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Llengua estrangera. Anglès 
Criteris específics d’avaluació 

 

Criteris d’avaluació Indicadors Valor 
màxim 

1a. Comprendre la consigna que es proposa i 
respectar el nombre de paraules Redacta amb correspondència a la tasca i respecta la consigna. 0,25 

1b. Comprendre la consigna que es proposa i 
respectar el nombre de paraules  

Respecta el nombre de paraules i no cau en redundàncies. 0,25 

2a. Incorporar contraarguments o punts de vista 
diferents per reforçar la pròpia tesi 

Fa progressar el seu raonament al llarg de l’escrit, tot desenvolupant el tema 
proposat. 0,5 

2b. Incorporar contraarguments o punts de vista 
diferents per reforçar la pròpia tesi  

Planteja arguments i contraarguments. 0,5 

3. Demostrar coherència i raonament crític en els 
arguments 

Les idees aportades són pròpies, coherents (sense contradiccions ni 
ambigüitats) i mostren llibertat intel·lectual, no sotmesa a cap 
dogmatisme. 0,5 

4. Aportar idees complexes i matisades Aporta matisos que exemplifiquen la solidesa de les seves idees. 0,5 

5a. Reflectir els coneixements adquirits al 
batxillerat i els sabers que dona la pròpia cultura i 
experiència 

Integra en el seu raonament els sabers adquirits en les diferents matèries 
del batxillerat i/o fa palès un raonament clar i madur sobre el tema 
proposat. 0,5 

5b. Reflectir els coneixements adquirits al batxillerat i 
els sabers que dona la pròpia cultura i experiència  

Relaciona el tema proposat amb elements de la seva pròpia realitat o experiència 
personal. 0,5 

5c. Reflectir els coneixements adquirits al batxillerat i 
els sabers que dona la pròpia cultura i experiència  

Planteja el tema de manera original i creativa (ús d’ironies, metàfores, 
comparacions...). 0,5 
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Criteris d’avaluació Indicadors Valor 
màxim 

6a. Estructurar el text de manera ordenada Expressa cada idea en un paràgraf. 0,5 

6b. Estructurar el text de manera ordenada  Estructura el text de manera clara en introducció, desenvolupament i conclusió. 0,5 

7a. Connectar els paràgrafs i les idees de manera 
adequada al propòsit Fa servir connectors i marcadors textuals per fer avançar el raonament. 0,5 

7b. Connectar els paràgrafs i les idees de manera 
adequada al propòsit  

Varia els connectors, sense repetir-los. 0,5 

8a. Utilitzar construccions sintàctiques clares, 
correctes i entenedores 

Redacta oracions compostes l’extensió de les quals permet una lectura àgil i 
sense necessitat de relectura. 0,5 

8b. Utilitzar construccions sintàctiques clares, 
correctes i entenedores  

Respecta l’estructura oracional habitual o sap alterar-la amb intenció 
comunicativa. 0,5 

9. Emprar un lèxic ric i adequat al tema i a la 
intenció Empra un lèxic precís i variat, adequat al registre i a la intenció comunicativa. 0,5 

10a. Mostrar correcció gramatical, ortogràfica i de 
presentació Té cura de la concordança gramatical (verbal, adjectival i nominal). 1 

10b. Mostrar correcció gramatical, ortogràfica i de 
presentació  

Té un màxim de 4 faltes d’ortografia. [0,25 punts fins a 7 faltes; 0 punts amb més de 
7 faltes] 0,5 

10c. Mostrar correcció gramatical, ortogràfica i de 
presentació  

Empra correctament la puntuació, amb un màxim de 4 errors. 0,25 

10d. Mostrar correcció gramatical, ortogràfica i de 
presentació  

Respecta la disposició del full, té una presentació neta i una bona cal·ligrafia. 0,25 

11. Interrelacionar els documents de suport i integrar-
los en una tesi pròpia 

Fa referències als documents que s’han donat com a font. Aquestes referències 
no són una còpia literal del text, sinó una reelaboració amb idees i expressions 
pròpies. 0,5 
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Criteris específics d’avaluació complementaris. Exemple de resolució 
 
Redefining our European collective identity 
Globalization and the refugee crisis are reshaping European societies. There is no doubt that our cultural, ethnic and religious diversity has 
significantly increased and it seems it will keep increasing in most of the European countries. However, defining national identities and, at the 
same time, accepting differences is not an easy task to tackle. In a context like this, anti-immigration voices have emerged and in some countries 
they are having a stronger influence in politics. Therefore, there is a need to rethink about the new reality of our collective identity and what being 
European means today. 
Around 7% of the EU population was born outside the union. Nevertheless, there is not a common attitude in Europe concerning immigration and 
it can vary according to different sensitivities or the policies implemented by the countries. It is true that not everyone has felt the impact of 
immigration in the same way and sensitivities may also differ depending on specific local areas. However, most policies and debates do not 
address long-term issues and this could create a serious problem as long-term measures could help us build stronger societies based on 
diversity.   
In order to reshape our societies, which will inevitably be based on multiculturalism, it is not enough to tell people that diversity needs to be 
embraced and accepted. We will not eradicate the existing fears and prejudices against immigration by presenting simple arguments to a 
complex situation. That is why we need more studies based on real data and with a more practical approach, such as the one developed by the 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in which the benefits of immigration for the economy are highlighted and, at 
the same time, can be used as a counterargument to the misleading belief that immigration is one of the main reasons of unemployment.   
To conclude, the current demographic transformation is changing our culture and the concept of what being European means should also 
change. It is not enough to say that being European means having been born in Europe. That is why I feel that the notion of “hyphenated 
Europeans” is interesting and that we could perfectly be, for example, Algerian-French in the same way American societies have been using the 
notion of African-American for decades. Launching this debate is an issue that Europe needs to face, not only to avoid the rising of anti-
immigration voices, but also to prove that our European Union is ready to face the main challenges of the 21st century. [415 words] 
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