ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
PROVES DE CERTIFICACIÓ D’IDIOMES DELS
NIVELLS BÀSIC A2, INTERMEDI B1, INTERMEDI B2,
AVANÇAT C1 I AVANÇAT C2 2021

ANNEX 1
ESCALES D’AVALUACIÓ
PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ
ESCRITA
PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ ORAL
MEDIACIÓ

PCTE ESCALES D'AVALUACIÓ PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS O/X 2021 NIVELL BÀSIC A2 IDIOMA:

2,5 10/10
1,5 6/10

 Acompliment acceptable dels continguts
de la tasca amb alguna omissió.
 Propòsit comunicatiu suficientment clar.
 Format i presentació generalment
satisfactoris.
 Massa curt o massa llarg (- o + 20%).

1 4/10

 Bon acompliment de la tasca amb una
possible omissió.
 En general, el missatge es comunica de
manera satisfactòria.
 Format i presentació adequats.
 Causa bona impressió al lector/a.

 Alguns elements de contingut s'han omès
o no són satisfactoris.
 Propòsit comunicatiu no suficientment
clar.
 Format i presentació insatisfactoris.
 La cal·ligrafia dificulta la comprensió.
 Massa curt o massa llarg (- o + 30%).

0,5 2/10

 Molt bon acompliment de la tasca:
-tracta tots els punts/continguts.
-té la llargària adequada.
 El missatge es comunica de manera
satisfactòria.
 Format i registre adequats per a l'objectiu i
lector/a meta.
 Causa molt bona impressió al lector/a.

2 8/10

ADEQUACIÓ

 Poc contingut rellevant.
 El propòsit comunicatiu no és clar.
 Format i presentació inacceptables.
 Llargària inacceptable (-o + 50%).

ORGANITZACIÓ DEL DISCURS
 Idees coherents i ordenades lògicament.
 Ús efectiu de connectors simples.
 Concordances i correlació de temps verbals
efectives.
 Puntuació bàsica clara.
 La coherència i cohesió del text no
requereixen esforç per part del receptor.
 Hi ha un ordre evident de les idees.
 Ús de connectors simples.
 Concordances i correlació de temps verbals
força efectives.
 Puntuació bàsica en general satisfactòria.
 La coherència i cohesió del text requereixen
poc esforç per part del receptor.
 Hi ha un intent d'ordre i d'ús de connectors,
encara que no sempre es manté.
 Concordances i correlació de temps verbals
generalment efectives.
 Errades de puntuació que no dificulten la
comprensió.
 La coherència i cohesió del text requereixen
esforç per part del receptor, però no és
excessiu.
 Idees desordenades o incoherents.
 Mal ús de connectors bàsics necessaris.
 Puntuació erràtica.
 Problemes constants de cohesió. Esforç
excessiu per part del receptor.
 Molt incoherent o desestructurat.
 Absència de puntuació.
 Absència d’elements de cohesió necessaris
que dificulten la comprensió.

↘ PUNTUACIÓ:
/ 2,5
↘ PUNTUACIÓ:
Puntacions: 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

/ 2,5

VENTALL I AMPLITUD

CORRECCIÓ

 Molt bon repertori d'estructures i
vocabulari per a la tasca i el nivell.
 El desenvolupament de la tasca no està
restringit en cap moment per una manca
d'estructures o vocabulari.

 Ús acurat dels recursos bàsics (sintaxi,
morfologia i lèxic).
 Qualque errada poc important.
 Intents freqüents d'ús d'estructures
ambicioses del nivell.

 Bon repertori d'estructures i vocabulari
per a la tasca i el nivell.
 El desenvolupament de la tasca no està
restringit significativament per una manca
d'estructures o vocabulari.

 Ús predominantment correcte i
adequat dels recursos bàsics (sintaxi,
morfologia i lèxic).
 Errades escasses i poc importants.
 Alguns intents d'ús d'estructures
ambicioses del nivell.

 Llenguatge en general correcte, però
no ambiciós.
 El repertori d'estructures i vocabulari és  Ús adequat dels recursos del nivell
generalment satisfactori per a la tasca i el
(sintaxi, morfologia i lèxic).
nivell, encara que limitat i un poc repetitiu.  Errades poc importants que no
 El desenvolupament de la tasca no està dificulten la comunicació.
restringit en cap moment de manera greu.  Algunes confusions i vacil·lacions
degudes a interferències de la L1.

 El repertori d'estructures i vocabulari és
limitat per a la tasca i el nivell.
 El desenvolupament de la tasca es veu
compromès per la manca de vocabulari.

 El repertori d'estructures i vocabulari és
totalment limitat per a la tasca i el nivell.

↘ PUNTUACIÓ:

/ 2,5

 Llenguatge simple / limitat / repetitiu.
 Errors de sintaxi, morfologia i lèxic que
poden impedir la comunicació d'idees.
 Interferències constants de la L1.

 Mínim control del llenguatge.

↘ PUNTUACIÓ:

/ 2,5

2,5

10/10

Molt bon acompliment dels continguts de la
tasca. Respon molt satisfactòriament a la
producció d’altres. Llargària adequada.
Format i registre consistentment adequats per a
l'objectiu i lector/a meta.
Missatge comunicat de manera precisa i
efectiva.

2

8/10

La contribució causa totalment l'efecte desitjat.
Bon acompliment dels continguts de la tasca,
amb una possible omissió. Llargària adequada.
Format i registre adequats per a l'objectiu i
lector/a meta, amb alguna incoherència que no
afecta la comprensió del missatge.
La contribució causa l'efecte desitjat.

1,5

6/10

Acompliment acceptable dels continguts de la
tasca, amb alguna omissió i/o irrellevància.
El format, en general, és apropiat per a
l’objectiu comunicatiu i per al receptor.

Ús efectiu de mecanismes de cohesió senzills
(referència, connexió, correlació de temps
verbals).
Puntuació efectiva.

4/10

1

Massa curt o massa llarg (- o + 30%).
Omissions importants de continguts. No respon
a la producció d’altres.
Irrellevància. Interpretació errònia de la tasca.
Poc o cap coneixement del format i/o registre
necessaris per a la tasca.
La cal·ligrafia i/o presentació dificulta la
comprensió.
Massa curt o massa llarg (-o + 50%).

 PUNTUACIÓ
Puntuacions: 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

Tasca 2

Tasca 1

Tasca 2

Tasca 1

NIVELL INTERMEDI B1
CORRECCIÓ
Ús acurat del llenguatge del nivell.

Ús variat i ambiciós de vocabulari i estructures
del nivell que permet un cert detall i varietat.

Ús correcte de la sintaxi, morfologia, ortografia i
lèxic del nivell.
Errades escasses, aïllades i poc importants per
ús ambiciós.

Idees organitzades adequadament.
Bon ús dels elements de cohesió necessaris, tot i
ser simples i/o recurrents.
Puntuació en general satisfactòria.
Mínim esforç d’interpretació.
Organització d'idees suficient.
Demostra un control bàsic dels mecanismes de
cohesió del nivell.

Es pot seguir sense gaire esforç. Potser cal
rellegir alguna secció del text, però no hi ha
incoherències greus que afectin la transmissió
del missatge.
Organització d'idees insuficient.

La cal·ligrafia i/o presentació afecta
negativament el missatge.

VENTALL I AMPLITUD

Cap esforç d'interpretació per part del
receptor. No cal rellegir cap fragment del text.

La major part de la contribució causa l’efecte
desitjat.

Format i registre insatisfactoris.
El missatge no és clar.

O/X 2021

Organització d'idees i /o informació clara i
efectiva.

Els errors de puntuació no provoquen
ambigüitats.

Alguns elements importants de contingut s'han
omès o no són satisfactoris.

2/10

ORGANITZACIÓ DEL DISCURS

Registre adequat, encara que no totalment
aconseguit.

Massa curt o massa llarg (- o + 20%).

