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Recomanacions per a l’orientació educativa i les proves d’avaluació inicial durant 

la preinscripció del curs 2020-2021 als centres de formació d’adults 

 

Davant la situació actual i la lògica preocupació dels centres sobre com poder dur a terme el 

procés d’orientació i avaluació inicial durant la preinscripció als centres de formació d’adults, en 

les millors condicions possibles i tenint en compte les limitacions existents, hem cregut oportú 

compartir algunes indicacions que puguin ajudar en aquesta tasca. 

Tal com s’estableix a les INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE ELS CANVIS EN LA 

GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020/21 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE 

PANDÈMIA. ENSENYAMENTS IMPARTITS EN CENTRES I AULES DE FORMACIÓ D’ADULTS, “durant 

el període d’informació i orientació per a nous alumnes, s’oferirà atenció preferentment a través 

de cita telefònica o correu electrònic. En el cas que calgui fer proves de nivells o entrevistes, es 

faran també, de forma preferent i en la mesura que sigui possible, per mitjans telemàtics i d’acord 

amb les particularitats de cada centre. Els centres hauran d’adaptar les proves de nivell perquè 

puguin realitzar-se de forma àgil, per via telemàtica. I només de forma presencial quan sigui del 

tot imprescindible, mitjançant el sistema de cita prèvia”. 

En l’educació de persones adultes, l’orientació educativa i l’atenció individualitzada en el procés 

d’acollida de l’alumnat tenen una importància cabdal i cada centre estableix els seus criteris 

tenint en compte les particularitats dels usuaris. 

Per tal de preinscriure l’alumnat en els ensenyaments i nivells adequats, caldrà prioritzar 

l’intercanvi d’informació mitjançant l’ús de correus electrònics, videoconferències i trucades 

telefòniques per sobre de la realització de proves de nivell. Una bona eina per a l’orientació i 

l’anivellament de l’alumnat, a part de la documentació acadèmica que la persona pugui aportar, 

pot ser l’elaboració de formularis que es puguin emplenar telemàticament per alguns dels 

ensenyaments.  

En tot cas, sigui quin sigui el mitjà escollit per cada centre, en aquest primer contacte caldrà fer 

preguntes que ens permetin tenir una primera aproximació dels coneixements, necessitats i 

interessos que té cada persona. També es pot informar sobre els continguts i objectius de cada 

curs i especificar quins requisits i/o coneixements previs són necessaris per poder seguir els 

diferents ensenyaments. Igualment, també seria convenient obtenir informació sobre el seu 

nivell d’autonomia i competència digital. 

Les proves d’avaluació inicial (PAI) ens permeten obtenir més informació sobre la persona que 

sol·licita estudiar en un centre de formació d’adults, són complementàries a l’entrevista inicial i 

permeten contrastar les competències del nou estudiant per oferir una orientació millor i poder-

lo ubicar en aquell nivell d’ensenyament que li garanteixi un adequat seguiment i evolució. 

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/wp-content/uploads/usu1741/2020/05/Instruccions-preinscripcio-adults.pdf
https://projectes.xtec.cat/xarxadults/wp-content/uploads/usu1741/2020/05/Instruccions-preinscripcio-adults.pdf
https://projectes.xtec.cat/xarxadults/wp-content/uploads/usu1741/2020/05/Instruccions-preinscripcio-adults.pdf


 

Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital 
Subdirecció General de Transformació Educativa 
Servei d’Educació al Llarg de la Vida 

 

D’acord amb el document L’orientació educativa a l’educació d’adults: l’acollida, el seguiment i 

l’acció tutorial, l’equip docent de cada centre haurà de determinar com i qui s’ocupa del disseny 

de les proves, a qui i quan es fan, quin és el procés de revisió i com es comparteix el resultat amb 

la persona interessada i amb la resta de l’equip docent, si escau.  

En aquest sentit, i donades les circumstàncies d’excepcionalitat, si el centre considera necessari 

fer proves de nivell és recomanable simplificar-les al màxim, sempre que sigui possible. Cal tenir 

present, també, que durant el procés de matrícula del setembre i l’inici de curs es poden acabar 

de resoldre dubtes sobre el nivell de l’alumnat i es poden fer canvis de grup, com s’ha fet altres 

cursos. Així mateix, durant el setembre es podran fer les modificacions que calgui en l’oferta 

formativa. 

 

Recomanacions sobre el procés d’orientació i anivellament de l’alumnat per ensenyaments: 

- GESO: es recomana revisar bé la documentació acadèmica presentada per l’alumne o alumna 

per tal de preinscriure’l al nivell adequat. És convenient esperar a la matrícula del setembre per 

tal d’elaborar els itineraris formatius de cada persona, sobretot si es considera necessari fer 

proves d’avaluació inicial. 

- CAM: es recomana revisar bé la documentació acadèmica presentada per l’alumne o alumna. 

Si es considera necessari fer alguna prova d’avaluació inicial per comprovar si una persona té els 

coneixements necessaris per poder-se matricular, és convenient fer-la de forma telemàtica o 

esperar a la matrícula del setembre. 

- Cursos de preparació per a les proves d’accés: es recomana revisar bé la documentació 

acadèmica presentada per l’alumne o alumna. Si es considera necessari fer alguna prova 

d’avaluació inicial per comprovar si una persona té els coneixements necessaris per poder-se 

matricular, és convenient fer-la de forma telemàtica o esperar a la matrícula del setembre 

- Llengües estrangeres, llengua catalana i llengua castellana: es recomana fer proves de nivell 

telemàtiques i senzilles, si és necessari. Poden incloure converses telefòniques o 

videoconferències breus, redaccions, activitats de comprensió lectora, de comprensió oral i/o 

qüestionaris sobre ús de la llengua.  

- CFI: es recomana comprovar mitjançant una entrevista telefònica, sempre que sigui possible, 

que tenen un domini suficient de la llengua vehicular per poder seguir els ensenyaments.  

- COMPETIC: els següents documents poden ser d’utilitat als centres a l’hora d’orientar i anivellar 

l’alumnat: 

 

http://projectes.xtec.cat/xarxadults/wp-content/uploads/usu1741/2018/01/Orientacio%CC%81-educativa-a-leducaci%C3%B3-dadults.pdf
http://projectes.xtec.cat/xarxadults/wp-content/uploads/usu1741/2018/01/Orientacio%CC%81-educativa-a-leducaci%C3%B3-dadults.pdf
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Orientacions i PAI COMPETIC: document en el què hi ha els enllaços a: (és necessari tenir 
usuari XTEC per accedir-hi) 

- Prova C4 
- Prova C6 
- Accés als ensenyaments de COMPETIC (guió per l’entrevista inicial i rúbrica per avaluar 

les proves) 
- Criteris d’adscripció a COMPETIC Inicial, 1 o 2 

 
Per últim, també cal recordar que els centres han de mantenir el seu web actualitzat amb tota 
la informació necessària per facilitar tot el procés d’orientació, preinscripció i matrícula. 
 
 

5 de Juny de 2020 

https://drive.google.com/file/d/1GZRUM4czyw86fVzqKMpD_OtAJCtOBd7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZRUM4czyw86fVzqKMpD_OtAJCtOBd7z/view?usp=sharing

