DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

INSTRUCCIONS
PROVA NIVELL DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA ESTRANGERA
CALENDARI DE LES PROVES 2018
dijous 18 de gener de 2018
HORARI DE LES PROVES
-10.00 h Part escrita de la prova.
-12:00 h Part oral de la prova.

LLOC DE LA REALITZACIÓ DE LA PROVA I ACCÉS A LA MATEIXA
- La prova de nivell de coneixement de la llengua estrangera es realitzarà en els centres educatius en què
estiguen matriculats/as els/les sol·licitants.
-L'esmentada prova estarà disponible a les 09:00 hores del dijous 18 de gener de 2018, en la plataforma
moodle habilitada per a FCT EUROPA 2018:
http://fp.edu.gva.es/av/enrol/index.php?id=30299
-Per a la realització de la prova, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document
acreditatiu: DNI o NIE.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
a) Aspirants que realitzen la prova de nivell de coneixement de la llengua estrangera
Cadascuna una de les parts de la prova es qualificarà de 0 a 10 punts; la nota final de la prova serà el 80 %
de la mitjana aritmètica d'ambues parts, sent la màxima puntuació la qualificació de 8 punts. La prova de
nivell es considerarà superada sempre que s'haja obtingut una qualificació mínima de 5 punts en cadascuna
de les parts.
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b) Aspirants amb certificats de superació dels distints nivells d'ensenyaments d'idiomes, expedits per les
Escoles Oficials d'Idiomes i equivalents al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les
Llengües.
Nivell B1: 9 punts
Nivell B2 o superior: 10 punts

Expedient acadèmic:
S'assignarà la puntuació que coincidisca amb la nota mitjana aritmètica del certificat acadèmic del primer
curs del cicle formatiu cursat pel l'alumne/a (o de l'acta de la primera avaluació del primer curs, en el cas de
cicles formatius curts). L'esmentada qualificació s'indicarà amb duess xifres decimals, fins a un màxim de 10
punts.

Qualificació Final:
Serà l'obtinguda de la mitjana aritmètica de l'apartat a) i b). Aquesta qualificació s'indicarà amb dos xifres
decimals, fins a un màxim de 10 punts.

EXEMPCIONS
Queden exempts de realització de la prova de nivell de coneixement de la llengua estrangera, els/les
alumnes/as que, en el termini d'inscripció establit, acrediten estar en possessió d'almenys un dels
certificats següents:
-Certificats de superació dels distints nivells d'ensenyaments d'idiomes, expedits per les Escoles Oficials
d'Idiomes, i equivalents al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
-Certificats expedits per les universitats del sistema educatiu espanyol i les institucions nacionals i
estrangeres que es recullen en lannex de l'Orde 17/2003, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport.
El llistat d'alumnat exempt de prova de nivell d'idioma es publicarà en la plataforma habilitada per a FCT
EUROPA 2018:
http://fp.edu.gva.es/av/enrol/index.php?id=30299
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El/la coordinador/a FCT Europa del centre educatiu, és el responsable de comunicar a l'alumnat que està
exempt de realitzar la dita prova per estar en possessió del certificat B1 o superior, una vegada autoritzat
per part de la Direcció General de Formació Professional.
VALIDESA I EFECTES DE LA PROVA
La prova de nivell de llengua estrangera, una vegada superada, només dóna accés a participar en el
programa. No és equivalent al títol B1 ni és certificable.

CORRECCIÓ DE LA PROVA I ENTREGA DE RESULTATS
La correcció de la prova de coneixement de la llengua estrangera la durà a terme el professorat dels
departaments d'Anglés i Francés del centres educatius.
Transcorreguts 10 dies a partir de la realització de la prova, 18-01-18 , el/la coordinador/a del mòdul
professional d'FCT Europa remetrà al Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional, per mitjà
de la plataforma habilitada a aquest efecte http://fp.edu.gva.és/av/enrol/index.php?id=30299:
-Document full de càlcul ACTA D'AVALUACIÓ FCT EUROPA 2018 degudament complimentat.
-Còpia de l'Annex II Acta d'avaluació degudament omplit, firmat i segellat.