0,5

Tasca 2

ADEQUACIÓ

PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS
Tasca 1

Tasca 2

ESCALES D'AVALUACIÓ
Tasca 1

PUNTS

PCTE

Bon repertori d'estructures i vocabulari per a la
tasca i el nivell.

Generalment precís, amb una repetició
ocasional.

Demostra un coneixement deficient dels
mecanismes de cohesió del nivell.

Qualque repetició de lèxic o imprecisió
ocasional, però no excessiva.

Sintaxi, morfologia, ortografia i lèxic
generalment correctes.

Llenguatge molt simple, imprecís o repetitiu.
El repertori d'estructures i vocabulari és
insuficient per a la tasca i el nivell.

Errades sintàctiques, morfològiques,
ortogràfiques i/o de lèxic bàsiques o
sistemàtiques.
Errades molt abundants. Interferència constant
de L1.

El repertori d'estructures i vocabulari és
totalment inadequat per a la tasca i el nivell.

Absència de puntuació. Puntuació confusa.

Mínim control del llenguatge.

Errades greus i freqüents que dificulten la
comunicació del missatge.

Requereix paciència excessiva per interpretar el
missatge a causa de la seva incoherència.

 PUNTUACIÓ

Errades escasses i poc importants.

Llenguatge en general correcte, amb errades
que no comprometen el missatge.

Presència d'incoherències que fan que sigui
necessari rellegir seccions del text.
Manca d'organització.

Sintaxi, morfologia i lèxic força correctes. Les
errades ortogràfiques no dificulten la
comprensió.

El repertori d'estructures i vocabulari és
generalment satisfactori per a la tasca i el nivell.

No demostra un control bàsic dels mecanismes
de cohesió del nivell.
La puntuació defectuosa pot dificultar la
interpretació del text.

Ús força acurat del llenguatge del nivell.

 PUNTUACIÓ

Tasca 1: ______ / 10

 PUNTUACIÓ

Tasca 2: ______ / 10

Molt bon acompliment dels continguts de la
tasca. Respon molt satisfactòriament a la
producció d’altres. Llargària adequada.
El missatge es comunica de manera precisa i
efectiva.
Format i registre consistentment adequats per a
l'objectiu i lector/a meta.

1,5

6/10

2

8/10

La contribució causa totalment l'efecte desitjat.
Bon acompliment dels continguts de la tasca,
amb una possible omissió. Llargària adequada.
El missatge es comunica de manera efectiva.
Format i registre adequats per a l'objectiu i
lector/a meta, amb alguna incoherència que no
afecta la comprensió del missatge.
La contribució causa l'efecte desitjat.
Acompliment acceptable dels continguts de la
tasca, amb alguna omissió/irrellevància.
Comunica el missatge de manera suficientment
efectiva.
El format, en general, és adequat per a l'objectiu
comunicatiu i per al receptor.
Registre adequat, encara que no totalment
aconseguit.
La major part de la contribució causa l'efecte
desitjat.

VENTALL I AMPLITUD

Organització d'idees i /o informació clara i
efectiva.
Ús efectiu de mecanismes de cohesió en oració i
paràgraf (referència, connexió, correlació de
temps verbals).
Puntuació efectiva.
Cap esforç d'interpretació per part del
receptor.
Idees organitzades adequadament.
Demostra un coneixement evident de
mecanismes de cohesió. Hi pot aparèixer algun
error menor.
Puntuació en general satisfactòria.

NIVELL INTERMEDI B2
Tasca 2

O/X 2021

Tasca 1

Tasca 2

ORGANITZACIÓ DEL DISCURS

Tasca 1

Tasca 2

PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS
Tasca 1

Tasca 2

ADEQUACIÓ

10/10

Tasca 1

ESCALES D'AVALUACIÓ

2,5

PUNTS

PCTE

CORRECCIÓ
Ús acurat i precís del llenguatge del nivell.

Ús variat i ambiciós de vocabulari i estructures
del nivell que permet un cert detall i varietat.

Ús correcte de la sintaxi, morfologia, ortografia i
lèxic del nivell.
Alguna errada ocasional i poc important per ús
ambiciós.

Bon repertori d'estructures i vocabulari per a la
tasca i el nivell.

Ús força acurat del llenguatge del nivell.
Sintaxi, morfologia, ortografia i lèxic força
correctes.

Generalment precís, amb una repetició
ocasional.

Mínim esforç d’interpretació.

Errades escasses i poc importants per ús
ambiciós.

Organització d'idees suficient.
Demostra un coneixement suficient dels
mecanismes de cohesió del nivell.

El repertori d'estructures i vocabulari és
generalment satisfactori per a la tasca i el nivell.

Llenguatge en general correcte, amb errades poc
importants que no comprometen el missatge.

Qualque repetició de lèxic o imprecisió
ocasional, però no excessiva.

Sintaxi, morfologia, ortografia i lèxic
generalment correctes.

Puntuació ocasionalment defectuosa.
Es pot seguir sense gaire esforç.

0,5

2/10

1

4/10

Massa curt o massa llarg (- o + 20%).
Alguns elements importants de contingut s'han
omès o no són satisfactoris. Alguna irrellevància
evident.
Format i registre insatisfactoris.
El missatge no és clar.
La cal·ligrafia i/o presentació afecta
negativament el missatge.
Massa curt o massa llarg (- o + 30%).
Omissions importants de continguts. No respon
a la producció d’altres.
Irrellevància. Possible mala interpretació de la
tasca.
Poc o cap coneixement del format i/o registre
necessaris per a la tasca.
La cal·ligrafia i/o presentació dificulta la
comprensió.
Massa curt o massa llarg (- o + 50%).

 PUNTUACIÓ
Puntuacions: 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

Organització d'idees insuficient.
No demostra un coneixement suficient dels
mecanismes de cohesió del nivell.
La puntuació defectuosa pot dificultar la
interpretació del text.

Insuficient control del llenguatge.
El repertori d'estructures i vocabulari és
insuficient per a la tasca i el nivell.

Presència d'incoherències que fan que sigui
necessari rellegir seccions del text.

Errades sistemàtiques, abundants o bàsiques
que afecten la sintaxi, la morfologia i/o
l'ortografia.

Manca d'organització.
Demostra un coneixement deficient dels
mecanismes de cohesió del nivell.

El repertori d'estructures i vocabulari és
totalment inadequat per a la tasca i el nivell.

Errades greus i freqüents que dificulten la
comunicació del missatge.

 PUNTUACIÓ

 PUNTUACIÓ

Absència de puntuació. Puntuació confusa.
Missatge incoherent.

 PUNTUACIÓ

Tasca 1: ______ / 10

Tasca 2: ______ / 10

0,5

2/10

1

4/10

1,5

6/10

2

8/10

2,5

10/10

Acompleix molt bé la tasca i es correspon
completament amb l’objectiu, la situació
comunicativa i el receptor del missatge.
Respon molt satisfactòriament a la
producció d’altres. Contingut totalment
rellevant. Llargària adequada.
Registre i format adequats i consistents.
Comunica el missatge de manera precisa i
efectiva.
Aconsegueix l'efecte desitjat amb escreix.
Acompleix bé la tasca. Es correspon amb la
situació i l'enunciat. Hi pot faltar algun
element. Contingut rellevant. Llargària
adequada.
Registre i format adequats, sense destacar.
Comunica el missatge de manera efectiva.
Aconsegueix l'efecte desitjat.
La tasca s'acompleix satisfactòriament,
però amb alguna deficiència. Contingut
generalment rellevant.
Algun element de format i/o registre pot
no concordar completament amb la
situació.
Comunica el missatge de manera
suficientment efectiva.
El text és un 20% massa curt o llarg.
Hi falten elements de l'enunciat o no són
satisfactoris. Algun contingut poc rellevant.
Format deficient. El registre no s'ajusta a la
situació comunicativa.
El missatge no és clar.
La cal·ligrafia i/o presentació afecta
negativament el missatge.
El text és un 30% massa curt o llarg.
Omissió important de continguts. No
respon a la producció d’altres.
Irrellevància. Possible mala interpretació
de la tasca.
Causa una impressió negativa.
El text és un 50% massa curt o llarg.

