Annex 2:
Calendari d’elaboració de les proves:
Les dates d’aquest calendari es consideren dates límit.
Setembre 2019

Inici d’elaboració de les proves 2020

16 de desembre
de 2019

Les comissions lliuren a la coordinadora general els àudios
/vídeos i guions d’enregistrament de les proves de comprensió
auditiva de juny i setembre 2020.

13 de gener de
2020

Les actualitzacions, si escau, de la informació sobre format i
mostres* de les proves han d’estar llestes per a penjar a la
pàgina web del Servei d’ensenyaments de règim especial.

20 de gener de
2020

Els coordinadors de cada comissió trametran als caps de
departament informació sobre els canvis a les proves respecte
del curs anterior, si escau.

2 de març de
2020

Els coordinadors de cada comissió trametran a la coordinadora
general una còpia en paper de les proves escrites de la
convocatòria de juny 2020.

Del 3 al 20 de
març de 2020

Procés de validació i/o pilotatge de les proves de juny sota la
supervisió de la coordinadora general

23 de març de
2020

Lliurament a la coordinadora general de la versió definitiva de
les proves de juny 2020, una vegada les comissions hagin revisat
les propostes de revisió dels validadors i fet les esmenes que
fossin necessàries.
La coordinadora trametrà a les direccions de les EOI una còpia
en paper de la versió definitiva de les proves de juny, amb el
material d’àudio o de vídeo corresponent, que han de ser
revisades i custodiades sota clau pels caps de departament.
Abans del 7 d’abril de 2020 aquests comunicaran als/les
coordinadors/es de les comissions les possibles errades a les
proves o defecte en el material àudio/vídeo i retornaran el
material defectuós a la coordinadora.
Els coordinadors de cada comissió trametran a la coordinadora
general una còpia en paper de les proves escrites de la
convocatòria de setembre 2020.

31 de març de
2020

6 d’abril de 2020
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Del 20 d’abril al 8
de maig de 2020

Procés de validació i/o pilotatge de les proves de setembre sota
la supervisió de la coordinadora general

27 d’abril de 2020 Les comissions lliuraran a la coordinadora, si escau, el material
esmenat de juny 2020, per tal que la coordinadora el trameti a
les direccions de totes les EOI.
11 de maig 2020

Lliurament a la coordinadora general de la versió definitiva de
les proves de setembre 2020, una vegada les comissions hagin
revisat les propostes de revisió dels validadors i fet les esmenes
que fossin necessàries.

19 de maig de
2020

S’enviarà a les EOI la versió definitiva de les proves de setembre.
Abans del 2 de juny de 2020 els caps de departament
comunicaran a les comissions les possibles errades a les proves
o defecte en el material àudio/vídeo i retornaran el material
defectuós a la coordinadora.

8 de juny de 2020 Les comissions lliuraran a la coordinadora, si escau, el material
esmenat de setembre de 2020, per tal que la coordinadora les
trameti a les direccions de totes les EOI.
Abans del 30 de
juny 2020

21 de setembre
2020

Els coordinadors d’idioma han de lliurar a la coordinadora
general pel seu arxivament la darrera versió de les proves de
juny 2020 en suport informàtic, format Word i PDF, per a la part
escrita, amb les correccions d’errades que s’hagin pogut detectar
a la convocatòria, així com la versió definitiva dels àudios o
vídeos emprats.
Els coordinadors d’idioma han de lliurar a la coordinadora
general per al seu arxivament la darrera versió de les proves de
setembre 2020 en suport informàtic, format Word i PDF, per a la
part escrita, amb les correccions d’errades que s’hagin pogut
detectar a la convocatòria, així com la versió definitiva dels
àudios o vídeos emprats.

*És imprescindible l’elaboració de les mostres de mediació per a cada nivell
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