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PROVA PER L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GESO) 

MATÈRIA Llengua castellana i Literatura 
CONTINGUTS Tipologia textual 

-Interpreta i comprèn textos de tipologia diversa, de l'àmbit administratiu o           
dels mitjans de comunicació. 
Comunicació 
-Redacta textos de diferents tipologies textuals ( una carta formal, una           
instància, un text narratiu o argumentatiu) amb adequació, coherència i          
cohesió. 
Gramàtica 
-Distingeix les modalitats oracionals. 
-Coneix l'estil directe i indirecte. 
-Identifica les funcions sintàctiques. 
-Usa correctament els connectors i mecanismes de cohesió. 
-Identifica les oracions compostes. 
Lèxic 
-Usa els mots precisos per al context. 
-Usa correctament sinònims i antònims. 
Ortografia 
-Accentua seguint les normes. 
-Utilitza correctament els signes de puntuació. 
 

COMPETÈNCIES Dimensió comprensió lectora 
COMPETÈNCIA 1. Obtenir, interpretar i valorar la informació en textos          
escrits. 
Respondre preguntes sobre un text. 
COMPETÈNCIA 2. Reconèixer les característiques dels textos. 
Assenyalar les parts d'un text i identificar-ne els elements que el componen 
 
Dimensió expressió escrita 
COMPETÈNCIA 5. Escriure textos de tipologia diversa atenent a les          
propietats textuals. 
COMPETÈNCIA 6. Revisar i corregir els textos propis. 
 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 
(especifiqueu 
mínims) 
 
 

1. Comprensió. Criteris d'avaluació 
 
- Comprèn i interpreta les informacions més rellevants de textos orals i escrits             
de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació amb atenció als textos             
descriptius, narratius, expositius, instructius i gèneres periodístics (notícia,        
crònica, reportatge, entrevista, opinió), reconeixent les diferències entre        
informació i opinió. 
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- Identifica les idees principals i les secundàries d'un text a partir de la lectura               
comprensiva. 
 
 - Identifica l'estructura comunicativa dels missatges escrits i audiovisuals: les          
intencions de l'emissor i l'ordre jeràrquic de les idees expressades, entre           
altres.  
 
2. Expressió. Criteris d'avaluació 
 
- Produeix textos escrits senzills i d'ús freqüent, amb claredat i coherència,            
amb intencions comunicatives i de diferents contextos d'espai i temps:          
expositius, descriptius, narratius i instructius. 
 
- Utilitza la puntuació del text escrit en relació amb l'organització oracional i             
amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees               
expressades). 
 
- Respecta les normes gramaticals i ortogràfiques i la bona presentació dels            
textos escrits. 
 
- Redacta textos, a partir d'idees o experiències pròpies, amb una           
organització clara. 
 
- Utilitza els llenguatges formal i informal en situacions comunicatives          
característiques de l'entorn professional. 
 
- Fa resums, síntesis i comenta textos sobre qüestions quotidianes. 
 
3. Utilització de la llengua. Criteris d'avaluació 
 
- Identifica i usa elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral             
i escrita. 
 
- Substitueix paraules d'un text mitjançant els recursos de la sinonímia,           
antonímia, polisèmia i homonímia. 
 
- Interpreta el significat de frases fetes, locucions i modismes. 
 
- Utilitza les normes d'ús lingüístic per a la comprensió, composició i revisió             
de textos escrits. 
 
- Identifica diferents categories gramaticals i distingeix les variables de les           
invariables. 
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- Identifica i aplica en la producció de textos els processos morfològics de             
flexió (nominal i verbal) i de formació de mots (derivació i composició). 
 
- Identifica la funció i l'estructura de diferents tipus de sintagmes en oracions             
simples. 

MATERIAL 
NECESSARI 
PER FER LA 
PROVA (si 
s’escau) 

 
Bolígraf 

 


