TEST DE NIVELL D'ANGLÈS EN LÍNIA
(NOVETAT DEL CURS 21-22)
El curs 21-22, el test de nivell d’anglès només es farà en línia. Des del moment de fer la
preinscripció (del 31 d’agost al 3 de setembre) fins al 10 de setembre, el test estarà disponible per
a totes les persones preinscrites a anglès i que hagin seleccionat de fer el test de nivell.
Quan puc fer el test en línia?
Del 31 d’agost al 10 de setembre a qualsevol hora.
Què passa si m’oblido de fer el test?
Es pot fer des del moment de la preinscripció fins al 10 de setembre. Més tard, ja no es pot fer.
Com puc accedir al test?
Primer de tot, cal preinscriure’s a l’aplicació de preinscripció del 31 d’agost al 3 de setembre.
Si el candidat/a no pot accedir a un nivell concret perquè no té cap certificat, ha de seleccionar
l’opció de fer TEST DE NIVELL.
En qualsevol moment, des del moment de fer la preinscripció fins al 10 de setembre, el candidat/a
podrà accedir a l’aplicatiu per fer el test. Després del 10 de setembre, ja no el podrà fer.
Què cal fer després del test?
Un cop acabat el test i obtingut el resultat, el candidat/a haurà de triar horaris (pot escollir fins a 4
horaris diferents dels 2 centres seleccionats en la preinscripció).
En què consisteix el test?
El test conté preguntes d'opció múltiple repartides en tres blocs. El primer bloc avalua l'ús de la
llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l'ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les
preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual
han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se'ls permetrà continuar al bloc següent, si és el
cas. L'alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i
quedar-se amb l'assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.
Quant dura el test?
La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35
minuts.
El test s’ha de fer tot seguit?
No, es pot fer en moments diferents. Cal anar a la ZONA PERSONAL de l’aplicació de preinscripció i
clicar el botó de TEST.
Què passa si no tinc un dispositiu informàtic (ordinador, tauleta, mòbil...)?
Els candidats que no tinguin un dispositiu informàtic poden venir a l’EOI del Maresme per fer el test
de nivell els dies 6, 7, 8 i 9 de setembre (16.00 a 19.45 hores) havent demanat cita prèvia del
31/08/21 al 09/09/21 a eoimaresme@xtec.cat.
És necessari portat el DNI/NIE o passaport.
Important donat que la prova de nivell té un apartat de comprensió oral i tenint en compte situació

sanitària actual, el candidat/a haurà de portar els seus propis auriculars per connectar-los a
l’ordinador que, excepcionalment, li proporcionarà l’escola.

Si ja tinc un certificat d'anglès, he de fer el test en línia?
Si es té un certificat que dona accés a un nivell concret, no cal fer el test. En el moment de fer la
preinscripció, cal marcar que es té un certificat i cal adjuntar-lo a l'aplicatiu.
Consulteu els certificats que permeten l'exempció al web del Departament d'Educació o a
la resolució d'equivalències

Què passa si el meu certificat no és vàlid? Podré fer el test?
A l'aplicatiu de preinscripció constarà que no és vàlid i s'habilitarà la possibilitat de fer el test en
línia abans del 10 de setembre.
Què faig si tinc un problema amb el test?
Escriu un correu electrònic al departament d’anglès (deptangles2@eoimaresme.cat) abans del 10 de
setembre.
Què faig si m'ha passat el termini de preinscripció?
Es publicaran al web de l’EOI del Maresme unes instruccions per a les persones que es trobin en
aquesta situació.
Si voleu més informació sobre el test de nivell, podeu accedir al web del Departament d’Educació.