 PUNTUACIÓ
Puntuacions: 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

VENTALL I AMPLITUD

Idees hàbilment ordenades, lligades
lògicament i expressades amb claredat.

Ventall d’estructures ampli i ambiciós.

Ús eficient i variat de mecanismes de
referència i connexió i de relacions
temporals.

Molt bon repertori lèxic.

Puntuació acurada.
Text molt fluid. Lectura àgil i amena.
Idees ben ordenades i lligades lògicament.
Hi predomina la claredat.
Ús força variat dels mecanismes de
referència i connexió i de relacions
temporals.
Puntuació consistent.
Text fluid que permet una lectura àgil.
Idees en general ordenades i lligades
lògicament expressades amb prou claredat.

Ús freqüent d'expressions idiomàtiques i
associacions lèxiques específiques.

NIVELL AVANÇAT C1
Tasca 2

O/X 2021

Tasca 1

Tasca 2

ORGANITZACIÓ DEL DISCURS

Tasca 1

Tasca 2

ADEQUACIÓ

PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS
Tasca 1

Tasca 2

ESCALES D'AVALUACIÓ
Tasca 1

PUNTS

PCTE

CORRECCIÓ
Ús acurat i precís del llenguatge.

Absència d’errors sintàctics, morfològics,
ortogràfics i lèxics llevat d’algun cas aïllat
propi del nivell.
Ús correcte de les convencions formals
(majúscules, abreviatures…).

Ventall d’estructures força ampli.

Ús en general acurat i precís del llenguatge.

Bon repertori lèxic.

Alguns errors ocasionals, propis del nivell,
per ús de llenguatge ambiciós.

Inclou expressions idiomàtiques i/o
associacions lèxiques específiques.
Ventall d’estructures suficient.

Convencions formals generalment
correctes.
Ús en general correcte del llenguatge.
Alguna errada de sintaxi, morfologia, lèxic i
ortografia.

Presenta alguna imprecisió en l’ús del lèxic
que no suposa problemes d'interpretació.

Errades bàsiques pràcticament inexistents,
llevat d'alguna de no sistemàtica.

Puntuació prou bona.

Inclou alguna expressió idiomàtica i/o
associació lèxica específica però no sempre
satisfactòriament.

Ús correcte de les convencions més
habituals, amb algun error no destacable.

Organització de les idees insuficient.

Ventall d’estructures insuficient.

Errades abundants.

Repertori lèxic limitat. Repetitiu, pobre, i/o
inadequat.

Errades bàsiques i/o sistemàtiques que
demostren falta de control.

Expressions idiomàtiques i/o associacions
lèxiques específiques inadequades.

Abundància de traduccions literals de L1 a
L2.

Estructures i recursos lèxics molt limitats o
poc adients.

Poc control del llenguatge, que
impossibilita la comprensió de l’escrit.

 PUNTUACIÓ

 PUNTUACIÓ

Ús suficient dels mecanismes de referència
i connexió i de relacions temporals.

Ús insuficient dels mecanismes de
referència i connexió i de relacions
temporals.
Puntuació erràtica que dificulta la lectura.
Necessitat de relectura per entendre el
text.
Falta d'organització i de lligam lògic o
referencial.
Incoherent.
Puntuació confusa o inexistent.
Requereix esforç d'interpretació.

 PUNTUACIÓ

Tasca 1: ______ / 10

Tasca 2: ______ / 10

1,5

6/10

2

8/10

2,5

10/10
4/10

1
2/10

Les idees estan ordenades i lligades
hàbilment. Estructura global del text ben
aconseguida.
Ús eficient i variat de mecanismes
discursius.

Puntuació acurada.
Text molt fluid. Lectura àgil i amena.

Ús eficient i variat de recursos estilístics.

Es correspon amb l'objectiu, la situació
comunicativa i el receptor del missatge.
Contingut rellevant. Llargària adequada.

Idees ben ordenades i lligades lògicament.

Ventall d’estructures força ric i ampli.

Ús força variat de mecanismes discursius.

Bon repertori lèxic.

Comunica el missatge de manera efectiva.

El missatge s’expressa amb força claredat.

Format i registre adequats.

Puntuació consistent.

Ús força variat d'expressions idiomàtiques i
associacions lèxiques.

Causa bona impressió.

Text fluid que permet una lectura àgil.

Ús variat de recursos estilístics.

Acompliment acceptable de la tasca.
Contingut generalment rellevant.
Comunica el missatge de manera
suficientment efectiva.
Format i registre són, generalment,
adequats.
En conjunt causa bona impressió.

Idees en general ordenades i lligades
lògicament.
Ús suficient però poc destacat de
mecanismes discursius.
El missatge s’expressa de manera
suficientment clara.
Puntuació prou bona.
El text no requereix interpretacions
forçades o segones lectures.
Organització insuficient de les idees.
Coneixement insuficient dels mecanismes
discursius.

Suficient repertori d’estructures del nivell
per desenvolupar el text sense dificultat.

Hi falten elements requerits a l'enunciat o
no són satisfactoris. Algun contingut poc
rellevant.
El missatge no és clar.
Registre i format inadequats.
La cal·ligrafia i/o presentació afecten
negativament el missatge.
El text és un 30% massa curt o llarg.
El text no s'ajusta a la situació
comunicativa, el propòsit no s'acompleix o
no queda clar. No respon a la producció
d’altres.
Format incorrecte.
Causa una impressió negativa.
El text és un 50% massa curt o llarg.

 PUNTUACIÓ
Puntuacions: 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

El missatge s’expressa amb claredat.

Text incoherent.

Ventall d’estructures ric, ampli i ambiciós.
Abundants i variades expressions
idiomàtiques i associacions lèxiques
específiques.

Repertori lèxic suficient.
Ús suficientment variat d'expressions
idiomàtiques i associacions lèxiques
específiques.
Ús suficient però poc destacat de recursos
estilístics.

Repertori d’estructures i lèxic limitat i/o
inadequat per al nivell.

 PUNTUACIÓ

Ús sempre precís, acurat i natural del
llenguatge.
Demostra un gran domini de la sintaxi i el
lèxic.
Absència d’errors sintàctics, morfològics,
ortogràfics i lèxics.
Ús correcte de les convencions formals
(majúscules, abreviatures…).
Ús acurat, precís i natural del llenguatge.
Bon ús del lèxic i de les estructures
sintàctiques més complexes.
Algun error mínim no sistemàtic que podria
passar desapercebut al lector no
especialista.
Convencions formals generalment
correctes.
Ús en general acurat i precís del llenguatge.
Algun error poc destacable en estructures
complexes.
Sintaxi, morfologia, ortografia i lèxic
generalment correctes.
No hi ha errors bàsics ni sistemàtics.
Ús correcte de les convencions habituals,
amb algun error no destacable.

Errors sistemàtics que demostren poc
control del llenguatge.
Abundància de traduccions literals de L1 a
L2.

Requereix esforç d'interpretació.
Text desorganitzat.

Text molt incoherent.
Puntuació confusa.
Requereix molt esforç d'interpretació.

CORRECCIÓ

Errors bàsics o abundants.

Puntuació confusa i/o erràtica.

Coneixement deficient dels mecanismes
discursius.

Tasca 2

VENTALL I AMPLITUD

NIVELL AVANÇAT C2
Tasca 1

Tasca 2

Tasca 1

ORGANITZACIÓ DEL DISCURS

O/X 2021

Correspon del tot a l'objectiu, a la situació
comunicativa i al receptor del missatge.
Respon molt satisfactòriament a la
producció d’altres. Contingut totalment
rellevant. Llargària adequada.
Comunica el missatge de manera precisa i
efectiva.
Format i registre totalment adequats.
Aconsegueix l'efecte desitjat amb escreix.

