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Criteris d’avaluació

Activitats de compresnió de textos orals (CTO)

Criteris generals

- Coneix, i aplica a la comprensió del text, extraient-ne claus per interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns relatius a 
la vida quotidiana, les condicions de vida, les relacions interpersonals, la cinèsica i la proxèmica, els costums i els valors i les convencions 
socials de les cultures en què s’usa l’idioma.

- Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts i les idees 
principals i els detalls més rellevants del text.

- Distingeix la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori comú dels seus exponents, així com patrons discursius
bàsics relatius a l’organització textual.

- Aplica a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i l’organització de patrons sintàctics d’ús freqüent en la comunicació 
oral.

- Reconeix sense dificultat lèxic oral d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians, de caràcter general, o relacionats amb els interessos pro-
pis, i pot inferir del context i del cotext, generalment de manera correcta, els significats d’algunes paraules i expressions que desconeix.

- Discrimina els patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú i reconeix les intencions comunicatives i els significats general-
ment associats a aquests.

Criteris específics

Comprensió gobal Comprensió selectiva Comprensi´p detallada:

Reconeix:
El missatge principal de la 
situació comunicativa

Informació útil, fets i información rellevant El començament d’una nova secció
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Distingeix:
Distingeix: el nombre d'in-
ter-locutors i el seu paper 
en la situació

entre els diferents episodis d'una seqüència 
explícitament marcats

el missatge principal i les informacions i fets relle-
vants dels detalls específics que poden ser irrelle-
vants a la tasca

Comprèn:

-els punts principals / la in-
formació més important

- una línia argumental ex-
plícita

informació factual rellevant conclusions principals i detalls específics

Processa 
juntament 
amb el text:

diagrames (objectes, màquines, organismes) grae-
lles i taules gràfics circulars 

Activitats de comprensió de textos escrits (CTE)

Criteris generals

- Coneix, i aplica a la comprensió del text, extraient-ne claus per interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns  relatius a 
la comunicació escrita en les cultures en què s’usa l’idioma.

- Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts i les idees 
principals i els detalls més rellevants del text, adaptant-hi la modalitat i velocitat de lectura.

- Distingeix la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons 
discursius d’ús freqüent relatius a l’organització, el desenvolupament i la conclusió propis del text escrit segons el seu gènere i tipus.

- Coneix els constituents i l’organització d’estructures sintàctiques d’ús freqüent en la comunicació escrita, segons el gènere i tipus textual, i 
comprèn les intencions comunicatives associades generalment a aquests.

- Comprèn lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i a temes generals o relacionats amb els seus interessos personals, edu-
catius o ocupacionals i pot, generalment de manera correcta, inferir del context i del cotext els significats d’algunes paraules i expressions 
que desconeix.
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- Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació d’ús comú, així com abrevia-
tures i símbols d’ús freqüent.

Criteris específics

Comprensió global Comprensió selectiva Comprensió detallada

Reconeix:

el missatge principal

el gènere textual, si co-
rrespon al nivell

informació útil i fets i informació rellevants
relació entre personatges, llocs, dates, preus, 
etc.

Distingeix:
els punts principals si es-
tanclarament senyalitzats

entre els diferents episodis d'una seqüència ex-
plícitament marcats

el missatge principal i les informacions i fets relle-
vants dels detalls específics entre la conclusió 
essencial del text i els detalls precedents

Comprèn:

els punts principals / la in-
formació més important 
una línia argumental 
explícita

informació factual rellevant conclusions principals detalls específics

Processa jun-
tament amb 
el text:

diagrames (objectes, màquines, organismes) 
graelles i taules gràfics circulars
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Activitats de producció i coproducció de textos orals (PCPO)

Criteris generals

- Aplica a la producció del text oral, tant monològic com dialògic, els coneixements socioculturals i sociolingüístics adquirits, actuant amb la 
propietat deguda i respectant les normes de cortesia més freqüents en els contextos respectius i segons la modalitat discursiva, en un 
registre formal, neutre o informal.

- Coneix i sap aplicar adequadament les estratègies per produir textos orals breus o d’extensió mitjana, coherents i d’estructura simple i clara,
utilitzant una sèrie de procediments senzills per adaptar o reformular el missatge i reparar la comunicació.

