EXAMEN FINAL LLUMH - INFORMACIÓ BÀSICA
A continuació, trobareu tota la informació bàsica que heu de tindre en compte sobre
l’examen final:
● Estarà disponible des del 27 (10am) fins a l’31 de maig de 2019 (6pm).
● Per poder fer l’examen des de la plataforma llengualab, has d’haver
completat el 80% de les activitats de cadascuna de les deu unitats.
● Disposes de dues hores per a fer l’examen de B1 mentre que en B2, C1 i
C2, tens tres hores per a fer-lo.
● L’examen final no farà mitjana amb l’examen parcial, per tant el resultat de
l’examen equivaldrà al 100 % de la teua nota final.
● Aquestes són les diverses parts de l’examen final i els percentatges
corresponents:
○ 80 % → exercicis de comprensió lectora i auditiva, gramàtica,
vocabulari, pronunciació, etc.
○ 10 % → exercici d’expressió escrita: redacció
○ 10 % → exercici d’expressió oral (presencial / Skype™)
● Hauràs d’obtindre més d’un 5/10 en cadascuna de les parts per a aprovar el
curs.
● L’exercici d’expressió oral serà presencial. És a dir, si aproves la part del
80% amb un 5/10 o més, hauràs de contactar amb el Centre d’Idiomes per a
concertar la teua cita i fer l’exercici d’expressió oral entre els dies 3 i 7 de
juny de 2018. La prova presencial es farà de forma individual, en parelles o
en grups de tres. Existeix la possibilitat d’escollir el company o companya que
vullgues. Tanmateix, si prefereixes fer-la en línia, podràs examinar-te
mitjançant SkypeTM, de forma individual, també entre els dies 3 i 7 de juny
de 2019, després de demanar cita prèvia al Centre d’Idiomes.
● L’exercici d’expressió escrita serà en línia i es corregirà al llarg del mes de
juny.

● Recorda que, si no tens sort en aquesta convocatòria o si prefereixes no
presentar-te a l’examen final, tindràs una altra oportunitat al setembre, entre
els dies 2 i 6.
● Si suspens la part d’expressió oral en l’examen final, hauràs de repetir la
part entre els dies 9 i 13 de setembre. Telefona’ns la primera setmana de
setembre i reserva la teua cita.
● Si suspens l’expressió escrita, contactarem amb tu el 2 de setembre perquè
ens lliures una altra redacció entre el 2 i el 6 de setembre.
● Trobaràs les teues notes en el menú de l’esquerra de la plataforma, en
l’apartat El meu progrés.
● La plataforma estarà operativa al llarg de l’estiu.
Bona sort!