El text és un 20% massa curt o llarg.

0,5

Tasca 2

ADEQUACIÓ

PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS
Tasca 1

Tasca 2

ESCALES D'AVALUACIÓ
Tasca 1

PUNTS

PCTE

Repertori d’estructures, lèxic i recursos
estilístics molt limitat i inadequat per al
nivell.

Falta de control del llenguatge.

 PUNTUACIÓ

 PUNTUACIÓ

Tasca 1: ______ / 10

Tasca 2: ______ / 10

PCTO ESCALES D’AVALUACIÓ PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS O/X 2021 NIVELL BÀSIC A2 IDIOMA:
PRODUCCIÓ I FLUÏDESA

VENTALL I AMPLITUD

CORRECCIÓ

Molt bon acompliment de la tasca.
Es comunica amb facilitat, manté la
comunicació i respon preguntes senzilles
sobre temes del nivell de manera
2,5
satisfactòria.
Durada adequada.
10/10
Causa molt bona impressió a
l’examinador/a.

Ritme fluid. Vacil·lacions i pauses
ocasionals per formular el discurs i trobar els
recursos necessaris.
Idees ordenades i enllaçades de manera
lògica i clara mitjançant connectors bàsics.
Algun dubte esporàdic, però és capaç de
resoldre’l.
Cap esforç d'interpretació per part de
l'interlocutor.

Molt bon repertori d'estructures i
vocabulari per a poder parlar de
situacions quotidianes. Correspon a la
tasca i al nivell.
Intents d'ús d'estructures ambicioses
del nivell.
Ús satisfactori de les funcions
comunicatives i discursives per fer front
a situacions senzilles.

Ús correcte de les estructures, la
morfologia, el lèxic i les frases bàsiques.
Qualque errada poc important.
Bona pronúncia tot i la interferència de la
L1.
Bon ús dels trets prosòdics que fa que la
comprensió del missatge sigui clara i no
incomodi.

Bon acompliment de la tasca.
Manté la comunicació tot i alguns
problemes esporàdics de formulació i
respon preguntes senzilles sobre temes
del nivell de manera generalment
adequada.
Durada generalment adequada.
Causa
bona
impressió
a
l’examinador/a.

Ritme i velocitat força fluids, tot i que pot
haver-hi algunes pauses i vacil·lacions.
Idees força ordenades i enllaçades de
manera satisfactòria mitjançant connectors
bàsics.
Mínim esforç d'interpretació per part de
l'interlocutor. Es pot seguir amb facilitat.
Si té dubtes sobre un ítem de lèxic, fa
servir una paraula semblant.

Bon
repertori
d'estructures
i
vocabulari per a poder parlar de
situacions quotidianes. Correspon a la
tasca i al nivell.
Alguns intents d'usar estructures
complexes, tot i que no sempre reeixits.
Ús generalment adequat de les
funcions comunicatives i discursives per
fer front a situacions senzilles.

Acompliment acceptable de la tasca.
Propòsit comunicatiu suficientment
clar.
Manté la comunicació i respon
preguntes senzilles sobre temes del
nivell, sempre que l’interlocutor l’ajudi i
doni suport a l’intercanvi.
Intervencions breus però completes.

La fluïdesa i el ritme són generalment
satisfactoris. Les pauses i vacil·lacions poden
ser freqüents.
Idees generalment ordenades i enllaçades
mitjançant connectors bàsics encara que la
relació entre aquestes no sigui sempre
adequada.
Es pot seguir sense gaire esforç.
Quan té una dificultat pot reformular o
demanar a l’interlocutor/a que repeteixi el
que ha dit.

El repertori d’estructures i vocabulari
per a poder parlar de situacions
quotidianes és generalment satisfactori,
encara que limitat i un poc repetitiu.
Correspon a la tasca i al nivell.
Ús adequat de funcions comunicatives i
discursives per fer front a situacions
senzilles.

Ús generalment correcte de les estructures,
la morfologia, el lèxic i les frases bàsiques.
Hi ha errades i interferències, però no són
abundants o importants.
Pronúncia prou correcta que no incomoda
l’interlocutor, tot i la interferència evident de la
L1.
Prosòdia prou aconseguida malgrat la
interferència de la L1.
Mostra un control limitat de les estructures.
Vocabulari en general correcte però hi pot
haver alguns casos d’inadequació del lèxic a la
tasca.
Pronúncia suficientment correcta encara que
marcadament estrangera. En general, els sons
individuals, malgrat algunes incorreccions, són
suficientment correctes.
Ús correcte dels trets prosòdics d'un
repertori limitat de mots i frases encara que
amb una forta influència d'altres llengües en
l’accent i el ritme.
Errors bàsics freqüents. Domini insuficient
de les estructures del nivell.
Vocabulari inadequat amb interferència
constant del lèxic d’altres llengües.
Abundància de sons o articulacions impropis
de la llengua que no permeten la comprensió
del missatge.
Trets prosòdics incorrectes que dificulten la
comprensió.
Manca de control del llenguatge.

Punts

2
8/10

1,5
6/10

1
4/10

0,5
2/10

RESPOSTA A LA TASCA I
INTERACCIÓ

S'allunya clarament de la tasca
Les pauses i el ritme es veuen afectats
El repertori d'estructures i vocabulari és
proposada.
Requereix
un
esforç negativament per l’excés de dubtes i limitat per a la tasca i el nivell.
d'interpretació evident.
vacil·lacions.
Ús insuficient de les funcions
Hi ha importants problemes per
Absència de connectors i manca d'ordre comunicatives i discursives.
mantenir la comunicació.
lògic.
Les contribucions són massa curtes.
Esforç d’interpretació massa important.

La tasca no s’acompleix en absolut.
Producció incoherent o desestructurada.
Repertori d’estructures i vocabulari
Té una gran dificultat per comunicarImpossibilitat de fer-se entendre i de clarament pobre per a la comunicació en
se i no reacciona a les intervencions de transmetre el missatge.
aquest nivell.
l'interlocutor.
Contribucions insuficients.

↘ PUNTUACIÓ:
Puntacions: 2,5

/ 2,5 ↘ PUNTUACIÓ:
2,25

2

1,75

1,5

1,25

1

0,75

/ 2,5 ↘ PUNTUACIÓ:
0,5

/ 2,5 ↘ PUNTUACIÓ:

/ 2,5

Causa molt bona impressió a l'examinador.
Desenvolupa el tema sense gaire dificultat.
Demostra habilitat interactiva. Pren la iniciativa i
col·labora amb l'interlocutor. Respon a
situacions imprevistes.
Mostra un domini satisfactori d’estratègies
lingüístiques i de comunicació.
Acompleix els requisits de l’enunciat. Durada
adequada.
Es comunica amb facilitat i d’una manera
apropiada a la tasca, però pot experimentar
alguna dificultat esporàdica. És capaç de
reaccionar a situacions imprevistes.

2

8/10

2,5

10/10

Molt bon acompliment de la tasca. Durada
adequada.

Col·labora amb l'interlocutor i s’hi relaciona bé.
Mostra un domini generalment satisfactori
d’estratègies lingüístiques i de comunicació.

1

4/10

1,5

6/10

En conjunt, s'acompleix la tasca proposada.
Algun element de contingut pot ser deficient o
pot no adir-se completament amb la situació.
Manté la comunicació, amb problemes
esporàdics de formulació que provoquen pauses
i/o repetició. Algunes dificultats davant la
complexitat de les idees.
Respon a l’interlocutor. Hi ha un intent de
col·laboració.
Mostra un domini suficient d’estratègies
lingüístiques i de comunicació.
S'allunya clarament de la tasca proposada.
Requereix un esforç d'interpretació evident.
Hi ha importants problemes per mantenir la
comunicació.
Manca de resposta i de col·laboració amb
l'interlocutor.

0,5 2/10

Poca evidència d’estratègies o recursos
lingüístics i de comunicació.
Les contribucions són massa curtes.
La tasca no s’acompleix en absolut.
Té una gran dificultat per comunicar-se i no
reacciona davant l'interlocutor.
Contribucions insuficients.