- Porta a terme les funcions principals que demana el propòsit comunicatiu, utilitzant adequadament els exponents més habituals de les 
funcions esmentades i seguint els patrons discursius d’ús més freqüent en cada context.

- Utilitza un repertori memoritzat de frases i fórmules per comunicar-se amb una fluïdesa acceptable, amb pauses per cercar expressions i 
organitzar o reestructurar el discurs, o reformular o aclarir el que ha dit.

- Interactua de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats, utilitzant fórmules o gestos simples per prendre o mantenir el torn de 
paraula, encara que a vegades tendeixi a concentrar-se en la mateixa producció i dificulti la participació de l’interlocutor, o mostri algun  titu-
beig a l’hora d’intervenir quan l’interlocutor acapara la comunicació.

- Utilitza amb la deguda correcció i flexibilitat estructures sintàctiques d’ús freqüent segons el context comunicatiu, i empra en general ade-
quadament els recursos de cohesió textual més comuns (entonació, repetició lèxica, el·lipsi, dixi personal, espacial i temporal, marcadors 
discursius i conversacionals, i connectors comuns), enllaçant una sèrie d’elements breus, concrets i senzills per crear una seqüència 
cohesionada i lineal.

- Coneix i utilitza adequadament un repertori lèxic oral suficient per comunicar informació relativa a temes coneguts, generals, d’actualitat, o 
relacionats amb els interessos propis en situacions habituals i quotidianes, tot i que encara cometi errors importants, o hagi d’adaptar el 
missatge, quan les demandes comunicatives són més complexes, o quan aborda temes i situacions poc freqüents en situacions menys 
corrents, i en aquest cas recorri a circumloquis i repeticions.

- Pronuncia i entona de manera clara i intel·ligible, encara que sigui evident l’accent estranger, o cometi errors de pronunciació sempre que no 
interrompin la comunicació, i els interlocutors hagin de sol·licitar repeticions de tant en tant.
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Criteris específics

Aspectes pragmàtics

Producció i fluïdesa:

Extensió

Intel·ligibilitat i prosòdia

Pauses i vacil·lacions

- Cohesió i coherència

Es comunica fent servir una sèrie de sintagmes i frases sobre temes familiars per comparar, contrastar, explicar o 
justificar, mentre no hagi de mantenir la paraula llargament.

Pronuncia generalment de manera intel·ligible i explota l’accent i entonació per donar suport al significat malgrat 
una important influència de la llengua pròpia.

Fa servir connectors i altres recursos discursius per mantenir seqüències descriptives o narratives

Cohesió i coherència

Estratègies de reparació

Especialment en contribucions més extenses, quan ha de planificar i reparar el discurs, les pauses i la reparació en
poden interrompre el flux.

Si té dubtes sobre un ítem de lèxic, fa servir una paraula pareguda i convida l’interlocutor a corregir-la.

Si disposa de temps suficient, s’autocorregeix algunes errades o demana a l’interlocutor si una paraula o una 
forma verbal és correcta.

Interacció:

Desenvolupament i 
manteniment

Adequació

Estratègies pragmàtiques

Inicia, manté i tanca converses senzilles , cara a cara ,per telèfon o en línia, sobre temes familiars o d’interès 
personal.

Mostra consciència de les fórmules de cortesia neutrals més habituals.

Participa en interaccions espontànies sobre temes familiars relacionats amb els dominis personal i públic.

En discussions informals amb iguals, demana i expressa opinions personals, acord i desacord sense ofendre.

Participa en la resolució de problemes pràctics, donant la seva opinió i demanant la dels altres.

Se’n surt de situacions inesperades (p.ex. demanar que li reparin el mòbil, anar d'urgència a cal dentista, etc.).

Demana i segueix instruccions detallades (p.ex. una recepta de cuina, orientacions dins d’una ciutat, etc.)

En situacions transaccionals previstes, per telèfon o en persona (reservar un hotel, demanar un taxi, etc.), planifica 
l'intercanvi.

Demana aclariments o elaboracions sobre una cosa que se li ha dit.
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Aspectes pragmalingüístics

Ventall i amplitud

- d’estructures lingüístiques

- del lèxic

- de les funcions 
comunicatives i discursives

- dels temes tractats

- Explota un repertori lèxic suficient per expressar-se, amb algunes circumlocucions o paràfrasis, sobre la 
majoria dels temes relatius a la seva vida diària i per dur a terme transaccions rutinàries.

