
GUIA PER A LA REALITZAR LA PROVA D’ANIVELLACIÓ ON-LINE D’ANGLÈS. 

En el cas d’haver triat anglès amb l’opció de “PROVA D’ANIVELLACIÓ” al procés de 

preinscripció, dins la Gestió de preinscripcions podrem accedir a realitzar la prova d’anivellació 

d’anglès. El resguard amb el resultat de la prova ho aconseguireu en finalitzar la prova. 

 

Al resguard de sol·licitud d’inscripció surt reflectit el núm. d’inscripció per a realitzar la prova 

d’anivellació online. És una referència única i exclusiva per a cada alumne i, juntament amb el 

vostre núm. de DNI, l’emprareu per identificar-vos al moment que desitgeu començar la prova. 

Prement al botó “Accés Prova d’anivellació Online” la plataforma vos enviarà al lloc on es 

realitza la prova. A aquest lloc web trobareu l’explicatiu complet de com està estructurada la 

prova: 



 

a) La part Demo, que és obligatòria realitzar-la, servirà per conèixer com i de quina forma es 

realitzarà la prova. També es realitzarà una prova de so i per obrir arxius PDF. Així mateix, des 

del moment que hagueu iniciat la prova Demo la podreu interrompre per passar directament a 

la part obligatòria. Finalment verificarem la casella conforme hem llegit tota la informació i es 

mostraran les caselles per introduir el núm. DNI i d’inscripció. 

b) La part obligatòria consta de 80 preguntes /exercicis, s’ha de realitzar dins un termini màxim 
de 50 minuts, amb una puntuació màxima de 80 punts. Un cop començada la prova NO es 
podrà tancar i continuar en un altre moment, s’ha de finalitzar a la mateixa sessió. Amb la 
puntuació obtinguda: 

 

- Amb 0 a 16 punts donaria accés a Bàsic 1 (A1). 

- Amb 17 a 31 punts donaria accés a Bàsic 2 (A2). 

- Amb 32 a 41 punts donaria accés a Intermedi 1 (primer curs de B1). 

- Amb 42 a 51 punts donaria accés a Intermedi 2 (B1). 

- Amb 52 a 67 punts donaria accés a Avançat 1 (primer curs de B2). 

- Amb 68 a 80 punts donaria accés a Avançat 2 (B2). 

- A partir de 73 punts o més tindreu accés a realitzar la prova optativa. 

 

c) La part optativa està destinada per aquells alumnes que segons el resultat de la part 

obligatòria de la prova puguin accedir a la prova optativa, que hagin obtingut 73 punts o més, 

puguin accedir als nivells C1 i C2.  Consta de 14 preguntes a realitzar en 25 minuts. El barem de 

puntuacions és el següent: 

- Amb 0 a 3 punts donaria accés a Avançat 2 (B2). 

- Amb 4 a 8 punts donaria accés a C1. 

- Amb 9 a 14 punts donaria accés a C2. 

Un cop finalitzada la prova a la plataforma apareix el resultat, donant opció a imprimir i 

descarregar el certificat que s’haurà de lliurar amb la resta de documentació a la secretaria.  



 

 

Es procedeix de la mateixa forma per aconseguir el resguard del resultat de la prova opcional. 

EN CAS DE TENIR INCIDÈNCIES DURANT LA REALITZACIÓ DE LA PROVA D’ANIVELLACIÓ, ENVIAU 

UN MAIL A: secretariaeoimanacor@gmail.com INDICANT LA VOSTRA IDENTITAT I EL 

PROBLEMA QUE HAGUEU TINGUT. 


