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Criteris d’avaluació

Activitats de comprensió 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 con-
vencions 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 sobre els constituents i l’organització de patrons sintàctics bàsics d’ús freqüent.

- 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:

canvis de tema
el gènere textual, si 
correspon
al nivell

informació específica en llistes i en recursos de
referència
informació rellevant per fer la tasca
personatges, llocs, dates, preus, etc.

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

Distingeix:
els punts principals si estan
clarament senyalitzats

la informació específica que se li demana 
(detalls com ara hores, llocs, dates, etc.)
entre els diferents episodis d'una seqüència 
explícitament marcats

Comprèn:
una idea general del 
significat
global del text

La informació essencial / més important
referències temporals

esdeveniments principals
seqüències cronològiques
passos a seguir per obtenir una cosa
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Processa 
juntament 
amb el text:

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

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

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

- Aplica a la comprensió uns coneixements 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 i expressions 
desconegudes a partir del context i d’altres senyals en el text.

- Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els valors i significats associats a les convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de 
puntuació.

Criteris específics

Comprensió global Comprensió selectiva Comprensió detallada

Reconeix:
Canvis de tema
el gènere textual, si 
correspon al nivell

informació específica en llistes i en recursos 
de referència
informació rellevant per fer la tasca
personatges, llocs, dates, preus, etc.

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

Distingeix:
els punts principals si 
estan clarament 
senyalitzats

la informació específica que se li demana
- entre els diferents episodis d'una seqüència 
explícitament marcats
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Comprèn:
una idea general del 
significat global del 
text

la informació essencial / més important
referències temporals

esdeveniments principals seqüències 
cronològiques

Processa 
juntament amb el
text:

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

Activitats de producció i coproducció de textos orals (PCPO)

Criteris generals

- Aplica a la producció oral els coneixements socioculturals i sociolingüístics bàsics per a sortir-se’n en els intercanvis amb altres interlo-
cutors, respectant les normes bàsiques de cortesia requerides per les tasques del nivell.

- Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos orals breus i senzills: gestos, dixi i petits guions o fórmules apresos per adaptar o 
esmenar el discurs d’una manera molt senzilla.

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

- Aplica un repertori bàsic de frases i fórmules per a comunicar-se en les tasques del nivell amb una fluïdesa acceptable, sobretot a l’ho-
ra de rectificar o esmenar el que ha dit o per a mostrar que necessita ajuda de l’interlocutor.

- És capaç de mantenir un monòleg si ha tingut temps de preparar-lo i pot mantenir el torn en una conversa si l’interlocutor és sensible a
les seves dificultats i demana aclariments i repeticions quan escau.

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

- Enllaça una sèrie d'elements concrets i senzills per crear una seqüència lineal i cohesionada, utilitzant els mecanismes bàsics d’ento-
nació, repetició lèxica, dixi personal, espacial i temporal i els connectors comuns del nivell.

- Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les tasques del nivell, encara que cometi errors i les dificultats 
afectin la fluïdesa.

-Pronuncia i entona de manera intel·ligible, encara que resulti evident la influència de la L1 i l’interlocutor hagi de demanar aclariments 
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de tant en tant.

Criteris específics

Aspectes pragmàtics

Producció i fluïdesa:
- Extensió
- Intel·ligibilitat i prosòdia
- Pauses i vacil·lacions
- Cohesió i coherència
- Estratègies de reparació

- 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.
- En enunciats més extensos la intel·ligibilitat es pot veure afectada i pot caldre esforç de l’interlocutor per 
entendre 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 
frases 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 
important de l’interlocutor.

- Interacció:
- - Desenvolupament i 
manteniment

- - Adequació
- - Estratègies pragmàtiques

- Inicia una conversa saludant i preguntant/contestant com es troba ell(a)/ l'interlocutor.
- Formula i respon preguntes 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 
senzilla 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’atura i utilitza els recursos no-lingüístics per ajudar-se.

Aspectes pragmalingüístics
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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 
quotidianes encara que el discurs contengui errades quans'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 
manera 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 
mitjançant 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 
funció 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 
alguns 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 
expressar.