 PUNTUACIÓ
Puntuacions: 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

El ritme és fluid. Només hi ha algunes
vacil·lacions naturals per la necessitat de
planificar.
Idees ordenades lògicament i expressades amb
força claredat.
Ús eficient de mecanismes de cohesió.
Pot presentar algun dubte esporàdic de lèxic,
però és capaç d'utilitzar els mecanismes
adequats per resoldre’l.
Cap esforç d'interpretació per part de
l'interlocutor.
Ritme i velocitat força fluids, tot i que pot haverhi algunes pauses i vacil·lacions que no solen
interferir en la comprensió.
Seqüència coherent que es pot seguir sense
esforç.
Els elements de cohesió necessaris hi són
presents i usats correctament, tot i que poden
ser simples o recurrents.
Si té dubtes sobre un ítem de lèxic, fa servir una
paraula semblant.
La fluïdesa i el ritme són generalment
satisfactoris. Pot mostrar vacil·lacions, en
formes poc habituals, però no resulta
antinatural.
La falta de coherència no afecta
significativament la comunicació. Es pot seguir
sense gaire esforç.
Manca ocasional d’elements de cohesió
recuperables pel context.
Autocorrecció. Consciència dels errors.
Les pauses i el ritme es veuen afectats
negativament per l’excés de dubtes i
vacil·lacions, cosa que provoca molèsties a
l’examinador.
Absència d'elements de cohesió necessaris que
afecten seriosament la comprensió. Manca
d'ordre lògic.
Molt poca autocorrecció. Manca de consciència
dels errors.

NIVELL INTERMEDI B1

VENTALL I AMPLITUD
Ús variat i ambiciós de les estructures del nivell.

Vocabulari ampli en contextos simples.

Tasca 2

O/X 2021

Tasca 1

Tasca 2

PRODUCCIÓ I FLUÏDESA

Tasca 1

Tasca 2

RESPOSTA A LA TASCA I INTERACCIÓ

PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS
Tasca 1

Tasca 2

ESCALES D'AVALUACIÓ
Tasca 1

PUNTS

PCTO

CORRECCIÓ
Ús correcte de les estructures, el lèxic i les frases
bàsiques.
Absència d’errors morfològics o sintàctics bàsics.
Algunes incorreccions en estructures
complexes. Errades escasses, aïllades i poc
importants en l’ús del lèxic.

Ús adequat dels exponents més habituals de les
funcions comunicatives i discursives.

Bona pronúncia, tot i la interferència de la L1.

Bon repertori d’estructures per a la tasca i el
nivell.

Ús generalment correcte de les estructures, el
lèxic i les frases bàsiques.

Ús de lèxic variat. Recorre a la paràfrasi quan hi
ha alguna llacuna.

Errades i interferències poc importants, que no
dificulten la comprensió.
Pronúncia prou correcta que no incomoda
l’interlocutor, tot i la interferència evident de la
L1.
Prosòdia prou aconseguida malgrat la
interferència de la L1.

Ús dels exponents més habituals de les funcions
comunicatives i discursives en contextos
simples, encara que no usi un llenguatge gaire
complex.

Bon ús dels trets prosòdics, que fa que la
comprensió del missatge sigui clara.

El repertori d'estructures i de lèxic és
generalment suficient per a la tasca i el nivell.

Pocs errors morfològics o sintàctics bàsics. Pot
haver-hi errors en les estructures més
complexes.

Adapta o limita el que vol dir per mor de
llacunes lèxiques o estructurals.

Vocabulari en general correcte, amb algunes
interferències i imprecisions.

Hi ha evidència d’ús de funcions comunicatives i
discursives.

Pronúncia suficientment correcta malgrat
algunes incorreccions.
Prosòdia acceptable malgrat la notable
influència de la L1.

Estructures limitades per a la tasca i el nivell.

Errors bàsics freqüents que afecten la
morfologia i/o la sintaxi. Incorreccions freqüents
de les estructures del nivell.

Lèxic clarament limitat.

Interferència constant del lèxic d'altres llengües.

Ús insuficient de les funcions comunicatives i
discursives.

Pronúncia defectuosa que implica esforç per
part de l’interlocutor.
Trets prosòdics incorrectes que dificulten la
comprensió.

La incoherència, les vacil·lacions i la manca de
fluïdesa causen molèsties excessives a
l'examinador i impossibiliten l'avaluació.

El repertori d'estructures i vocabulari és
totalment insuficient per a la tasca i el nivell.

Les errades en les estructures i en l’ús del lèxic
són tan abundants i la pronunciació és tan
defectuosa que no s’aconsegueix comunicar el
missatge.

 PUNTUACIÓ

 PUNTUACIÓ

 PUNTUACIÓ

Tasca 1: ______ / 10

Tasca 2: ______ / 10

Comunica les seves idees i justifica les seves
opinions.

8/10

Causa molt bona impressió a l'examinador.
Interactua activament en converses, expressant
els seus punts de vista i donant i prenent la
paraula de manera natural.
S’acompleix amb èxit la tasca proposada. La
producció es correspon amb la situació i amb
l'enunciat. Durada adequada.
En general, és capaç de comunicar les seves
idees i justificar les seves opinions.

2

2,5

10/10

Excel·lent acompliment de la tasca. Durada
adequada.

Causa bona impressió a l’examinador.
Interactua activament en converses, expressant
els seus punts de vista i donant i prenent la
paraula de manera força natural.

1,5

6/10

En conjunt, s'acompleix la tasca proposada.
Algun element de contingut pot ser deficient o
pot no adir-se completament amb la situació.
Manté la comunicació.
Mostra capacitat d’interacció amb l’interlocutor,
si bé topa amb algunes dificultats davant la
complexitat de les idees, sense arribar a trencar
la comunicació.

0,5 2/10

1

4/10

S'allunya clarament de la tasca proposada.
Requereix un esforç d'interpretació evident.
Contribucions massa curtes.
Importants problemes per mantenir la
comunicació.
Manca de resposta i de col·laboració amb
l'interlocutor.

El ritme és fluid. Només hi ha vacil·lacions
naturals per la necessitat de planificar.
Idees ordenades lògicament i expressades amb
claredat mitjançant l’ús de diversos mecanismes
organitzatius.

Ús variat i ambiciós de les estructures del nivell.
Ús variat i ambiciós del vocabulari del nivell, fins
i tot en temes abstractes.
Aplica satisfactòriament els exponents més
comuns de les funcions lingüístiques per
expressar emocions, i/o fer valoracions,
argumentar, etc.

Executa la producció de manera clara i fluida, tot
i que pot haver-hi algunes pauses i vacil·lacions
que no solen interferir en la comprensió.

Ús variat de les estructures del nivell, que en
alguns moments pot ser ambiciós.

Idees ordenades. Discurs coherent. Els elements
de cohesió necessaris hi són presents i usats
correctament.
Utilitza mecanismes de reformulació quan són
necessaris.

Ús variat del vocabulari del nivell, que en alguns
moments pot ser ambiciós, fins i tot en temes
abstractes.
Aplica adequadament els exponents més
comuns de les funcions lingüístiques per
expressar emocions, i/o fer valoracions,
argumentar, etc.

Producció en general clara, fluida i coherent. Pot
mostrar vacil·lacions, sobretot en paradigmes
irregulars o formes poc habituals.

Ús suficient de les estructures del nivell.

Ús de recursos de cohesió suficients però
simples o poc variats.

Ús suficient del vocabulari del nivell en temes
familiars, però més limitat en temes abstractes o
complexos.

Les relacions semàntiques són prou evidents i el
discurs pot seguir-se amb poc esforç.
És conscient dels seus errors i la majoria de
vegades s’autocorregeix.
Les pauses i el ritme es veuen afectats
negativament per l’excés de dubtes i
vacil·lacions, que causen molèstia a
l’examinador.
Manca d’ordre lògic i de relacions semàntiques
clares que dificulta la comprensió.
Molt poca autocorrecció.
La incoherència, les vacil·lacions i la manca de
fluïdesa causen molèsties excessives a
l’examinador.

