregistrar la conversa.
El desenvolupament de la prova es realitzarà com és habitual, de manera conjunta amb el
professor de l'EOI i amb un professor del centre adscrit al programa. Per tal d’agilitzar el procés, la
prova es realitzarà de manera individual amb un sol alumne i la part d’interacció es farà amb
l’examinador. Per tal de garantir la confidencialitat, no és permès l’enregistrament de la prova per
part de l’alumne.
La prova oral constarà de dues parts:
1a part. Prova de PCTO (producció i coproducció de textos orals)
Amb l’objectiu d’avaluar la interacció, els professors han de fer el paper de l’alumne B. El
professor ha de demanar si l’alumne està d’acord en què la prova sigui enregistrada. A continuació, i
si la prova contempla l’opció de triar entre dues o més propostes, el professor seleccionarà les tasques
a l’atzar i, sense mostrar els fulls de les tasques, dirà en veu alta els dos/tres temes perquè l’alumne
n’esculli un. El professor seleccionarà el document que l’alumne ha escollit i el compartirà en la
pantalla. Un cop el professor s’asseguri que l’alumne pot llegir la tasca sense dificultat, el professor
començarà a comptar els minuts de preparació. Per facilitar la comprensió de la tasca que es proposa,
el professor podrà llegir les instruccions en veu alta.
2a part. Tasca MLO(mediació lingüística oral)
La tasca es fa a continuació de la prova de PCTO.
El professor seleccionarà una tasca de MLO i la compartirà en la pantalla seguint el mateix

procediment que amb la prova de PCTO. Demanarà si l'alumne la veu i la pot llegir i començarà a
comptar els minuts de preparació. Quan acabi el temps de preparació, el professor avisarà l'alumne
i el convidarà a començar la tasca.
De monent aquesta informació és la que vos podem facilitar. Si ens en faciliten
més vos la farem arribar.
Salutacions
dept d'anglès

