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ACTIVITAT 1: LES SANTES 

La notícia ha  de tenir entre unes 8 i 10 línies, segons les dimensions de la lletra.  Les que no hi 

arribin no es corregiran. 

Si han escrit més de 15 ratlles, a partir de la quinzena ratlla no es corregirà ni l’ortografia, ni la 

morfosintaxi ni el lèxic. 

S’aconsella marcar els errors de lèxic amb un requadre, els d’ortografia amb un cercle i els de 

morfosintaxi amb un subratllat. Així seran més fàcils de comptar al final. 

 2 PUNTS 1 PUNT 0 PUNTS 

COHERÈNCIA  i 

ADEQUACIÓ 

Respon al tema 

demanat i incorpora 

els requeriments que 

es demanen. El text 

desenvolupa la idea 

ordenadament, amb 

certa complexitat. 

Respon aproximadament 

al tema demanat i 

incorpora com a mínim 

dos dels requeriments 

que es demanen. El text 

desenvolupa una idea de 

manera molt general i /o 

poc ordenada. 

No respon 

adequadament al 

tema demanat i/o no 

incorpora els 

requeriments que es 

demanen. 

LÈXIC  L’ús del vocabulari és 

correcte.  I utilitza 

paraules genuïnes. I 

no hi ha cap 

interferència amb 

altres sistemes 

lingüístics. S’admet un 

error de lèxic. 

L’ús de vocabulari és força 

correcte, però utilitza un 

vocabulari limitat, poc 

variat i /o repeteix molt 

determinades paraules.  O 

hi ha 1 o 2 interferències 

amb altres sistemes 

lingüístics. 

 

 

 

L’ús de vocabulari és 

pobre.  O bé hi ha 3 o 

més interferències 

amb altres sistemes 

lingüístics. 
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ORTOGRAFIA . 

Es corregiran totes les faltes d’ortografia que tingui el text. 

La mateixa falta només es comptarà una vegada. 

Es corregiran els accents. 

Una minúscula després de punt es compta com una falta d’ortografia. 

 2 PUNTS 1 PUNT 0 PUNTS 

ORTOGRAFIA  L’escrit té 4 faltes o 

menys. 

L’escrit té entre 5 i 8 

faltes. 

L’escrit té més de 9 

faltes. 

MORFOSINTAXI: 

Es comptabilitzaran en aquest apartat: 

- les concordances gramaticals,  l’ús correcte de temps verbals, les subordinacions i coordinacions; 

- les interferències lingüístiques ; 

- la puntuació 

 2 PUNTS 1 PUNT 0 PUNTS 

MORFOSINTAXI 

 

El text té les frases 

ben estructurades i 

puntuades.  Utilitza 

les estructures 

genuïnes. Pot haver-hi 

estructures més 

complexes o 

subordinades. 

S’admet un error de 

morfosintaxi o se 

n’admeten dos si són 

de puntuació. 

No hi ha cap error 

morfosintàctic produït 

per interferència 

d’altres llengües. 

El text té fins a tres errors 

de concordança i 

puntuació o por tenir-ne 

fins a cinc si la majoria són 

de puntuació. O les frases 

són simples, amb 

abundància de 

coordinació. O hi ha 1 o 2 

interferències amb altres 

sistemes lingüístics. 

El text té errors de 

construcció i/o hi ha 

errors de concordança 

gramatical (subjecte i 

predicat).  O els temps 

verbals són 

incorrectes. O no hi ha 

puntuació, és molt 

escassa o incorrecta.  

O hi ha usos 

incorrectes de 

preposicions i/o 

connectors. O hi ha 3 

o més interferències 

amb altres sistemes 

lingüístics. 
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 2 PUNTS            1 PUNT 0 PUNTS 

ASPECTES 

FORMALS: 

* 

Cal·ligrafia 

entenedora i línies 

rectes i presentació 

acurada. 

Cal·ligrafia  poc 

entenedora i línies 

rectes i presentació 

acurada. 

Cal·ligrafia molt poc entenedora i 

línies tortes i presentació poc 

acurada. 

 

*Per presentació s’entén la distribució del text en el full i la presència o absència de ratllades. 

 

ACTIVITAT 2:¡¡¡APRENDE A INVENTAR CHISTES!!! 

Exercici 1: 

a. 1 PUNT: Si ha copiat les dues primeres frases iguals. 

b. 1 PUNT: Ha escrit una pregunta sobre el significat d’una paraula posant els signes de 

puntuació. 

c. 1 PUNT:  Ha escrit la definició de la paraula que havia escollit. 

d. 2 PUNTS:  Escriu un acudit seguint el model proposat. Posa els signes de puntuació. 

1 PUNT:  Escriu un acudit segons el model proposat però es deixa els signes de puntuació. 

Exercici 2: 

b.  2 PUNTS:  Per cada acudit que és capaç d’escriure seguint el model amb els signes de 

puntuació corresponents.   

      1 PUNT: Per cada acudit escrit segons el model donat però sense posar els signes de  

      puntuació. 
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ACTIVITAT 3: LA PELÍCULA DEL VERANO 

0. 1 PUNT: Ha escrit el títol d’una pel·lícula correctament. 

1. 1 PUNT: Ha contestat el que se li demanava. 

2. 1 PUNT: Ha contestat el que se li demanava. 

3.  En aquesta activitat s’avalua l’expressió escrita.  Avaluarem aquesta activitat amb els 

mateixos criteris utilitzats a l’activitat 1. 

 