- Adapta o limita el que vol dir per mor de llacunes lèxiques i estructurals.

- Aplica els exponents més habituals de les funcions comunicatives (queixar-se, negarse,etc.) i discursives per fer 
front a contextos poc familiars.

- Produeix llenguatge complex en alguna intervenció curta, encara que normalment s'expressi amb un llenguatge 
senzill.

Correcció lingüística

Estructures sintàctiques i 
morfologia

Mostra control de les estructures, paraules i frases bàsiques, així com algunes associacions lèxiques i frases 
fetes, encara que hi hagi molt menys precisió quanexpressa idees més complexes o fa front a situacions i temes 
poc familiars.Precisió del lèxic

Pronúncia
L'articulació defectiva de sons o pronúncia errònia de mots per la influència d'altres llengües no interfereix en la 
comunicació del missatge.
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Activitats de producció i coproducció de textos escrits (PCPE)

Criteris generals

- Aplica a la producció i coproducció del text escrit els coneixements socioculturals i sociolingüístics adquirits, actuant amb la propietat 
deguda i respectant les normes de cortesia més freqüents en els contextos respectius i segons la modalitat discursiva, en un registre formal, 
neutre o informal.

- Coneix i sap aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits breus i d’estructura simple adaptats a contextos habituals, p. e. copiant 
models segons el gènere i tipus textual, o fent un guió o esquema per organitzar la informació o les idees.

- Porta a terme les funcions principals que demana el propòsit comunicatiu, utilitzant els exponents més habituals de les funcions esmentades i 
els patrons discursius d’ús més freqüent per organitzar el text escrit segons el seu gènere i tipus.

- Mostra un control raonable d’estructures sintàctiques d’ús freqüent i utilitza mecanismes simples de cohesió (repetició lèxica, el·lipsi, dixi 
personal, espacial i temporal, juxtaposició i connectors bàsics), enllaçant una sèrie d’elements breus, concrets i senzills per crear una 
seqüència cohesionada i lineal.

- Coneix i utilitza un repertori lèxic escrit d’ús freqüent suficient per comunicar informació breu, simple i directa en situacions habituals i quo-
tidianes, encara que en situacions menys corrents i sobre temes menys coneguts hagi d’adaptar el missatge.

- Utilitza, de manera adequada per fer-se prou comprensible, els signes de puntuació elementals (p. e. punt, coma) i les regles ortogràfiques 
bàsiques (p. e. ús de majúscules i minúscules), així com les convencions formals més habituals de redacció de textos tant en suport paper 
com digital.
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Criteris específics

Aspectes pragmàtics

Organització Escriu textos senzills ben connectats sobre temes familiars o d’interès personal o sobre fets rutinaris. 

Distribueix el contingut en paràgrafs i, en general, manté l’ordre lògic del contingut en tot el text.

Discurs: cohesió i 
coherència

Enllaça una sèrie d’elements breus, senzills, separats i distints en una seqüencia lineal.

Algunes mancances importants de cohesió per influència de la sintaxi de la L1 no dificulten la comprensió.

Adequació:

Resposta a la tasca

Extensió

Registre

Característiques 
textuals

Consciència del lector

Distingeix entre l’escrit informal i el semiformal.

En la correspondència, les salutacions i els comiats són apropiats.

Aplica els patrons discursius prototípics i els trets generals dels gèneres textuals corresponents a correspondència 
personal o semiformal i a articles o ressenyes sobre temes familiars que contenguin seqüències descriptives, expositives
o narratives o opinions.

Incorpora en el text alguns detalls rellevants trets de fonts externes.

Es percep certa consciència del registre i el tipus textual, tot i que no desenvolupada completament.

Aspectes pragmalingüístics

Ventall i amplitud

d’estructures 
lingüístiques

del lèxic

de les funcions 
comunicatives i 
discursives

dels temes tractats

Fa servir un repertori de paraules, estructures i associacions lèxiques molt comunes.

Fa ús d’un repertori de recursos discursius, encara que reduït.

Fa servir paràfrasis ocasionalment, tot i que d’una manera molt òbvia.

