
Criteris d’avaluació

Activitats de compresnió de textos orals (CTO)

Criteris generals

- Reconeix, i aplica a la comprensió dels textos del nivell, els aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana i les 
convencions socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma.

- Pot aplicar les estratègies adequades per a la comprensió del sentit general i la informació essencial dels textos del nivell.

- Distingeix la funció comunicativa dels textos del nivell.

- Aplica a la comprensió del text els coneixements bàsics de les estructures del nivell.

- Reconeix lèxic d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i és capaç, mitjançant ajuda de gestos i imatges, inferir el significat 
d’algunes paraules i expressions que desconeix.

- Reconeix alguns patrons rítmics d’entonació i els significats que s'hi relacionen.

Criteris específics

Comprensió global Comprensió selectiva Comprensió detallada

Reconeix:
Idea aproximada del text
la rellevància del contingut
la situació comunicativa

Noms i paraules mot familiars i frases molt 
bàsiques i predictibles

relació entre personatges, llocs, dates, preus, 
etc.

Distingeix:
Punts principals si estan 
clarament senyalitzats

Detalls del contacte

Comprèn:
Propòsit comunicatiu, els 
punts principals

Informació sobre les persones, hores, llocs, 
preus

Missatges senzills 
Informació bàsica i senzilla
Frases aïllades dins un text més complex

Processa 
juntament 
amb el text:

matges Imatges xifres/números horaris, diagrames d’equipament organigrames, mapes o plànols



Activitats de compresnió de textos escrits (CTE)

Criteris generals

- Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i sociolingüístics més bàsics relatius a la vida quotidiana i les convencions 
socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma.

-  Aplica a les tasques del nivell les estratègies més adequades per a la comprensió del sentit general i la informació essencial i predictible 
dels textos escrits.

- Distingeix la funció així com la intenció comunicativa i el format del gènere del text que ha de llegir.

- Aplica a la comprensió uns coneixements molt bàsics de les estructures de la sintaxi i dels elements de la morfologia.

- Comprèn el lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a les tasques del nivell i és capaç d’inferir el significat d’algunes paraules desconegudes a partir 
del context.

- Identifica, i aplica a la comprensió del text, el valor i significat associat a les convencions ortogràfiques i de puntuació més bàsiques.

Criteris específics

Comprensió global Comprensió selectiva Comprensió detallada

Reconeix:

Idea aproximada del contin-
gut
Rellevància del contingut 
Gènere textual, si corres-
pon al nivell

noms i paraules molt familiars i frases molt bàsiques i predictibles

Distingeix Detalls del contacte

Comprèn:
El propòsit comunicatiu
els punts principals

Informació sobre les persones, hores, lloc i 
preu

Missatges senzills
informació bàsica i senzilla 
frases aïlladesdins un text més complex



Processa jun-
tament amb 
el text:

imatges
Xifres / números, senyals/ simbols, horaris, calen-
daris, mapes i plànols

Activitats de producció i coproducció de textos orals (PCPO)

Criteris generals

- Aplica a la producció oral els coneixements socioculturals i sociolingüístics mínims per a sortir-se’n en els intercanvis amb altres interlocutors.

- Aplica algunes estratègies bàsiques per produir textos orals breus i senzills mitjançant l’ús de gestos i dixis i petits guions o fórmules apre-
sos per recolzar-hi el discurs.

- Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç d’utilitzar els exponents més bàsics d’aquesta funció per a 
fer front a les tasques del nivell.

- Aplica un repertori molt bàsic de frases i fórmules per a comunicar-se en les tasques del nivell amb una fluïdesa acceptable, sobretot a 
l’hora d’aclarir el que vol dir o per a mostrar que necessita ajuda de l’interlocutor.

- És capaç de mantenir una conversa o un monòleg breu prèviament assajat si compta amb l’ajut de l’interlocutor.

-  Aplica les estructures sintàctiques del nivell per a expressar les nocions i funcions del nivell durant la realització de les tasques.

