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Criteris d’avaluació

Activitats de compresnió de textos orals (CTO)

Criteris generals

-  Coneix amb la profunditat deguda, i aplica eficaçment a la comprensió del text fent les inferències adequades, els aspectes socioculturals i 
sociolingüístics generals i més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què es parla l’idioma els trets especí-
fics de la comunicació oral en aquestes, apreciant-hi les diferències deregistres, estils i accents estàndard.

- Coneix, i selecciona eficaçment, les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del sentit general, la informació essencial, 
els punts principals, els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, dels parlants clarament senyalitzades.

- Distingeix la funció o les funcions comunicatives, tant secundàries com principals, del text, i aprecia les diferències d’intenció i de significat 
de diferents exponents d’aquestes segons el context i el gènere i tipus textuals.

- Comprèn els diversos significats associats a l’ús de diferents patrons discursius típics de diferents gèneres i tipus textuals orals pel que fa a 
la presentació i l’organització de la informació.

- Comprèn els significats i les funcions associats generalment a diverses estructures sintàctiques pròpies de la llengua oral en contextos d’ús 
comuns, i més específics dins del seu camp d’interès o d’especialització.

- Reconeix lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els interessos i les necessitats propis en l’àmbit personal, públic, acadèmic i 
professional, així com expressions i modismes d’ús comú, i connotacions i matisos accessibles en la llengua oral de caràcter i literari.

- Discrimina patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú i més específics segons les diverses intencions comunicatives.
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Criteris específics

Comprensió global Comprensió selectiva Comprensió detallada:

Reconeix:
les parts del text i la si-
tuació comunicativa

la rellevància de les parts per
al propòsit comunicatiu

els canvis de tema, direcció, o d'èmfasi

els canvis d'ànim o d'humor l'expressió de sentiments

el llenguatge emocional i l'objectiu

una reformulació de les mateixes idees

Distingeix:

diferents funcions i pro-
pòsits dins un mateix 
text

el paper dels diferents 
interlocutors i la relació 
entre ells

l'objectivitat o subjectivi-
tat del text 

entre els diferents episodis 
d'una seqüència 
explícitament marcats 

entre el missatge principal i els detalls de suport, 
arguments i exemples entre els fets i les opinions 

Comprèn:
les actituds que s’expre-
ssin especialment

Les idees principals

els detalls de la informació re-
llevant

informació factual rellevant

La informació més important i les proposicions més sig-
nificatives

els punt de vista, opinió i línies argumentatives complexes 
expressades de manera explícita

Processa junta-
ment amb el text:

gràfics diversos
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Activitats de comprensió de textos escrits (CTE)

Criteris generals

-  Coneix amb la profunditat deguda, i aplica eficaçment a la comprensió del text fent les inferències adequades, els aspectes socioculturals i 
sociolingüístics generals i més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què s’usa l’idioma i els trets específics 
de la comunicació escrita en aquestes, apreciant-hi les diferències de registres i estils estàndard.

-  Llegeix amb un grau alt d’independència, adaptant l’estil i la velocitat de lectura als diferents textos i finalitats i aplicant eficaçment altres 
estratègies adequades per a la comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més rellevants, i les 
opinions i actituds, tant implícites com explícites, dels autors clarament senyalitzades

- Distingeix la funció o les funcions comunicatives, tant secundàries com principals, del text, i aprecia les diferències d’intenció comunicativa i 
de significat de diferents exponents d’aquestes segons el context i el gènere i tipus textuals.

  Comprèn els diversos significats associats a l’ús de diferents patrons discursius típics e diferents gèneres i tipus textuals pel que fa a la 
presentació i l’organització de la informació.

- Comprèn els significats i les funcions associats generalment a diverses estructures sintàctiques pròpies de la llengua escrita en contextos 
d’ús comuns, i més específics dins del seu camp d’interès o d’especialització.

- Disposa d’un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb expressions poc freqüents, que inclou tant un lèxic 
general, i més específic segons els seus interessos i necessitats personals, acadèmiques o professionals, com expressions i modismes d’ús 
comú, i connotacions i matisos accessibles en el llenguatge literari; i identifica pel context paraules desconegudes en temes relacionats amb 
els seus interessos o camp d’especialització.

- Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació, generals i menys habituals, 
així com abreviatures i símbols d’ús comú i més específic.
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Criteris específics

Comprensió global Comprensió selectiva Comprensió detallada

Reconeix

les parts del text

el gènere textual, si corres-
pon al nivell

la rellevància de les parts per

al propòsit comunicatiu

els canvis de direcció, d'estil o d'èmfasi

una reformulació de les mateixes idees

Distingeix

diferents funcions / propò-
sits dins un mateix text

l'objectivitat o subjectivitat 
del text

entre els diferents episodis

d'una seqüència explícitament marcats

entre el missatge principal i els detalls de suport, 
arguments i exemples

entre els arguments de suport i la informació afe-
gida en una digressió

entre els fets i les opinions

Comprèn

les actituds que s'expre-
ssin explícitament

els estats d'ànim de l'autor i
el to, expressats explícita-
ment en el text

les idees principals

els detalls de la informació rellevan

la informació més important i les proposicions 
més significatives

els punts de vista, opinions i línies argumentatives

complexes expressades de manera explícita

Processa junta-
ment amb el text

la disposició del text

(columnes, requadres, des-
tacats, etc.)

gràfics diversos classificacions i contrasts

diagrames de flux
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Activitats de producció i coproducció de textos orals (PCPO)

Criteris generals

- Aplica adequadament a la producció de textos orals monològics i dialògics els aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la 
llengua i cultures meta relatius a costums, usos, actituds, valors i creences que ha integrat en la seva competència intercultural, i sap superar 
les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, demostrant confiança en l’ús de diferents registres o altres mecanis-
mes d’adaptació contextual, expressant-se apropiadament en situacions diverses i evitant errors importants de formulació.

- Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb una certa naturalitat, estratègies adequades per produir textos orals monològics i 
dialògics de diversos tipus i d’una certa longitud, planificant el discurs segons el propòsit, la situació, els interlocutors i el canal de comunica-
ció, i fent un seguiment i una reparació d’aquest mitjançant procediments variats (p. e. paràfrasis, circumloquis, gestió de pauses, variació en 
la formulació) de manera que la comunicació es faci sense esforç per part seva o dels interlocutors.

- Aconsegueix assolir les finalitats funcionals que pretén, utilitzant, entre un repertori variat, els exponents més adequats al context específic.

- Articula el seu discurs de manera clara i coherent seguint els patrons comuns d’organització segons el gènere i el tipus textual, desenvolu-
pant descripcions i narracions clares i detallades, argumentant eficaçment i matisant els seus punts de vista, indicant el que considera impor-t
ant (p. e. mitjançant estructures emfàtiques), i ampliant amb alguns exemples, comentaris i detalls adequats i rellevants.

- Demostra un bon control d’estructures sintàctiques comunes i algunes de més complexes, amb alguna imprecisió esporàdica o un error no 
sistemàtic que pot corregir retrospectivament, seleccionant-les amb flexibilitat i adequadament segons la intenció comunicativa en el context 
específic.

-  Disposa d’un vocabulari ampli sobre assumptes relatius a la seva especialitat i interessos i sobre temes més generals i varia la formulació 
per evitar repeticions freqüents, recorrent amb flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió més precisa.

-  Ha adquirit una pronunciació i entonació clares i naturals.

- S’expressa amb claredat, amb suficient espontaneïtat i un ritme bastant uniforme, i sense manifestar ostensiblement que hagi de limitar el 
que vol dir, i disposa de suficients recursos lingüístics per fer descripcions clares, expressar punts de vista i desenvolupar arguments, utili-
tzant per a això algunes estructures complexes, sense que se li noti gaire que està cercant les paraules que necessita.

- Inicia, manté i acaba el discurs adequadament, fent un ús eficaç dels torns de paraula, encara que potser no sempre ho faci amb elegància, 
i gestiona la interacció amb flexibilitat i eficàcia i de manera col·laborativa, confirmant la seva comprensió, demanant l’opinió de l’interlocutor, 
convidant altres a participar, i contribuint al manteniment de la comunicació.
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Criteris específics

Aspectes pragmàtics

Producció i fluïdesa:

- Extensió

- Intel·ligibilitat i prosòdia

- Pauses i vacil·lacions

- Cohesió i coherència

- Estratègies de reparació

Presenta informació clara sobre una sèrie de temes familiars, incloent-n’hi d’abstractes, en contribucions ex-
tenses en què les relacions semàntiques són prou evidents, sense mostrar que ha de limitar el que vol dir.