 PUNTUACIÓ

 PUNTUACIÓ

Aplica els exponents més comuns de les
funcions lingüístiques per expressar emocions,
i/o fer valoracions, argumentar, etc., encara que
no sempre de manera adequada.
Ventall d’estructures limitat per a la tasca.
Ventall de vocabulari pobre/limitat per a la
tasca.
Poca evidència de les funcions lingüístiques per
expressar emocions, fer valoracions i
argumentar.
Ventall d’estructures i de vocabulari clarament
insuficient.
Cap evidència de les funcions lingüístiques
necessàries per dur a terme la tasca.

 PUNTUACIÓ

Tasca 1: ______ / 10

Tasca 2

VENTALL I AMPLITUD

NIVELL INTERMEDI B2
Tasca 1

O/X 2021

Discurs ben cohesionat i coherent. Fa un bon ús
dels recursos de cohesió del nivell.
Si té algun dubte en un aspecte complicat,
utilitza mecanismes de reformulació.

La tasca no s’acompleix en absolut.
Contribucions insuficients.
Té una gran dificultat per comunicar-se i no
reacciona a les intervencions de l’interlocutor.

Puntuacions: 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

Tasca 2

PRODUCCIÓ I FLUÏDESA

Tasca 1

Tasca 2

RESPOSTA A LA TASCA I
INTERACCIÓ

PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS
Tasca 1

Tasca 2

ESCALES D'AVALUACIÓ
Tasca 1

PUNTS

PCTO

CORRECCIÓ
Absència d’errors bàsics en la sintaxi i la
morfologia.
Lèxic precís i correcte.
Tots els sons són pràcticament correctes.
Utilitza de forma satisfactòria l’accent,
l’entonació i el ritme per donar suport al que vol
comunicar, tot i la influència de la L1.
Si hi ha alguna errada morfològica o sintàctica
bàsica, és aïllada i no recurrent. Pot haver-hi
errades en estructures complexes.
Errades escasses, aïllades i poc importants en
l’ús del lèxic, que no interfereixen en el
missatge.
Pronúncia prou correcta que no incomoda
l’interlocutor.
Utilitza de forma adequada l’accent, l’entonació
i el ritme per donar suport al que vol comunicar,
tot i la influència de la L1.
Pot haver-hi algunes errades morfològiques o
sintàctiques bàsiques i algunes errades en
estructures complexes.
Conté alguns errors lèxics que no impedeixen la
comunicació del missatge, sovint per influència
d’altres llengües.
En general, els sons individuals, malgrat algunes
incorreccions que no impedeixen la comprensió,
són suficientment correctes.
Utilitza de forma intel·ligible l’accent,
l’entonació i el ritme per donar suport al que vol
comunicar, tot i la influència de la L1.
Molts errors morfològics i/o sintàctics bàsics i
lèxic clarament imprecís o incorrecte, que
limiten la capacitat d’assolir el propòsit
comunicatiu. Contínues interferències d’altres
llengües.
Pronunciació pobra dels sons individuals.
Trets prosòdics inadequats, que sovint dificulten
la comprensió.
Errors sintàctics, lèxics i fonètics bàsics molt
recurrents que impedeixen assolir el propòsit
comunicatiu.

 PUNTUACIÓ

Tasca 2: ______ / 10

1,5

6/10

2

8/10

2,5

10/10

Acompleix molt bé la tasca i el discurs es
correspon completament amb l’objectiu, la
situació comunicativa i el receptor del
missatge.
Contingut totalment rellevant.
Intercanvia informació complexa i detallada
referida a temes poc familiars, utilitzant
estratègies lingüístiques i de comunicació
destacades.
Pren la iniciativa i col·labora amb
l'interlocutor. Respon a situacions
imprevistes.
Acompleix bé la tasca i el discurs es correspon
amb l’objectiu, la situació comunicativa i el
receptor del missatge.
Contingut quasi sempre rellevant.
Intercanvia informació complexa i detallada
referida a temes poc familiars, utilitzant
adequadament estratègies lingüístiques i de
comunicació.
Col·labora amb l'interlocutor i s’hi relaciona
bé.
En conjunt, s'acompleix la tasca proposada.
Algun element de contingut pot ser deficient
o pot no adir-se completament amb la
situació.
Adapta el nivell de formalitat al context i a la
relació amb l’interlocutor.
Usa algunes estratègies lingüístiques i de
comunicació en temes poc familiars.

0,5

2/10

1

4/10

En general, la interacció és bona.
S'allunya clarament de la tasca proposada.
Contribucions massa curtes.
Importants dificultats per mantenir la
comunicació en temes complexos.
Manca de resposta i de col·laboració amb
l'interlocutor.

Parla amb fluïdesa i naturalitat
independentment de la dificultat conceptual
del tema. Lleugera vacil·lació a l’hora
d’organitzar pensaments.

Tasca 2

VENTALL I AMPLITUD

NIVELL AVANÇAT C1
Tasca 1

O/X 2021

CORRECCIÓ

Ventall d’estructures ampli i ambiciós.

Es comunica sempre amb un nivell alt de
correcció lèxica, sintàctica i morfològica.

Ventall de recursos lèxics ampli i ambiciós.

Usa un llenguatge acurat i precís.

Excel·lent organització de les idees mitjançant
l’ús de mecanismes de cohesió complexos per
construir un discurs clar, eficaç i coherent.

Ús freqüent d’expressions idiomàtiques i
associacions lèxiques específiques.

Pronuncia correctament tots els sons de la
llengua meta.

Cap esforç d'interpretació per part de
l'interlocutor.

Ventall ampli de funcions comunicatives i
discursives.

Excel·lent ús dels trets prosòdics, que permet
comunicar amb precisió i eficàcia fins i tot
significats subtils o implícits.

Parla amb força fluïdesa i naturalitat.
Lleugera vacil·lació si el tema és
conceptualment difícil.

Ventall d’estructures força ampli i ambiciós.

Idees ben lligades mitjançant l’ús de
mecanismes de cohesió complexos encara
que no sempre reeixits, que permeten
construir un discurs coherent i clar.
Pot presentar algun dubte esporàdic de lèxic,
però és capaç d'utilitzar els mecanismes
adequats per resoldre’l.
Parla amb suficient fluïdesa, amb alguna
vacil·lació si el tema és conceptualment
difícil.
Bona organització de les idees a pesar d’algun
desequilibri. Discurs, en general, coherent i
clar.
Ús de mecanismes de cohesió adequats
encara que a vegades poc precisos o variats.
Si té algun dubte en algun aspecte complicat,
utilitza mecanismes de reformulació.
Moltes pauses i vacil·lacions, que causen
molèsties a l’examinador.

Bon repertori lèxic.
Inclou expressions idiomàtiques i associacions
lèxiques específiques.
Ventall força ampli de funcions comunicatives
i discursives.
Ventall d’estructures suficient.
Repertori lèxic suficientment ampli.

Ús efectiu dels trets prosòdics per expressar
el missatge.

Ventall d’estructures insuficient.

Molts errors o errors greus en la sintaxi o en
la morfologia que limiten la capacitat
d’assolir el propòsit comunicatiu.

Poca evidència de les funcions lingüístiques.

 PUNTUACIÓ

 PUNTUACIÓ

Ús, en general, correcte del llenguatge. Hi pot
haver alguna errada de sintaxi, morfologia i/o
lèxic.

Ventall suficient de funcions comunicatives i
discursives.

Manca de consciència dels errors.

La incoherència, les vacil·lacions i/o la manca
de fluïdesa causen molèsties excessives a
l’examinador.

