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CRITERIS DE CORRECCIÓ DE LA REDACCIÓ 
 
 
 

APLICACIÓ DELS CRITERIS DE CORRECCIÓ 

 

Aspectes concrets  

 Les redaccions han de tenir 30 paraules com a mínim. Les que no hi arribin no es 

corregiran. 

 No es corregiran les faltes de lèxic, ortografia, puntuació i morfosintaxi a partir de les 

50 paraules. Tanmateix, cal llegir l’exercici completament per a poder valorar 

l’adequació, coherència i organització del text.  

 Les errades repetides només compten una vegada.   

 Una mateixa paraula no es pot penalitzar per dos conceptes . 

 S’aconsella marcar els errors de lèxic amb un requadre, i els de morfosintaxi i 

ortografia  amb un subratllat.  

Els aspectes que s’avaluen són:  

 Adequació i coherència (amb un màxim de 2 punts)  

 Lèxic (amb un màxim de 2 punts)  

 Morfosintaxi i ortografia (amb un màxim de 2 punts)  
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1 Taula de puntuació 

 

1. Adequació i coherència del text. Punts 

El text  respon al tema demanat  i desenvolupa la idea de forma concreta i ordenada. 

Incorpora els requeriments que es demanen.  

Ús apropiat dels signes de puntuació. 

El text és clarament comprensible a la primera lectura.    

2 

El text respon aproximadament al tema demanat i desenvolupa la idea de manera 
més general i/o poc ordenada.  

Incorpora algun dels requeriments que es demanen.  

Pot haver-hi errors de puntuació. 

Cal rellegir-lo per poder-lo entendre. 

1 

El text no respon a la situació comunicativa plantejada, és incoherent o inintel·ligible.  

Escriu menys de 30 paraules. 

No escriu res. 

0 

2. Morfosintaxi i ortografia.  

Mostra un bon  domini de la morfosintaxi i de l’ortografia, amb errors esporàdics 
propis del nivell. 

El text té 0 o 1 errors (morfosintàctics, o d’ortografia)  

Utilitza algun connector (and, but, because). 

2 

Mostra un domini bàsic de la morfosintaxi i de l’ortografia, amb alguns errors  
morfològics, sintàctics i ortogràfics de tot tipus que afecten a la comprensió. 

El text té 3 o 4 errors (morfosintàctics o d’ortografia).  

Utilitza només frases simples. 

1 

El text té errors greus en l’ús d’estructures gramaticals pròpies del nivell escolar i 
impedeixen la comprensió del text. 

Escriu menys de 30 paraules. 

No escriu res 

0 

3. Lèxic  

Utilitza correctament vocabulari adequat al context.  

El text conté 1 o 2 errors de tipus lèxic. 

2 

Utilitza prou correctament vocabulari en general adequat al context. 

El text conté 3 o 4 errors de tipus lèxic.  
1 

Utilitza un vocabulari molt limitat i poc adequat al context amb errors que impedeixen 
la comprensió. 

Escriu menys de 30 paraules.  

No escriu res. 

0 
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2. EXEMPLES DE LLENGUA ANGLESA 

2.1.EXEMPLE 1: 

Your school is organising a summer camp in Cadaqués. Your class is going to spend 

two weeks at the camp with students from a British school. To prepare the summer 

camp, your teacher has started an e-mail project with them.  

Write the first e-mail to your British partners.  Write between 30 and 50 words.  

You can tell them: 

a. How old are you? 

b. Where  do you live? 

c. Have you got any brothers or sisters? 

d. What’s your favourite school subject? 

e. What’s your favourite food? 

f. What do you do in your free time?

Adequació i Coherència 2 

Morfosintaxi i ortografia 2 

Lèxic 2 

Total 6 
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2.2. EXEMPLE A CORREGIR 1: 

 
 
 
 
 
 
2.3. EXEMPLE A CORREGIR 2: 

Adequació i Coherència  

Morfosintaxi i ortografia  

Lèxic  

Total  

 

Adequació i Coherència  

Morfosintaxi i ortografia  

Lèxic  

Total  

 


