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Àmbit lingüístic. Dimensió expressió escrita. COMPETÈNCIA 4 
Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNTS) PUNTUACIÓ 

Identifica el tipus de text 
que ha 

de desenvolupar i les 
seves 

característiques (per 
exemple: 

introducció, 
desenvolupament en 

parts, conclusió). 
 

Identifica la situació 
comunicativa 

i el tipus de text que ha de 
desenvolupar. 

 

Identifica la intenció i el 
receptor. 

No identifica la intenció ni 
el receptor, tampoc el 

tipus de text ni les seves 
característiques. 

 

Fa una llista completa de 
les idees principals i 

secundàries. 
 

Fa una llista de força 
idees principals. 

Fa una llista mínima de 
les idees principals. 

No fa una llista de les 
idees principals. 

 

Organitza i jerarquitza les 
idees principals i 
secundàries en 

esquemes, guió o mapa 
conceptual. 

 

Organitza i jerarquitza les 
idees en esquemes, guió 

o mapa conceptual. 

Fa un esquema o guió 
senzill del text que 

elaborarà. 

No fa un esquema o guió 
de les seves idees. 

 



Àmbit lingüístic. Dimensió expressió escrita. COMPETÈNCIA 5 
Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNTS) PUNTUACIÓ 

Empra el registre adequat 
amb molta precisió 

d’acord amb 
la situació comunicativa i 

el 
receptor. 

Empra el registre adequat 
amb 

precisió d’acord amb la 
situació 

comunicativa i el receptor. 
 

Empra el registre adequat 
d’acord 

amb la situació 
comunicativa. 

 

No empra el registre 
adequat d’acord 
amb la situació 
comunicativa. 

 

 

Les idees estan molt ben 
organitzades. 

Les idees estan ben 
organitzades. 

Les idees estan 
suficientment 
organitzades. 

Les idees no estan 
suficientment 
organitzades. 

 

Utilitza connectors i signes 
de 

puntuació variats per 
enllaçar 

les idees. 

Utilitza connectors i signes 
de 

puntuació per enllaçar les 
idees. 

Utilitza suficients 
connectors 

i signes de puntuació per 
enllaçar les idees. 

No utilitza suficients 
connectors 

i signes de puntuació per 
enllaçar les idees. 

 

El lèxic està utilitzat de 
manera 

precisa i rica. 
 

Usa un lèxic adequat. Usa lèxic bàsic. Usa lèxic molt bàsic.  

 
Les oracions combinen les 

simples 
i coordinades amb les 

subordinades 
per matisar el contingut de 

manera 
rica. 

Les oracions combinen les 
simples i coordinades amb 

les 
subordinades, fet que 

precisa 
l’expressió de les idees. 

Les oracions són 
majoritàriament 

simples o coordinades. 

Les oracions són massa 
bàsiques. 

 

 
Escriu amb plena 

correcció 
ortogràfica 

Escriu amb una ortografia 
força 

correcta. 

Escriu amb una ortografia 
bàsica. 

Escriu amb una ortografia 
molt bàsica. 

 



Àmbit lingüístic. Dimensió  expressió escrita. COMPETÈNCIA 6 
Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNTS) PUNTUACIÓ 

La revisió és minuciosa i 
profunda. 

Fa una revisió i 
reescriptura que 

afecta de manera 
significativa el 

text, amb canvis 
importants que en 
milloren la forma, 

l’estructura 
i el contingut. 

Rellegeix per veure si hi 
troba algun 

error i procedeix a 
esmenar-lo. 

No rellegeix per veure si hi 
troba algun 

error i no procedeix a 
esmenar-lo. 

 

La versió última no conté 
errors. 

Aconsegueix obtenir un 
text força 

clar després de la 
correcció. 

Torna a escriure els 
fragments que 

ha trobat incorrectes o 
foscos, 

tant en els aspectes 
formals com 

des del punt de vista 
conceptual. 

No torna a escriure els 
fragments que 

ha trobat incorrectes o 
foscos, 

tant en els aspectes 
formals com 

des del punt de vista 
conceptual. 

 

Aconsegueix obtenir un 
text clar, 

precís i concís, sense 
repeticions 

innecessàries ni 
redundàncies. 

Presenta el treball amb 
claredat 

i afegeix alguns elements 
estètics. 

Presenta el text amb 
claredat i de 

manera senzilla. 

No presenta el text amb 
claredat i de 

manera senzilla. 

 

Àmbit lingüístic. Dimensió comunicació oral. COMPETÈNCIA 8 
Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements 
prosòdics i no verbals pertinents. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNTS) PUNTUACIÓ 

Pronuncia les paraules 
correctament i vocalitza 

bé. 

Pronuncia correctament 
però la seva vocalització 

no és correcta 

Comet errors de 
pronunciació encara que 

la vocalització és correcta. 

Comet errors tant de 
pronuncia com de 

vocalització. 

 



El volum és adient per 
entendre perfectament la 

gravació. 

La gravació s’escolta  
suficientment. 

La gravació s’escolta 
deficientment. 

La gravació no s’escolta.  

El contingut de la gravació 
és el que s’ha demanat a 

l’activitat. 

El contingut de la gravació 
no és,  en algun moment, 

el que s’ha demanat a 
l’activitat. 

El contingut de la gravació 
és deficient. 

El contingut de la gravació 
no és el correcte. 

 

Bona estructura i 
seqüenciació en 

l’exposició. 

Exposició força ordenada. Alguns errors i repeticions 
en l’ordre lògic de les 

idees. 

La gravació no té ordre i 
repeteix idees 
contínuament. 

 

 

Àmbit digital. Dimensió instruments i aplicacions. COMPETÈNCIA 3 
Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNTS) PUNTUACIÓ 

No hi ha errors ni 
mancances en l’ús de 

l’eina. 

Hi ha pocs errors o 
mancances en l’ús de 

l’eina. 

Hi ha alguns errors o 
mancances en l’ús de 

l’eina. 

No coneix l’ús correcte de 
l’eina. 

 

 

Àmbit digital. Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració. COMPETÈNCIA 7  
Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNTS) PUNTUACIÓ 

Ha compartit correctament 
la tasca via correu 

electrònic. 

Ha enviat autònomament 
la tasca via correu 

electrònic, amb dificultats. 
 

Ha necessitat ajuda per 
enviar la tasca via correu 

electrònic. 

No ha compartit la tasca 
via correu electrònic 

 

Ha publicat la tasca 
correctament al seu web 

personal. 
 

Ha publicat 
autònomament la tasca al 
seu web personal, amb 

dificultats. 

Ha necessitat ajuda per 
publicar la tasca al seu 

web personal. 

No ha publicat la tasca al 
seu web personal. 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                     PUNTUACIÓ TOTAL: 

 

 