En general, usa un llenguatge acurat i precís.
Pronuncia correctament quasi tots els sons
de la llengua meta.
Bon ús dels trets prosòdics, que permet
comunicar amb eficàcia i precisió fins i tot
significats subtils o implícits.

En general, pronuncia correctament tots els
sons de la llengua meta, tot i que hi pot haver
alguns trets de la L1.

Repertori lèxic limitat: repetitiu, pobre, i/o
inadequat.

Contribucions insuficients.
Té una gran dificultat per comunicar-se i no
reacciona a les intervencions de
l’interlocutor.

Es comunica quasi sempre amb un nivell alt
de correcció lèxica, sintàctica i morfològica.
Hi pot haver algun error ocasional, atribuïble
a l’intent d’usar un llenguatge ambiciós.

Inclou alguna expressió idiomàtica i/o
associació lèxica específica encara que no
sempre satisfactòriament.

Organització de les idees insuficient.
Mecanismes de cohesió pobres i recurrents.

La tasca no s’acompleix en absolut.

Puntuacions: 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

Tasca 2

PRODUCCIÓ I FLUÏDESA

Tasca 1

Tasca 2

PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS
Tasca 1

Tasca 2

ESCALES D'AVALUACIÓ
RESPOSTA A LA TASCA I
INTERACCIÓ

Tasca 1

PUNTS

PCTO

Estructures, recursos lèxics i funcions
lingüístiques molt limitats o poc adients.

 PUNTUACIÓ

Tasca 1: ______ / 10

Lèxic clarament imprecís i/o incorrecte.
Trets fonètics i prosòdics inadequats, que en
alguns moments dificulten la comprensió.
Errors sintàctics, lèxics, de pronúncia i
prosòdics bàsics molt recurrents, que
impedeixen assolir el propòsit comunicatiu.

 PUNTUACIÓ

Tasca 2: ______ / 10

2

8/10

2,5

10/10

Acompleix la tasca de forma competent i natural
i el discurs es correspon completament amb
l’objectiu, la situació comunicativa i el receptor
del missatge.
Desenvolupa el tema sense cap dificultat.
Contingut totalment rellevant i conceptualment
complex, propi del nivell.
Interactua hàbilment en la realització de la
tasca, i respon competentment als interrogants
i a situacions imprevistes.
Excel·lent domini d’estratègies lingüístiques i de
comunicació.

6/10

Ventall d’estructures ampli i ambiciós.
Parla amb fluïdesa i naturalitat de manera
consistent malgrat la dificultat conceptual del
tema. Només hi ha la vacil·lació natural mentre
s’organitzen pensaments.

Ventall de recursos lèxics ampli i ambiciós amb
ús freqüent d’expressions idiomàtiques i
associacions lèxiques específiques.

Acompleix satisfactòriament la tasca i el discurs
es correspon amb l’objectiu, la situació
comunicativa i el receptor del missatge.

Parla amb força fluïdesa i naturalitat, fins i tot en
alguns temes conceptualment difícils. Lleugera
vacil·lació a l’hora d’organitzar pensaments.

Ventall d’estructures força ampli i ambiciós.

Contingut rellevant i conceptualment complex.
Pot desenvolupar més el tema si és necessari.
Interactua de manera eficaç en tot moment i
respon adequadament a qualsevol pregunta.

Idees ben lligades mitjançant l’ús de
mecanismes de cohesió complexos encara que
no sempre reeixits. Discurs cohesionat,
coherent, clar i precís.
Pot presentar algun dubte esporàdic, però és
capaç d'utilitzar els mecanismes adequats per
resoldre’l.

Contingut rellevant i conceptualment adequat al
nivell.
Respon íntegrament a les preguntes i interactua
adequadament.

Parla amb suficient fluïdesa i naturalitat, amb
alguna vacil·lació si el tema és conceptualment
difícil.
En general, bona organització de les idees i ús de
mecanismes de cohesió adequats i
suficientment variats. Discurs cohesionat,
coherent i clar.

Ventall de funcions comunicatives i discursives
ampli.

Bon repertori lèxic que inclou expressions
idiomàtiques i associacions lèxiques
específiques.
Transmet matisos i connotació de manera
efectiva.
Ventall força ampli de funcions comunicatives i
discursives.
Ventall d’estructures suficient per fer front a la
tasca.
Repertori lèxic suficientment ampli que pot
contenir certa imprecisió. Inclou expressions
idiomàtiques i/o associacions lèxiques
específiques encara que no sempre
satisfactòriament.
Transmet matisos i connotació, encara que no
sempre satisfactòriament.

Tasca 2

NIVELL AVANÇAT C2
Tasca 1

Tasca 2

VENTALL I AMPLITUD

Nivell d’expressió alt. Pot transmetre matisos,
connotació i subtilesa.

Efectua la tasca satisfactòriament amb alguna
dificultat per afrontar una major complexitat.

1,5

O/X 2021

Excel·lent organització de les idees mitjançant
l’ús de mecanismes de cohesió complexos per
construir un discurs cohesionat, coherent, clar i
precís.

Domini d’estratègies lingüístiques i de
comunicació.

CORRECCIÓ
Es comunica amb un nivell alt de correcció
lèxica, sintàctica i morfològica en tot moment.
Usa un llenguatge acurat i precís.
Pronuncia correctament tots els sons de la
llengua meta.
Excel·lent ús dels trets prosòdics, que permet
comunicar amb precisió i eficàcia matisos i fins i
tot significats subtils o implícits.
Es comunica quasi sempre amb un nivell alt de
correcció lèxica, sintàctica i morfològica. Hi pot
haver algun error ocasional, atribuïble a l’intent
d’usar un llenguatge ambiciós.
En general, usa un llenguatge acurat i precís.
Pronuncia correctament quasi tots els sons de la
llengua meta.
Bon ús dels trets prosòdics, que permet
comunicar amb precisió i eficàcia fins i tot
significats subtils o implícits.
Ús, en general, correcte del llenguatge. Hi pot
haver alguna errada de sintaxi, morfologia i/o
lèxic.
En general, pronuncia correctament tots els
sons de la llengua meta, tot i que hi pot haver
alguns trets de la L1.

Ús evident d’estratègies lingüístiques i de
comunicació.

Si té algun dubte, utilitza mecanismes de
reformulació.

S'allunya clarament de la tasca proposada.

Discurs poc fluid. Vacil·lació excessiva i no
natural. El ritme i la velocitat causen molèsties a
l’examinador.

Ventall d’estructures insuficient.

Organització de les idees insatisfactòria.
Mecanismes de cohesió pobres i/o insuficients.

Repertori lèxic limitat: repetitiu, pobre, i/o
inadequat.

Insuficient consciència dels errors.

Poca evidència de les funcions lingüístiques.

La incoherència, les vacil·lacions i/o la manca de
fluïdesa causen molèsties excessives a
l’examinador.

Estructures, recursos lèxics i funcions
lingüístiques molt limitats o poc adients.

Errors sintàctics, lèxics, de pronúncia i prosòdics
bàsics i recurrents, que impedeixen assolir el
propòsit comunicatiu.

 PUNTUACIÓ

 PUNTUACIÓ

 PUNTUACIÓ

Contribucions massa curtes.

Ús de diverses funcions comunicatives i
discursives.

Ús efectiu dels trets prosòdics per expressar el
missatge.
Els errors en la sintaxi interfereixen en el
propòsit comunicatiu.

1

Lèxic clarament imprecís i/o incorrecte.
Importants dificultats per mantenir la
comunicació en temes complexos.

0,5 2/10

4/10

PRODUCCIÓ I FLUÏDESA

Tasca 1

RESPOSTA A LA TASCA I INTERACCIÓ

Tasca 2

PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS
Tasca 1

Tasca 2

ESCALES D'AVALUACIÓ
Tasca 1

PUNTS

PCTO

La resposta i col·laboració amb l'interlocutor és
insuficient i /o insatisfactòria.
La tasca no s’acompleix en absolut.
Contribucions insuficients.
Té una gran dificultat per comunicar-se i
interactuar amb l’interlocutor.