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

Aspectes pragmàtics

Organització - Produeix enunciats i frases referits a temes molt familiars.
- Mostra una certa consciència de l'ordre lògic quan produeix un text molt breu.

Discurs: cohesió i 
coherència

- Enllaça informació bàsica amb connectors bàsics.
- Fa un ús raonable, tot i que no controlat, dels elements gramaticals de cohesió del text: coreferència 
(pronoms i adjectius possessius),temps verbals, etc.

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

- En correspondència, les salutacions i els comiats són adients.
- Produeix, a base de frases senzilles o enunciats, textos rutinaris o quotidians referits necessitats immediates
o seqüències descriptives o narratives curtes, encara que no en domini completament les característiques.
- En la correspondència personal i informal, es percep consciència del lector.

Aspectes pragmalingüístics
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Ventall i amplitud
- d’estructures lingüístiques
- del lèxic
- de les funcions 
comunicatives i discursives
- dels temes tractats

- Fa servir una varietat acceptable d’estructures i enunciats bàsics per produir textos de la vida diària sobre 
temes familiars i quotidians.
- Aplica els exponents més senzills de les funcions comunicatives al desenvolupament del text escrit.
- Utilitza lèxic relacionat amb les necessitats comunicatives bàsiques, tot i que sol ser repetitiu.

Correcció lingüistica

Estructures sintàctiques i 
morfologia

- En situacions quotidianes, mostra domini sobre un conjunt d’estructures, mots i enunciats bàsics, tot i que 
cometi errades en els gèneres textuals menys familiars.

Precisió del lèxic - El lèxic és suficient per desenvolupar la tasca, tot i que hi hagi manca de precisió en textos menys rutinaris.
- Presenta ocasionalment calcs d'altres llengües.

Ortotipografia - L'ortografia d'ítems freqüents i en contextos familiars sol ser correcta. Els errors poden dificultar 
ocasionalment la identificació d'algun mot.
- Té un domini bàsic de la puntuació i de format textual, tot i que cal esperar-hi errors.

Activitats de mediació

Criteris generals

- Reconeix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants de la llengua objecte d’estudi i és capaç d’actuar sense 
cometre incorreccions importants, encara que recorri a vegades als estereotips.

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

- Pren notes amb la informació necessària que ha de traslladar als destinataris o la prepara amb anterioritat per tenir-la disponible.

- 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 i el seu discurs no sigui lingüísticament correcte.
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Criteris específics

Medicació del text

Transmissió d'informació 
específica

Transmet informació específica sobre necessitats immediates contingudes en missatges, instruccions o 
anuncis, breus.

Explicació de dades (a partir de 
diagrames, gràfics, imatges...)

Interpreta i descriu elements visuals senzills sobre temes quotidians (p. ex. mapes del temps).

Processament del text (resum, 
integració de diverses fonts, 
aclariments per a una audiència 
determinada):

Fa llistes d'informació rellevant de textos escrits breus, simples i concrets.

Presa de notes: Pren notes senzilles, en forma de llista, de presentacions sobre temes familiars i predictibles.

Mediació de conceptes

Relacional:
- Facilitació de la interacció col·la-
borativa.
- Gestió de la interacció

- Invita a col·laborar.
- Manifesta la (in)comprensió i demana ocasionalment confirmació. Formula instruccions molt senzilles a
un grup col·laboratiu.

Cognitiva:
- Col·laboració en la construcció 
del significat
- Encoratjament de la conversa 
conceptual.

- Fa comentaris senzills i preguntes ocasionals per mostrar que segueix la conversa. Fa suggeriments 
molt senzills per ajudar a dur endavant la conversa
- Demana opinió sobre una idea en particular.

Medicació de la comunicació

- Facilitació de l'espai intercultural
- En l'intercanvi intercultural, sap demanar que li expliquin o aclareixin coses i expressar acord, 
desacord, gratitud, etc., tot i el repertori limitat.
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