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PROVA DE BÀSIC 3: ESTRUCTURA I BAREMS 

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA DE BÀSIC 3 

Llegir i gramàtica: 24 

Respondre preguntes globals de resposta múltiple sobre textos quotidians: anunci, notícies breus, 
notes, menús, avisos i notificacions. 

Respondre preguntes de resposta múltiple sobre textos quotidians amb les formes lèxiques i 
gramaticals adequades. 

Entendre els missatges i triar les opcions correctes. 

Triar les respostes adequades a 6 textos entre una llista de 10 opcions. 

Escoltar: 22 

Escoltar quatre àudios i triar les imatges adequades entre vuit opcions 

Escoltar sis diàlegs i marcar la imatge que s’hi adequa entre 3 opcions 

Escoltar un diàleg i contestar si les frases que es mostren són veritables o falses 

Parlar: 22 

Descriure oralment persones, llocs o objectes a partir d’una imatge 

Narrar oralment, a partir d’una historieta sense paraules, una sèrie d’accions 

Comparar dues d’imatges contraposades (persones, habitatges, hàbits, objectes, paisatges...) i dir 
quina de les dues opcions prefereix i per què 

Llegir i escriure: 12 

A partir de la lectura d’un primer text, fer un text curt de resposta (proposta d’anar al cinema i 
resposta, nota del mestre proposant una reunió i escrit confirmant l’assistència...) 

 

PROVA FINAL: 80 punts 

AVALUACIÓ DE CURS: 20 punts 

AVALUACIÓ FINAL (prova final + avaluació de curs): 100 punts (criteri d’èxit: 70 punts) 
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BAREM D’AVALUACIÓ DEL BLOC PARLAR DE BÀSIC 3 

 

Aspectes a avaluar Criteris d’avaluació 

Adequació i 
comunicabilitat 

• Capacitat d’adaptació del missatge a la situació 

• Fluïdesa 

• Acompliment del propòsit comunicatiu: comparar 

Contingut i 
coherència 

 

• Qualitat de la informació: selecció, ordre i progressió de les 
idees necessàries per estructurar el contingut 

• Quantitat de la informació: informació necessària demanada a 
l’enunciat i extensió adequada per fer tot allò que se li demana a 
l’enunciat 

Ús dels recursos 
lingüístics 

 

• Riquesa, varietat i precisió lèxica  

• Flexibilitat i variació en l’ús d’estructures lingüístiques i dels 
components gramaticals 

Correcció i cohesió • Ús de les estructures lingüístiques pròpies del nivell  

• Ús dels components gramaticals  

• Ús dels mecanismes de cohesió 

 

Pronunciació 
La pronunciació s’avaluarà globalment dels tres exercicis del bloc Parlar: comparació, 
descripció i narració. 

Aspecte a avaluar Criteris d’avaluació 

Pronunciació  • Pronunciació clara encara que es noti un accent d’una altra 
llengua 
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Aspectes a avaluar Criteris d’avaluació 

Adequació i 
comunicabilitat  

• Acompliment del propòsit comunicatiu 

• Utilització del registre adequat al tipus de text 

• Ús dels elements propis del tipus de text (salutació, comiat) 

Contingut i 
coherència  

 

• Resposta a la situació que es planteja i informació suficient 

• Organització de la informació de manera lògica i comprensible  

Recursos 
lingüístics 

• Repertori de lèxic suficient per expressar-se sobre temes relatius 
a la vida quotidiana 

• Utilització d’estructures bàsiques 

Correcció i cohesió  

 

• Control del sistema lingüístic (correcció ortogràfica i 
morfosintàctica; s’accepta l’ortografia natural amb grafia 
catalana) 

• Relació adequada de les idees (ús de connectors i enllaços)  

 
 