Fa un ús correcte d’un nombre important de recursos cohesius per connectar els arguments, encara que a vegades
el flux del discurs pot ser desigual.

El ritme no resulta irritant a l'interlocutor, encara que la monitorització, autocorrecció i reparació conscients del dis-
curs en poden afectar la fluïdesa lleugerament.

L’entonació és apropiada i la pronúncia clara, i els trets de la L1 presents no afecten negativament la intel·ligibilitat.

Recorre al seu repertori per fer generalitzacions i predir la pronúncia de paraules poc familiars.

Utilitza de forma intel·ligible les característiques prosòdiques (accentuació prosòdica de la frase i la paraula, ento-
nació i ritme) per donar suport al que vol comunicar tot i que encara hi ha influències de la L1.

Interacció:

- Desenvolupament i mante-
niment

- Adequació

- Estratègies pragmàtiques

Interactua activament en converses, expressant clarament els seus punts de vista, idees o sentiments de mane-
ra natural, prenent i donant la paraula encara que no sempre amb elegància.

Arriba a acords i participa en la presa de decisions, avaluant avantatges i inconvenients.

Durant un debat, sosté les seves opinions proporcionant explicacions, arguments i comentaris rellevants.

Recopila informació per a comunicar-la de manera fiable cara a cara, per telèfon o en línia, donant o demanant 
explicacions o aclariments o fent preguntes de seguiment, sempre que l’interlocutor parli amb claredat i, si escau, 
pugui fer preguntes per assegurar-se que l'ha entès.

Recorre a una sèrie d’expressions fetes i recursos discursius per guanyar temps i formular el que vol dir.

Les pauses i vacil·lacions causades per llacunes lèxiques i estructurals són poc importants
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Aspectes pragmalingüístics

Ventall i amplitud

- d’estructures lingüístiques

- del lèxic

- de les funcions comunicati-
ves i discursives

- dels temes tractats

Explota un bon ventall de lèxic, associacions lèxiques i funcions comunicatives i discursives per a expressar 
idees i opinions sobre temes abstractes.

Recorre a un lèxic suficient per a poder variar la formulació del discurs i evitar repeticions.

Aplica aspectes de les funcions lingüístiques per avaluar una cosa o situació i per expressar sentiments, emocions
i arguments en suport del tema principal.

Correcció lingüística

Estructures sintàctiques i 
morfologia

Es comunica de manera acurada en la majoria dels contextos i quan tracta temes variats en situacions familiars o 
assajades, tot i que pot haver-hi algunes errades fossilitzades i calcs d’altres llengües.

Hi pot haver errades quan parla de temes abstractes o poc familiars, però no interfereixen en la comprensió del 
discurs.

Pot autocorregir-se alguns errors que monitoritza.

Precisió del lèxic
La precisió lèxica és generalment alta, encara que hi pot haver alguna selecció errònia d’un ítem que no impedeixi 
la comunicació del missatge.

Pronúncia
Durant contribucions llargues articula amb claredat una proporció molt alta dels sons de la llengua meta, amb 
alguna relliscada però poques errades sistemàtiques.
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Activitats de producció i coproducció de textos escrits (PCPE)

Criteris generals

- Aplica adequadament a la producció de textos escrits els aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultures me-
ta relatius a costums, usos, actituds, valors i creences que ha integrat en la seva competència intercultural i sap superar les diferències res-
pecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, adaptant el registre i l’estil, o aplicant altres mecanismes d’adaptació contextual per 
expressar-se apropiadament segons la situació i el propòsit comunicatius i evitar errors importants de formulació.

- Aplica amb flexibilitat les estratègies més adequades per elaborar textos escrits d’una certa longitud, detallats i ben estructurats, p. e. desen-
volupant els punts principals i ampliant-los amb la informació necessària a partir d’un esquema previ, o integrant de manera apropiada infor-
mació rellevant procedent de diverses fonts.

