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Llengua estrangera 

Criteris específics d’avaluació  

 

Criteris d’avaluació Indicadors 
Valor 

màxim 
Total 

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

Redacta respectant la consigna. 0,25 

0,5 

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

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 

1 
Relaciona el tema proposat amb elements de la seva pròpia realitat o experiència 
personal. 

0,5 

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 

1 

Aportar idees complexes i 
matisades 

Aporta matisos que exemplifiquen la solidesa de les seves idees.  0,5 

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

Integra els sabers adquirits en les diferents matèries del batxillerat en el seu raonament.  0,5 

1 

Planteja el tema de manera original, creativa. 0,5 

Estructurar el text de manera 
ordenada 

Expressa cada idea en un paràgraf. 0,5 

1,5 Planteja arguments i contraarguments. 0,5 

Estructura el text de manera clara en introducció, desenvolupament i conclusió. 0,5 
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Connectar els paràgrafs i les idees 
de manera adequada al propòsit 

Fa servir connectors i marcadors textuals per fer avançar el raonament.  0,5 

1 

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

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 

1 

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

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. 1 1 

Mostrar correcció gramatical, 
ortogràfica i de presentació 

Té cura de la concordança gramatical (verbal, adjectival i nominal). 1 

2 

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

0,5 

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

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

 


