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Anglès
S’adjunten dues graelles per facilitar la correcció. Vegeu també el quadern amb la prova
corregida, en un document separat.
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1. Criteris de correcció
Els criteris de correcció de l’avaluació de 4t d’ESO estan basats en els criteris de
correcció de llengua catalana i llengua castellana de l’educació primària 2009-2010,
els criteris de correcció de llengua anglesa de les competències bàsiques 2001-2002 i
2003-2004, i els criteris de correcció de l’estudi Resultats de llengua anglesa de
l'alumnat de 4t d'ESO de Catalunya. Avaluació de l'ESO 2006 (“Informes d’avaluació”,
número 11).

Tot i que els diversos apartats que es valoren estan molt relacionats entre si, s’avaluen
de manera separada per poder diagnosticar millor quins són els aspectes que cada
alumne ha de millorar. Els apartats que s’avaluen són:

-

Adequació, coherència i organització del text (amb un màxim de 4 punts).

-

Morfosintaxi i ortografia (amb un màxim de 4 punts).

-

Lèxic (amb un màxim de 2 punts).
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2. Aplicació dels criteris de correcció
2.1. Aspectes concrets
-

Cada prova tindrà dos exercicis escrits. L’alumnat els ha de fer tots dos. Cada
exercici ha de tenir unes 45–50 paraules com a mínim. Els que no arribin a 40
paraules no es corregiran.

-

Cada exercici es corregeix i es puntua per separat (amb un màxim de 10
punts).

-

No es corregiran les faltes de lèxic, ortografia, puntuació i morfosintaxi a partir
de 50 paraules. Tanmateix, cal llegir l’exercici completament per poder valorar
l’adequació, la coherència i l’organització del text.

-

Les errades repetides només compten una vegada.

-

Una mateixa paraula no es pot penalitzar per dos conceptes (si, per exemple,
una paraula té una errada morfosintàctica i una errada lèxica, només es
comptabilitzarà un tipus d’errada).

-

S’han de marcar els diferents tipus d’errors: els de lèxic amb un requadre i els
de correcció (ortografia i morfosintaxi) amb un subratllat.

-

Només es posaran puntuacions senceres, sense decimals.

3. Orientacions per a l’homogeneïtat i l’objectivitat de la correcció
En els apartats de correcció lingüística és relativament fàcil assolir l’homogeneïtat
entre diversos correctors, ja que es tracta d’aplicar uns criteris prèviament establerts,
mesurables i quantificables.
Per homogeneïtzar al màxim la correcció, és molt convenient fer alguna sessió
conjunta, en què totes les persones correctores posin en comú com interpreten els
criteris de correcció i sobretot com els apliquen. Perquè aquesta sessió sigui operativa,
cal que els correctors hi vagin havent corregit, de manera provisional, una quantitat
determinada de redaccions (per exemple, 5). Aquesta precorrecció permet detectar els
problemes més importants i freqüents, i buscar-hi solucions compartides. Per facilitar
aquesta tasca, en els annexos figuren els documents de suport següents:
1. Una taula de puntuació.
2.1. Un exemple de redacció corregida. Cal advertir que l’exemple proposat no està
marcat de manera detallada i exhaustiva, per tal de fer-lo visualment entenedor.
2.2. Una redacció sense corregir, que pugui servir de material de treball a la sessió
d’homogeneïtzació.
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4. Annexos
4.1. Taula de puntuació