- Duu a terme les funcions comunicatives que persegueix utilitzant els exponents més adequats al context específic entre un repertori variat.

- Articula el text de manera clara i coherent utilitzant adequadament, sense errors que condueixin a malentesos, els patrons comuns d’organi-
tzació segons el gènere i el tipus textual, i els recursos de cohesió d’ús comú i més específic per desenvolupar descripcions i narracions cla-
res i detallades, argumentar eficaçment i matisar els seus punts de vista, indicar el que considera important (p. e. mitjançant estructures em-
fàtiques) i ampliar-ho amb alguns exemples, comentaris i detalls adequats i rellevants.

- Demostra un bon control d’estructures sintàctiques comunes i algunes de més complexes, amb alguna relliscada esporàdica o un error no 
sistemàtic que no afecta la comunicació, seleccionant-les amb flexibilitat i adequadament segons la intenció comunicativa en el context espe-
cífic.

- Disposa d’un ampli lèxic escrit d’ús comú i sobre assumptes relatius al seu camp d’especialització i interessos, varia la formulació per evitar 
repeticions freqüents i recorre amb flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió més precisa.

- Utilitza amb una correcció raonable, tot i que encara pugui manifestar influència de la/les seva/es llengua/ües primera/es o d’altres, els pa-
trons ortotipogràfics d’ús comú i més específic (p. e. parèntesis, guions, abreviatures, asteriscos, cursiva), i aplica amb flexibilitat les conven-
cions formals més habituals de redacció de textos tant en suport paper com digital.
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Criteris específics

Aspectes pragmàtics

Organització Presenta informació clara i detallada sobre un ventall ampli de temes amb què està familiaritzat, incloent-hi ele-
ments abstractes, fent servir una bona quantitat de llenguatge prou complex on les relacions semàntiques són prou 
evidents.

Discurs: cohesió i co-
herència

Enllaça les idees i els arguments, dins i entre paràgrafs, amb una varietat de recursos discursius efectius, encara que a 
vegades no gaire elegants.

No hi ha passatges amb mancances de cohesió importants, encara que calgui tornar a llegir alguna frase o fragment 
breu..

L’ús dels temps verbals i mecanismes de coreferència (pronoms personals i relatius, possessius, etc.) contribueixen 
positivament a la cohesió del text.

L’ús de sinònims i antònims contribueix a la cohesió textual i evita repeticions.

Adequació:

- Resposta a la tasca

- Extensió

- Registre

- Característiques tex-
tuals

- Consciència del lec-
tor

- Veu autorial

Distingeix entre els registres formal i informal.

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

Distingeix i aplica els patrons discursius i els trets prototípics dels gèneres textuals, encara que de manera menys efi-
cient a l'hora d'afrontar temes complexos.

Desenvolupa seqüències argumentatives, amb expressió d'arguments, opinions, punts de vista o valoració d'opcions, en
assajos o informes.

Desenvolupa seqüències descriptives, narratives o expositives amb detalls i exemples de suport.

La correspondència formal suscita l’efecte desitjat en el lector.

Mostra consciència que escriu per ser llegit.

En tasques que suposen l'expressió d'opinions personals, es percep una veu autorial i certa confiança en la capacitat 
d'engrescar i convèncer el lector.
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Aspectes pragmalingüístics

Ventall i amplitud

- d’estructures lingüís-
tiques

- del lèxic

- de les funcions comu-
municatives i discursi-
ves

- dels temes tractats

Fa servir un bon ventall de vocabulari i associacions lèxiques.

Compta amb un bon ventall de recursos discursius encara que li calguin circumloquis per resoldre buits de coneixement 
de lèxic.

Fa servir la paràfrasi per evitar la repetició.

Aplica els exponents de les funcions comunicatives del nivell.

Correcció lingüistica

Estructures sintàcti-
ques i morfologia

El text és prou acurat quan tracta la majoria de temes i contextos.

Tractant temes abstractes o poc familiars pot haver-hi més errades, sense que dificultin la comprensió.

La morfologia és generalment correcta i només presenta errors en paradigmes irregulars o ítems poc usuals.

Fa un bon ús dels afixos, quan escau.

Precisió del lèxic Amb poques excepcions, el lèxic emprat contribueix positivament al desenvolupament de la tasca.

