
CRITERIS  D’AVALUACIÓ 

Nivell: SEGON 

 

ÀMBIT DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

Comunicació oral 

- Respondre les qüestions plantejades sobre un text oral provinent de diferents mitjans. 

- Exposar oralment un tema de producció pròpia o grupal, amb preparació prèvia, i adaptant 

l’entonació el to de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilitzar material gràfic. 

- Participar activament en les converses de classe i emprar les estructures lingüístiques de la tècnica 

del Bon debat.. 

- Saber escoltar els altres en una conversa i respectar els torns de paraula. 

Comprensió lectora 

- Respondre a qüestions plantejades sobre un text escrit. 

- Elaborar síntesis de textos escrits en forma de mapa conceptual o mental. 

- Formular bones  preguntes (literals i inferencials) referides als textos que s’han llegit. 

- Extreure la idea principal d’un text escrit. 

- Llegir amb fluïdesa (dicció, to, ritme, entonació i velocitat). 

Expressió escrita 

- Escriure frases correctament 

- Escriure textos breus de tipologia diversa: text narratiu (conte i notícia), retòrics (rimes, refranys i 

dites),descriptiu (animals i objectes) i instructius (notes domèstiques, normes de joc senzilles i 

receptes de cuina) en diferents formats i suports i seguint les pautes donades.  

- Saber revisar i millorar les produccions escrites. 

- Escriure amb bona lletra i presentació acurada. 

- Aplicar els coneixements sobre el funcionament de la llengua (lèxics, morfosintàctics i ortogràfics) en 

la producció de textos escrits: 

- Emprar les paraules treballades. 

- Aplicar les formes de l’article definit singular i plural. 

- Reconèixer les lletres treballades de l’abecedari. 

- Aplicar la concordança de gènere i nombre. 

- Escriure correctament paraules amb els grups consonàntics treballats: br/bl. 

- Discriminar els sons i escriure paraules correctament: r/rr, j/g/gu i c/qu. 

- Identificar en una frase els noms i els verbs. 

- Usar les majúscules a principi de frase i després del punt. 

- Acabar el final d’una frase amb un punt. 

Literària 

- Reconèixer les dades bàsiques d’un llibre. 

- Reconèixer algun recurs propi del llenguatge poètic treballat.  

Plurilingüisme i interculturalitat 

- Implicar-se activament en el procés d’aprenentatge de la llengua catalana i castellana. 

- Emprar la llengua catalana a l’aula i el castellà en l’àrea de llengua castellana. 