Fa ús dels exponents de les funcions comunicatives per fer front als temes menys previsibles (queixar-se, negar-se o 
rebutjar una cosa...), encara que no produesqui un llenguatge gaire complex.
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Correcció lingüistica

Estructures 
sintàctiques i 
morfologia

Mostra un bon control de les estructures i exponents bàsics, encara que pugui cometre errades en contextos poc 
familiars més complexos o tipus textuals poc practicats.

Combina adequadament el lèxic relacionat amb el tema i el tipus de text, tot i la influència de la L1 en la morfosintaxi 
sigui evident.

Precisió del lèxic La limitació del lèxic dificulta les produccions més ambicioses.

El lèxic és precís en contextos i tasques molt familiars, però pot presentar calcs, falsos amics i confusions de 
significats, especialment en casos de polisèmia.

Ortotipografia La puntuació sol ser correcta en textos senzills i assajats.

Les errades de puntuació i ortografia són més abundants en contextos i formats
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Activitats de mediació

Criteris generals

- Coneix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants corresponents, i les diferències i semblances més significatives 
que hi ha entre els costums, els usos, les actituds, les relacions i els valors que prevalen en les unes i les altres, i és capaç d’actuar en 
conseqüència sense cometre incorreccions serioses en el seu comportament, encara que pot ser que a vegades recorri a l’estereotip.

- Identifica, aplicant les estratègies necessàries, la informació clau que ha de transmetre, així com les intencions bàsiques dels emissors i 
receptors quan aquest aspecte és rellevant.

- Interpreta, en general correctament, les claus de comportament i comunicatives explícites que observa en els emissors o destinataris per 
acomodar el seu discurs al registre i a les funcions requerides, encara que no sempre ho faci de manera fluida.

- Pot facilitar la comprensió dels participants recorrent a comparacions i connexions senzilles i directes amb el que pensa que poden conèixer.

- Pren notes amb la informació necessària que considera important traslladar als destinataris, o l’aconsegueix amb anterioritat per tenir-la 
disponible.

- Repeteix o reformula el que s’ha dit de manera més senzilla o una mica més elaborada per aclarir o fer més comprensible el missatge als 
receptors.

- Fa preguntes simples però rellevants per obtenir la informació bàsica o complementària que necessita per poder transmetre el missatge 
amb claredat i eficàcia.

Criteris específics

Mediació del text

Transmissió d'informació 
específica

Transmet informació específica rellevant i explícita de textos informatius clars (fulletons, cartells, 
etiquetes, anuncis), missatges, cartes, instruccions, etc.

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

Interpreta i descriu tendències i detalls rellevants a partir de diagrames, gràfics, imatges...
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Processament del text (resum, 
integració de diverses fonts, 
aclariments per a una audiència 
determinada):

Resumeix els punts principals de documents audiovisuals, converses, textos breus i estructurats.

Parafraseja de manera simple textos escrits breus per adaptar-los a les necessitats comunicatives.

Presa de notes:
Pren nota dels punts clau d’una xerrada o d'instruccions formulades de manera senzilla i amb prou 
temps.

Mediació de conceptes

Relacional:

- Facilitació de la interacció col·la-
borativa.

- Gestió de la interacció

Invita a col·laborar.

Pot definir la tasca i demanar als altres que hi contribuesquin.

Col·labora en tasques compartides per assolir un objectiu comú.

Formula instruccions senzilles i clares per organitzar una activitat.

Cognitiva:

- Col·laboració en la construcció 
del significat

- Encoratjament de la conversa 
conceptual.

Repeteix el que s’ha dit per confirmar comprensió mútua i ajudar a mantenir l’enfocament de la conversa.

Aporta idees i suggereix contingut per a la discussió i les conclusions.

Demana justificació d’una opinió o de la bondat d'una proposta.

Mediació de la comunicació

- Facilitació de l'espai intercultural

Mostra interès i empatia en la comunicació intercultural.

Mostra consciència que certs temes es poden percebre de manera diferent quan interactua amb persones 
d'altres cultures.

Intercanvia informació referida a valors i actituds per crear una base compartida per a *la comunicació.


	Criteris d’avaluació
	Criteris específics
	Criteris generals
	Criteris específics
	Activitats de producció i coproducció de textos orals (PCPO)
	Criteris específics
	Activitats de producció i coproducció de textos escrits (PCPE)
	Criteris específics
	Criteris específics