- És capaç d’enllaçar una sèrie d'elements breus, concrets i senzills per crear una seqüència lineal i cohesionada.

- Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a fer front a les tasques del nivell, encara que cometi errors i les dificultats afectin la 
fluïdesa i ocasionalment hagi de recórrer a l’alternança de codi.

- Pronuncia i entona de manera entenedora, encara que resulti evident la influència de la L1 i l’interlocutor hagi de demanar aclariments o 
modelar la pronunciació correcta de tant en tant.



Criteris específics

Aspectes pragmàtics

Producció i fluïdesa:
Extensió
Intel·ligibilitat i prosòdia
Pauses i vacil·lacions

Construeix frases i expressions d'extensió molt limitada sobre familiars en situacions rutinàries.
Pronuncia, en general, paraules familiars de manera prou clara i intel·ligible. encara que els interlocutors hagin 
de demanar alguna repetició

Cohesió i coherència
Estratègies de reparació

En enunciats més extensos la intel·ligibilitat es pot veure afectada i pot caldre esforç de l’interlocutor per enten-
dre alguns sons específics i adaptar-se a l’accent, el ritme i l’entonació.
Fa servir els connectors bàsics per expressar temps, causa o contrast i enllaçar una sèrie de sintagmes o fra-
ses senzills.
Quan escau, pausa el discurs per organitzar les idees i les paraules i per reparar el que ha dit.
La pronúncia defectiva sistemàtica no resta intel·ligibilitat al discurs, sempre que l'interlocutor s'hi esforci.
Utilitza de manera intel·ligible els trets prosòdics d’un repertori de paraules i frases quotidianes malgrat que 
una influència marcada d'altres llengües en l’accent , el ritme l’entonació, faci necessària una col·laboració im-
portant de l’interlocutor.

Interacció:
Desenvolupament i mante-
niment

Adequació
Estratègies pragmàtiques

Inicia una conversa saludant i preguntant/contestant com es troba ell(a)/ l'interlocutor. Formula i respon pregun-
tes senzilles sobre temes i gèneres discursius nivell.
Mostra comprensió dels mecanismes per prendre i donar paraula i respon de manera apropiada, encara que 
rares vegades pugui prendre el control de la interacció.
Per telèfon i en línia, utilitza expressions formulaiques per contestar una cridada, intercanvia informació senzi-
lla i manté una conversa amb una persona coneguda (p. ex., per quedar).
Informa quan no ha entès una cosa i demana aclariment de manera molt simple Quan no sap una paraula, s’a-
tura i utilitza els recursos no-lingüístics per ajudar-se.

Aspectes pragmalingüístics

Ventall i amplitud
- d’estructures lingüístiques
- del lèxic
- de les funcions comunicati-
ves i discursives
- dels temes tractats

Recorre a un ventall adequat de paraules, estructures i frases per a poder parlar de situacions quotidianes.
Aplica els exponents més bàsics de les funcions comunicatives del nivell.
El lèxic es refereix principalment a necessitats immediates i a vegades és repetitiu.



Correcció lingüística

Estructures sintàctiques i 
morfologia

Mostra control d’un conjunt d’estructures, paraules i frases bàsiques que utilitza en situacions familiars o quoti-
dianes encara que el discurs contengui errades quan s'allunya de les situacions més familiars.
Utilitza acuradament seqüències preparades per a certs contextos.Precisió del lèxic

Pronúncia Pot mostrar errades sistèmàtiques de pronunciació, excepte en paraules i expressions molt familiars.

Activitats de producció i coproducció de textos escrits (PCPE)

Criteris generals

- Aplica a la producció dels textos escrits del nivell els coneixements socioculturals i sociolingüístics bàsics per a poder actuar de mane-
ra apropiada en els intercanvis amb altres interlocutors.

- Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos escrits breus i senzills adaptats a les tasques de producció escrita del nivell mitjan-
çant la còpia i modificació de textos model i l’ús de materials de consulta.

- Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç d’utilitzar els exponents més senzills d’aquesta fun-
ció per organitzar les tasques del nivell.

- Aplica un repertori bàsic d’estructures sintàctiques  per a comunicar-se en les tasques del nivell amb un control acceptable i utilitza al-
guns mecanismes de cohesió molt bàsics per crear una seqüència lineal.

- Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les tasques del nivell, encara que hagi de limitar el que vol ex-
pressar.

- Utilitza, de manera acceptable, els signes de puntuació bàsics (punt i coma) i les normes ortogràfiques elementals.

Criteris específics

Aspectes pragmàtics

Organització Produeix expressions curtes o fixes i frases i preguntes completes, encara que siguin molt bàsiques o hi pugui 
mancar ordre lògic.



Discurs: cohesió i cohe-
rència

Enllaça informació bàsica amb connectors molt bàsics. La manca de cohesió no dificulta la comprensió, tot i que 
calgui fer algun esforç per entendre algun passatge. Hi ha evidència d’un mínim control dels temps verbals i els ele-
ments més bàsics de coreferència, encara que els elements de cohesió textual no estiguin assolits

Adequació:
- Resposta a la tasca
- Extensió
- Registre
- Característiques tex-
tuals
- Consciència del lector

Escriu missatges complets, curts i senzills, encara que les salutacions / introduccions i els comiats/tancaments no
sempre siguin adients. Completa amb informació personal bàsica impresos o altres textos molt breus i predictibles.

Aspectes pragmalingüístics

Ventall i amplitud
-d’estructures lingüísti-
ques
- del lèxic
- de les funcions comuni-
catives i discursives
- dels temes tractats

El repertori lèxic i d'estructures permet expressar informació personal bàsica i referirse a temes quotidians 
familiars, tot i ser molt bàsic.

Correcció lingüistica

Estructures sintàctiques i 
morfologia

Produeix paraules, estructures i frases aïllades, tot i que el domini de la morfosintaxi sigui limitat.

Precisió del lèxic El lèxic és suficient per desenvolupar la tasca, tot i que limitat i poc precís.

Ortotipografia Mostra coneixement de la correspondència so-grafia, tot i que presenta moltes errades per la influència d'altres 
llengües, les quals poden dificultar la identificació d'alguns mots.
Té un domini bàsic de la puntuació

Activitats de mediació

Criteris generals

- Reconeix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants de la llengua objecte d’estudi

- Identifica, mitjançant estratègies lingüístiques i no-lingüístiques, la informació clau i senzilla que ha de transmetre.



- Pren notes, prepara un dibuix o un mapa o qualsevol suport visual amb la informació necessària que ha de traslladar als destinataris i 
prepara el que ha de dir amb anterioritat.

- Formula preguntes senzilles per assegurar-se de la informació i per comprovar la comprensió o repeteix la informació per obtenir la 
confirmació encara que hagi de recórrer als gestos i el llenguatge no verbal

Criteris específics

Medicació del text

Transmissió d'informació específica Transmet informació predectible sobre hore, llocs, preus tc. Continguda en textos orals o escrits.

Presa de notes: Pren nota de paraues clau i dades senzilles (dades persoals, preus, hores, llocs, etc.)

Mediació de conceptes

Relacional:

- Facilitació de la interacció col·laorativa.

- Gestió de la interacció

Invita a col·laborar.

Indica quan ha comprès i quan no.

Cognitiva:

- Col·laboració en la construcció del sig-
nificat

- - Encoratjament de la conversa con-
ceptual.

Mostra interès amb paraules senzilles o expressions aïllades o senyals no verbals.

Mediació de la comunicació

- Facilitació de l'espai intercultural
En l'intercanvi intercultural, fa servir mots o expressions senzilles o gestos per mostrar interès i 
demostrar que comprèn quan se li adrecen directament.
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