1. Adequació, coherència i organització del text

Punts

Respon clarament i adequadament a la situació comunicativa plantejada.
El text és comprensible a la primera lectura.
El text està ben organitzat i ben articulat.
Les idees estan expressades de manera coherent i els connectors estan ben utilitzats.
Ús apropiat dels signes de puntuació.
Respon de manera general a la situació comunicativa, però presenta algunes carències.
El text és comprensible a la primera lectura, encara que pot haver-hi problemes de coherència.
El text està prou organitzat i articulat.
Les idees estan expressades de forma clara, fent ús d’algun connector.
Ús força apropiat dels signes de puntuació.
Respon només en part a la situació comunicativa plantejada.
Cal rellegir el text per aconseguir comprendre’l.
El text té mancances d’organització i/o articulació.
Les idees apareixen confuses o en llistats simples, en frases soltes sense cohesionar.
Pot haver-hi errors de puntuació.
Respon a la situació comunicativa plantejada amb mancances importants.
És difícil comprendre el text, tot i haver-lo rellegit.
El text té mancances greus d’estructura i/o organització.
Les idees apareixen confuses i sense cap relació.
Hi ha absència o un ús arbitrari dels signes de puntuació.
El text no respon a la situació comunicativa plantejada, és massa curt, incoherent o inintel·ligible.
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2. Morfosintaxi i ortografia
Mostra un bon domini de la morfosintaxi i de l’ortografia, amb errors esporàdics propis del nivell.
Utilitza oracions complexes.
Mostra un domini prou bo de la morfosintaxi i de l’ortografia amb alguns errors morfològics,
sintàctics o ortogràfics propis del nivell, que no afecten la comprensió del text.
Utilitza majoritàriament oracions simples, amb alguna de complexa.
Mostra un domini bàsic de la morfosintaxi i de l’ortografia, amb alguns errors de tot tipus que
afecten la comprensió.
Utilitza només frases simples.
Mostra un baix domini de la morfosintaxi i de l’ortografia, amb errors que dificulten la comprensió
del text.
Utilitza frases simples sovint incompletes.
Els errors impedeixen la comprensió del text.
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3. Lèxic
Utilitza correctament vocabulari i estructures riques i adequades al context.
Utilitza prou correctament vocabulari i estructures d’ús quotidià, en general adequades al context.
Utilitza vocabulari i estructures bàsiques poc variades i poc adequades al context i amb errors que
impedeixen la comprensió del text.

6

2
1
0

4.2. Exemple 1
4.2.1. Redacció corregida

David, your American e-pal, is coming to Catalonia on a school trip. He will visit you
next Saturday. You have organised a day out for him. Send him an e-mail telling
him where you will go, which transport you will use, the places you will visit and the
time and place you will meet.

El text compleix amb l’objectiu de comunicació, escriure un e-mail, i el format s’adapta
al tipus de text. Les idees estan desenvolupades de forma lògica i organitzada. Les
errades gramaticals i ortogràfiques no dificulten la comprensió del text
EXPRESSIÓ ESCRITA
1. Adequació, coherència i organització del text
2. Morfosintaxi i ortografia
4. Lèxic
TOTAL

Punts
4
4
1
9
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4.2.2. Redacció per corregir

EXPRESSIÓ ESCRITA
1. Adequació, coherència i organització del text
2. Morfosintaxi i ortografia
4. Lèxic
TOTAL

Punts
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4.3. Exemple 2
Imagine that you spent last night in a large empty house. It was a dark, windy
night and strange things happened during the night. You felt frightened. Explain
what happened, what you heard, saw and felt.

Last night……………..
4.3.1. Redacció corregida

El text compleix amb claredat l’objectiu de comunicació, escriure una narració, i el
format s’adapta al tipus de text. La informació s’expressa de manera coherent i per
aconseguir-ho utilitza els recursos necessaris (paràgrafs, connectors...). Apareix
informació nova i rellevant. Les errades gramaticals i ortogràfiques no dificulten la
comprensió del text.
EXPRESSIÓ ESCRITA
1. Adequació, coherència i organització del text
2. Morfosintaxi i ortografia
4. Lèxic
TOTAL

Punts
4
4
1
9
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4.3.2. Redacció per corregir

EXPRESSIÓ ESCRITA
1. Adequació, coherència i organització del text
2. Morfosintaxi i ortografia
4. Lèxic
TOTAL

Punts
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