És rellevant a la tasca, el tema i el registre i, amb algunes excepcions, és precís.

Ocasionalment pot presentar confusions i falsos amics, sobretot en associacions lèxiques, sinòfons, heterògrafs o usos 
idiomàtics.

Ortotipografia Els textos mostren molt poques errades de puntuació i afecten el format només quan és poc familiar.

Les errades d'ortografia són poc abundants i afecten sobretot formes irregulars.
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Activitats de mediació

Criteris generals

- Coneix amb la profunditat deguda, i aplica adequadament a l’activitat de mediació en cada cas, els aspectes socioculturals i sociolingüístics 
generals i més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què es parla l’idioma, així com les seves implicacions 
més rellevants, i sap superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, demostrant confiança en l’ús de dife-
rents registres i estils, o altres mecanismes d’adaptació contextual, expressant-se apropiadament en situacions diverses i evitant errors im-
portants de formulació.

- Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb una certa naturalitat, estratègies adequades per adaptar els textos que ha de
processar al propòsit, la situació, els participants i el canal de comunicació, mitjançant procediments variats (p. e. paràfrasi, circumloquis, am-
plificació o condensació de la informació).

- Sap obtenir la informació detallada que necessita per poder transmetre el missatge amb claredat i eficàcia.

- Organitza adequadament la informació que pretén o ha de transmetre, i la detalla de manera satisfactòria segons que sigui necessari.

- Transmet amb suficiència tant la informació com, si s’escau, el to i les intencions dels parlants o autors.

- Pot facilitar la interacció entre les parts monitorant-ne el discurs amb intervencions adequades, repetint o reformulant el que s’ha dit, dema-
nant opinions, fent preguntes per abundar en alguns aspectes que considera importants i resumint la informació i els arguments quan és ne-
cessari per aclarir el fil de la discussió.

- Compara i contrasta informació i idees de les fonts o les parts i en resumeix apropiadament els aspectes més rellevants.

- És capaç de suggerir una sortida de compromís, una vegada analitzats els avantatges i desavantatges d’altres opcions.
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Criteris específics

Mediació del text

Transmissió d'informació específi-
ca

Transmet informació específica detallada de correspondència formal o informal, de renunions o de 
fragments rellevants d’informes, notícies, etc.

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

Interpreta i descriu de manera fiable dades detallades a partir d'informació complexa organitzada 
visualment (diagrames, gràfics, imatges, etc.)

Processament del text (resum, in-
tegració de diverses fonts, aclari-
ments per a una audiència deter-
minada):

Resumeix i si cal comenta la informació principal i els arguments de textos complexos.

Compara i sintetitza informació i punts de vista de diverses fonts.

Reconeix la intenció i els destinataris presuposats del text.

Presa de notes:
Pren notes prou acurades de reunions, seminaris o xerrades sobre temes generals o del seu camp 
ointerès, encara que la concentració en el llenguatge faci que perdi

Mediació de conceptes

Relacional:

- Facilitació de la interacció col·la-
borativa.

- Gestió de la interacció

Fa preguntes per estimular la discussió de com s’ha d’organitzar el treball col·laboratiu.

Pot definir els objectius del grup i comparació der les opcions per assolir-los.

Orienta l’enfocament de la discussió aportant suggeriments sobre com s’ha de procedir.

Explica els diferents papers dels participants en el procés col·laboratiu, donant instruccions clares per al 
treball en grup.

Cognitiva:

- Col·laboració en la construcció 
del significat

- Encoratjament de la conversa 
conceptual.

Desenvolupa les idees del altres i proposa solucions o compromisos.

Presenta arguments a favor i en contra de les opcions.

Encoratja els participants a ampliar les seves contribucions i justificar o aclarir les seves opinions.

Extrapola les idees dels altres i les intercala en arguments coherents.
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Mediació de la comunicació

- Facilitació de l'espai intercultural

Expressa comprensió i respecte per les idees d'altri i els encoratja a trobar una cultura de comunicació 
compartida.

Adapta els procediments perquè puguin ser compartits per persones de diferents cultures.

Comenta les similituds i diferències entre les opinions i perspectives de persones de diferents orientacions 
culturals.
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