 PUNTUACIÓ

Puntuacions: 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

Tasca 1: ______ / 10

Trets fonètics i prosòdics inadequats, que en
alguns moments dificulten la comprensió.

Tasca 2: ______ / 10

Escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

ESCALA D’AVALUACIÓ DE LA MEDIACIÓ LINGÚÍSTICA ESCRITA_ A2- B1- B2- C1- C2

ANÀLISI DE LA
FONT
Interpretació del
contingut
GESTIÓ
DEL CONTINGUT
Estratègies de
mediació **
ADEQUACIÓ A LA
SITUACIÓ I AL
CONTEXT
Eficàcia
comunicativa

2,5

2

10/10
□ Identifica i selecciona la informació*
rellevant de l’input de manera totalment
adequada.

8/10

□

□ Processa el contingut de manera
satisfactòria: reformula, amplia, redueix
o relaciona la informació, idees i/o les
dades de manera adequada.

□ Processa el contingut de manera
acceptable, si bé de vegades mostra alguna
dificultat per reformular, ampliar, reduir o
relacionar la informació.

□ El text que produeix no és literal al
suport textual.
□ S’adapta de manera eficaç al context
(propòsit comunicatiu, situació i
receptor).
□ Resol la situació comunicativa tenint
en compte les necessitats de la persona
destinatària .***
□

TRANSMISSIÓ DEL
CONTINGUT
Organització i
correcció

Interpreta correctament el missatge.

1,5
6/10
□ Identifica i selecciona la informació
rellevant en general de manera adequada,
tot i que pot incloure alguna informació no
pertinent o errònia.

Acompleix el propòsit de la tasca.

□ Transmet i estructura la informació
de manera clara i coherent.
□ El text produït és explícit i fàcil de
seguir.
□ Fa un ús correcte del codi lingüístic
del nivell.

1

0,5

4/10

2/10
No selecciona la informació rellevant.

□

□ Inclou un nombre excessiu de dades no
significatives o errònies.

□ El text que produeix és prou literal al
suport textual.
□ Mostra moltes dificultats per adaptar-se
al context i al propòsit comunicatiu.

□ Acompleix el propòsit de la tasca de
manera parcial.
□ Transmet i estructura la informació, tot i
que no sempre de manera prou clara i
coherent.

□

□ No resol de manera adequada la situació
comunicativa. No té molt en compte les
necessitats de la persona destinatària.

/ 2,5

/ 2,5

No acompleix el propòsit de la tasca.

□ Té moltes dificultats per transmetre la
informació de manera clara i coherent.
□ El text produït és poc explícit o prou
confús.
□ Fa un ús prou incorrecte del codi
lingüístic del nivell de manera continuada.

2 criteris amb 1,5 punts i dos criteris amb 1 punt = 50% (mínim per promocionar)
3 criteris amb 1,5 punts i un criteri amb 2 punts = 65% (mínim per certificar)
**A1: informació simple i predictible; A2: informació explícita i rellevant/idees principals; B1+B2: continguts, detalls, intencions explícites; C1+C2: matisos, intencions implícites, connotacions.
**ESTRATÈGIES DE MEDIACIÓ: Ampliar: explicar, comentar, repetir, aclarir. Reduir: excloure allò que no és rellevant per al receptor, sintetitzar, resumir. Relacionar: exemplificar, comparar i enllaçar
amb coneixements previs i nous. Reformular: parafrasejar, traduir, adaptar el discurs al receptor.
*** Quan calgui, s’han de tenir en compte també els aspectes socioculturals.

/ 2,5

□ No fa un ús adequat i eficaç de gairebé
cap de les estratègies de mediació
necessàries per resoldre la tasca.

□ Mostra alguna dificultat per adaptar-se
al context (propòsit comunicatiu, situació i
receptor), tot i que resol de manera suficient
la situació comunicativa, tenint en compte
gairebé sempre les necessitats de la persona
destinatària.

□ Utilitza de manera suficient el codi
lingüístic del nivell.

Puntuació

/ 2,5

/ 10

Escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

ESCALA D’AVALUACIÓ DE LA MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA ORAL_ A2- B1- B2- C1- C2
2,5

ANÀLISI DE LA FONT
Interpretació del
contingut
GESTIÓ
DEL CONTINGUT
Estratègies de
mediació **
ADEQUACIÓ A LA
SITUACIÓ I AL
CONTEXT
Eficàcia
comunicativa

TRANSMISSIÓ DEL
CONTINGUT
Organització i
correcció

10/10
□ Identifica i selecciona la informació*
rellevant de l’input de manera totalment
adequada.
□

Interpreta correctament el missatge.

□ Processa el contingut de manera
satisfactòria: reformula, amplia, redueix o
relaciona la informació, idees i/o les dades
de manera adequada.

2
8/10

1,5
6/10
□ Identifica i selecciona la informació
rellevant en general de manera adequada,
tot i que pot incloure alguna informació no
pertinent o errònia.

□

Acompleix el propòsit de la tasca.

□ Transmet i estructura la informació de
manera clara i coherent.
□ Fa un ús correcte del codi lingüístic del
nivell.
□ El discurs és fluid, amb un ritme adequat
per al nivell. La pronunciació és correcta i
intel·ligible

□ Inclou un nombre excessiu de
dades no significatives o errònies.

□ Mostra alguna dificultat per adaptar-se
al context (propòsit comunicatiu, situació i
receptor), tot i que resol de manera suficient
la situació comunicativa, tenint en compte
gairebé sempre les necessitats de la persona
destinatària.

□ Mostra moltes dificultats per adaptarse al context i al propòsit comunicatiu.

□ Acompleix el propòsit de la tasca de
manera parcial.

□

□ Transmet i estructura la informació, tot i
que no sempre de manera prou clara i
coherent.

□ Té moltes dificultats per transmetre la
informació de manera clara i coherent.

□ Utilitza de manera suficient el codi
lingüístic del nivell.
□ El discurs és suficientment fluid i la
pronunciació suficientment correcta i
intel·ligible per al nivell.

2 criteris amb 1,5 punts i dos criteris amb 1 punt = 50% (mínim per promocionar)
3 criteris amb 1,5 punts i un criteri amb 2 punts = 65% (mínim per certificar)

Puntuació

□ No selecciona la informació
rellevant.

□ No fa un ús adequat i eficaç de gairebé
cap de les estratègies de mediació
necessàries per resoldre la tasca.

El discurs que produeix no és literal al
suport textual.

□ Resol la situació comunicativa tenint
en compte les necessitats de la persona
destinatària.***

0,5
2/10

□ Processa el contingut de manera
acceptable, si bé de vegades mostra alguna
dificultat per reformular, ampliar, reduir o
relacionar la informació.

□

□ S’adapta de manera eficaç al context
(propòsit comunicatiu, situació i receptor).

1
4/10

□ El discurs que produeix és prou literal
al suport textual.

□ No resol de manera adequada la
situació comunicativa. No té molt en
compte les necessitats de la persona
destinatària.

/ 2,5

/ 2,5

/ 2,5

No acompleix el propòsit de la tasca.

□ Fa un ús prou incorrecte del codi
lingüístic del nivell de manera continuada.
□ El discurs es lent i poc fluid. La
pronunciació genera sovint dificultats de
comprensió.

/ 2,5

/ 10

*A1: informació simple i predictible; A2: informació explícita i rellevant/idees principals; B1+B2: continguts, detalls, intencions explícites; C1+C2: matisos, intencions implícites, connotacions.
**ESTRATÈGIES DE MEDIACIÓ: Ampliar: explicar, comentar, repetir, aclarir. Reduir: excloure allò que no és rellevant per al receptor, sintetitzar, resumir. Relacionar: exemplificar, comparar i enllaçar amb
coneixements previs i nou. Reformular: parafrasejar, traduir, adaptar el discurs al receptor.
*** Quan calgui, s’han de tenir en compte també els aspectes socioculturals.

