PROVA D’ELEMENTAL 3: ESTRUCTURA I BAREMS
ESTRUCTURA DE LA PROVA D’ELEMENTAL 3
Comprensió oral: 18 punts
Escoltar un fragment d’un programa a la ràdio o a la televisió o una conversa i marcar si les
afirmacions són veritables o falses o la resposta correcta entre tres opcions.
Escoltar la valoració personal/crítica d’algú i completar la graella.
Comprensió lectora: 18 punts
Llegir quatre textos i aparellar-los amb la seva foto/titular corresponent.
Llegir un bloc o un correu electrònic i marcar la resposta correcta entre tres opcions.
Gramàtica i lèxic: 10 punts
Triar l’opció correcta entre tres de possibles (verbs, adverbis, preposicions, determinants indefinits,
conjuncions i pronoms).
Completar un text de registre estàndard i referent a l’entorn quotidià amb les paraules adequades
d’un requadre.
Marcar l’opció correcta segons la informació que s’infereixi de cada frase.
Expressió escrita: 12 punts
Escriure un correu electrònic o una postal.
Expressió oral: 22 punts.
Aquest bloc és eliminatori. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 12 punts de l’expressió
oral.
Intervenció oral individual (d’un minut aproximadament):
Situació 1: descriure.
Situació 2: argumentar.
Intervenció oral individual (d’un minut aproximadament):
Situació 1: narrar.
Situació 2: recomanar.
Situació 3: donar instruccions.
Situació 4: donar consells.

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 DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA D’ELEMENTAL 3
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, etc.)
Resposta a la situació que es planteja i informació suficient
Organització de la informació de manera lògica i comprensible

•

Repertori de lèxic adequat i suficient per expressar-se sobre
temes de la vida quotidiana
Utilització d’estructures adequades
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)
S’accepten fins a 3 errors.

Contingut i
coherència
Ús dels recursos
lingüístics
Correcció i cohesió

•
•
•
•

BAREM D’AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ORAL D’ELEMENTAL 3
Intervencions orals individuals
Aspectes a avaluar Criteris d’avaluació
Adequació i
comunicabilitat

Contingut i
coherència

•
•
•
•
•

Ús dels recursos
lingüístics

•
•

Correcció dels
recursos
lingüístics

•
•
•

Capacitat d’adaptació del missatge al context (interlocutor, canal
i propòsit comunicatiu)
Fluïdesa
Acompliment del propòsit comunicatiu: descriure i argumentar
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
Riquesa, varietat i precisió lèxica
Flexibilitat i variació en l’ús d’estructures lingüístiques i dels
components gramaticals
Ús de les estructures lingüístiques pròpies del nivell
Ús dels components gramaticals
Ús dels mecanismes de cohesió

Pronunciació
La pronunciació s’avaluarà globalment de les dues intervencions.
Aspecte a avaluar
Criteris d’avaluació
Pronunciació

•
•

Pronunciació clara encara que es noti un accent
d’una altra llengua.
Adequa elevada al sistema fonològic del català
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