
PRIMER DE BATXILLERAT 

Criteris d’avaluació 

1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacions detallades del             

professor/a i les que apareixen en el material de treball escolar.  

2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, narracions o              

explicacions on participen nadius i/o no nadius, tant si s’hi assisteix en directe com si estan                

enregistrats, sempre que es parli amb claredat i en varietats estàndard de la llengua.  

3. Comprendre el sentit general d’obres audiovisuals autèntiques en versió original amb            

subtítols.  

4. Iniciar i mantenir converses informals senzilles amb parlants de la mateixa edat sobre temes               

d’interès comú. 

5. Identificar les dificultats en el lux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos               

(reformulacions, demandes de repetició, etc.) per reparar els problemes detectats. 

 6. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats.  

7. Participar en converses i debats de classe per intercanviar idees i opinions, i arribar a acords                 

argumentant breument la pròpia opinió. 

 8. Explicar amb relativa luïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i il·lusions.  

9. Explicar històries, trets biogràfics i anècdotes –personals o no-, i descriure persones,             

objectes i llocs. 

10. Fer breus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d’interès             

(actualitat, contingut acadèmic, petita recerca, etc.) fent servir estratègies per captar i            

mantenir l’atenció de l’audiència. 

11. Explicar breument el procés o el resultat d’un treball propi o de grup, amb el suport de                   

breus anotacions.  

12. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel·les adaptades de             

nivell mitjà.  

13. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar            

tasques relacionades amb la lectura. 

14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes rellevants per a              

l’aprenent, aparegudes en premsa tradicional o electrònica fent servir les informacions que            

aporten els elements textuals i icònics de la notícia: titular, entradetes, fotos, infograma,             

seccions del diari, etc. 

15. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, avaluar la iabilitat de la              

font i citar-la de manera adequada.  



16. Redactar un text d’un o dos paràgrafs breus sobre un tema pròxim als interessos dels                

estudiants on s’expliqui de manera ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc., amb              

correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica.  

17. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d’aprenentatge demostrant            

capacitat d’organització, responsabilització, compartir la informació i avaluar el funcionament          

de l’equip de treball. 

18. Utilitzar els coneixements adquirits a l’aula de llengua estrangera i en altres contextos               

formals i no formals per millorar l’actuació en llengua meta.  

 

 

SEGON DE BATXILLERAT 

Criteris d’avaluació 

Formen part del segon curs tots els continguts abordats a primer curs, amb nivells              

lleugerament superiors de fluïdesa, complexitat, correcció, cohesió, coherència i adequació, als           

quals s’han d’afegir els següents:  

Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals  

Participació en converses simulades que introdueixin a l’aula una varietat de situacions            

comunicatives que l’aprenent pot trobar en el present o en un futur pròxim, com ara               

simulacions d’entrevista de selecció, converses telefòniques, presentació de reclamacions,         

demandes de serveis o d’informació, etc.  

Participació activa en discussions o debats orals o en fòrums digitals, sobre temes d’alguna              

complexitat preparats amb antelació escoltant o llegint atentament, expressant acord o           

desacord i argumentant breument les opinions pròpies, tot respectant les convencions del            

gènere. 

Impartició d’instruccions de manera que l’interlocutor pugui realitzar una acció de manera             

adequada en contextos cognitivament més exigents, com ara aprendre a fer servir una eina              

determinada, etc., adaptant la manera de parlar al grau de comprensió.  

Correspondència informal i amb un cert grau de formalitat, amb finalitats diverses (demanar             

informació, demanar disculpes, formular una queixa, etc.), tant en suport paper com per via              

electrònica, respectant les convencions de cada gènere i mostrant nivells de correcció formal             

superiors.  

Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals Comprensió crítica de la funció i la              

intenció discursiva principal de diferents documents orals i escrits. 

Identificació de les idees principals i extracció d’informació específica principal de varietat de              

tipus de textos orals i escrits de més gran complexitat lingüística i discursiva sobre temàtiques               



d’interès general i de divulgació de diferents camps del saber provinents de mitjans no              

especialitzats.  

Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals. 

En presentacions orals, ús de recursos verbals i no verbals (gestuals, audiovisuals) per tal de               

captar i mantenir l’atenció de l’audiència, i de facilitar la comprensió del missatge. 

Ús eficient del coneixement adquirit també en altres matèries sobre les tècniques de maneig               

de les idees per a l’elaboració de discursos: pluja d’idees, organització d’anotacions en             

esquemes i mapes conceptuals, etc.  

Organització d’idees i planificació de l’estructura del discurs en paràgrafs ordenats segons la             

funció que cada un compleix en el conjunt del text. Redacció de textos persuasius, com ara un                 

assaig, article o discurs, recorrent a l’argumentació i la contra argumentació.  

Redacció d’assaigs de tipus acadèmic a l’entorn d’un tema d’interès, on s’expressin            

raonadament les opcions personals, seguint un esquema o textos previs com a suport.  

Composició bàsica de textos de gèneres específics que seran útils durant la vida laboral i/o               

universitària, com per exemple un currículum o una carta d’autopresentació amb organització            

de la informació, correcció formal i presentació adequades.  

Familiarització amb els principals gèneres electrònics (correu, xat, missatgeria, SMS, fòrum,           

bloc, etc.) i amb les seves regles específiques de composició i cortesia.  

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge  

Presa de consciència de les diferències entre el valor literal i el valor pragmàtic dels enunciats, i                 

sensibilització sobre alguns aspectes diferencials en les maneres d’executar diferents actes de            

parla entre la llengua pròpia i la llengua meta (demanar favors, compliments, acord i desacord,               

queixes, donar ordres, etc 


