EXAMEN PARCIAL - INFORMACIÓ BÀSICA
A continuació trobareu tota la informació bàsica sobre l’examen parcial:
● Per a accedir a l’examen parcial del teu nivell LLUMH, has d’haver completat
el 80% de cadascuna de les cinc primeres unitats.
● És un examen en línia, que podràs fer des de casa.
● Disposes de dues hores en el cas de B1, mentre que en el cas de B2, C1 i
C2, disposes de tres hores.
● Comprova la teua connexió a Internet abans de començar.
● L’examen estarà disponible des del 17 a les 10am fins al 21 de gener de
2022 a les 6pm.
● És opcional.
● No farà mitjana amb l’examen final de juny. No obstant això, et recomanem
que el faces perquè és una bona oportunitat per a practicar per a l’examen
final i per a saber el nivell que ja has assolit després de les 5 primeres unitats.
● La nota es calcularà de la següent manera:

comprensió lectora i auditiva, gramàtica,
PART GENERAL - EN LÍNIA

80%

EXPRESSIÓ ESCRITA - EN LÍNIA

10%

redacció.

ORAL - PRESENCIAL

10%

expressió oral: Google Meet

vocabulari i pronunciació.

● Has d’obtenir almenys un 5 de 10 en cada part si vols aprovar l’examen.
● Si suspens, tindràs dues oportunitats més per a intentar aprovar-lo al llarg
del període estipulat (17 - 21 de gener).
● Si obtens un 5 o més en la part general, un professor corregirà el teu exercici
d’expressió escrita i sabràs si ets apte o no apte a través del teu perfil (“El
meu progrés”, en el menú de l’esquerra) tan prompte com siga possible.

● Si obtens un 5 o més en la part general, hauràs de presentar-te a la prova
d’expressió oral que serà en línia a través de Google Meet i per poder
realitzar-la hauràs de posar-te en contacte amb el Centre d’Idiomes, on et
donaran cita per a fer l’exercici oral entre els dies 24 i 27 de gener de 2022.
Cap la possibilitat d’escollir company o companya, segons disponibilitat.
Sabràs si el teu exercici ha sigut apte o no apte a través del teu perfil (“El
meu progrés”, en el menú de l’esquerra) tan prompte com siga possible.
● Si tens qualsevol dubte, sempre pots escriure’ns a llumh@idiomasumh.es o
telefonar-nos al 965 454 567.

Sort!

