
TASQUES ORALS D’AVALUACIÓ DEL BÀSIC 1 
 
 
 
TASCA 1. Presentació personal 

 

Presenta’t davant els teus companys. Has de saludar, dir el teu nom i el cognom, 

l’edat, el lloc de naixement, la llengua materna, l’adreça, el telèfon i dues afeccions. 

Finalment, t’has d’acomiadar. 

 

Recorda que t’has de posar en situació, aixecar-te, controlar la positura, el volum de veu, i 

entonar i vocalitzar correctament. 

 

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Fluïdesa: 

a. Saluda i s’acomiada? 

b. Diu tota la informació? 

  

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Repertori lingüístic i correcció: 

a. Sap els mots clau? Concorda els possessius? Sap els nombres? 

b. Sap conjugar els verbs clau? (Dir-se, ser, tenir, viure i agradar en primera persona.) 

 

Fluïdesa (0-2) 2 punts. Molt bona 

Fa frases curtes, 

aïllades, amb 

vacil·lacions i pauses 

per a cercar paraules 

poc familiars i 

corregir la 

comunicació. 

1,5 punts. Bona 

S’expressa amb 

limitacions, fa 

moltes pauses i 

vacil·lacions. La 

intervenció és molt 

curta, però no 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

1 punt. Mínima 

Pauses i vacil·lacions 

excessives. Alguna 

vegada la intervenció 

és incompleta i 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

0,5 punts. Insuficient  

S’expressa amb greus 

limitacions, no resol la 

situació, no troba les 

paraules adequades 

mínimes i no es produeix la 

comunicació.  

0 punts. Nul·la  

No es pot 

expressar o ho fa 

pràcticament en 

la primera 

llengua. 

Repertori 

lingüístic i 

correcció (0-3) 

3 punts. Bona 

Acompleix l’objectiu 

comunicatiu. 

Estructures simples i 

ventall lingüístic 

bàsic d’expressions i 

paraules simples. 

Control limitat 

d’estructures 

memoritzades 

bàsiques, errors 

freqüents quan 

s’arrisca. De vegades 

s’autocorregeix. 

2 punts. Suficient 

Pot acomplir 

l’objectiu 

comunicatiu, 

malgrat que faci 

alguns errors en 

paraules i 

expressions simples 

del nivell. 

 

1,5 punts. Mínima 

Alguna vegada no 

aconsegueix l’objectiu 

comunicatiu: no 

controla algunes 

expressions i paraules 

bàsiques, o les 

deforma i el discurs 

alguna vegada no 

s’entén. Rarament 

s’autocorregeix. 

0,5 punts. Insuficient  

No acaba d’acomplir 

l’objectiu comunicatiu, a 

causa de limitacions en el 

repertori lingüístic, i 

produeix un discurs molt 

incomplet. O bé molts 

errors no corregits que 

impedeixen greument la 

comunicació. 

0 punts. Nul·la 

No acompleix 

l’objectiu 

comunicatiu: no 

respon o ho fa 

en la primera 

llengua. 

 
Criteri d’èxit: C 
 
 

F                                     C                               Total 

 (0-2)         (0-3)          (0-5) 

 

Equivalència: 5 - 4,5 punts (A); 4 - 3,5 punts (B); 3 - 2,5 punts (C); 2 - 1 punts (D); 0’5 - 0 punts (E). 



 

TASCA 2. Presentació de familiars 

 

Presenta tres familiars teus amb l’ajuda d’una fotografia. Has de saludar, dir-ne el 

nom, el cognom, el parentiu, l’edat, el lloc de naixement, la llengua materna, el lloc 

de residència i les afeccions. Finalment, acomiada’t. 

 

Recorda que t’has de posar en situació, aixecar-te, controlar la positura, el volum de veu, i 

entonar i vocalitzar correctament. 

 

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Fluïdesa: 

a. Saluda i s’acomiada? 

b. Diu tota la informació? 

  

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Repertori lingüístic i correcció: 

a. Sap els mots clau? (L’home, la dona, el nen, la nena, el noi, la noia, el nadó…; el germà, la mare, el cosí, l’àvia, 

l’oncle…) Sap els demostratius? Concorda els possessius? 

b. Sap conjugar els verbs clau? (Dir-se, ser, tenir, viure i agradar en tercera persona.) 

 

Fluïdesa (0-2) 2 punts. Molt bona 

Fa frases curtes, 

aïllades, amb 

vacil·lacions i pauses 

per a cercar paraules 

poc familiars i 

corregir la 

comunicació. 

1,5 punts. Bona 

S’expressa amb 

limitacions, fa 

moltes pauses i 

vacil·lacions. La 

intervenció és molt 

curta, però no 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

1 punt. Mínima 

Pauses i vacil·lacions 

excessives. Alguna 

vegada la intervenció 

és incompleta i 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

0,5 punts. Insuficient  

S’expressa amb greus 

limitacions, no resol la 

situació, no troba les 

paraules adequades 

mínimes i no es produeix la 

comunicació.  

0 punts. Nul·la  

No es pot 

expressar o ho fa 

pràcticament en 

la primera 

llengua. 

Repertori 

lingüístic i 

correcció (0-3) 

3 punts. Bona 

Acompleix l’objectiu 

comunicatiu. 

Estructures simples i 

ventall lingüístic 

bàsic d’expressions i 

paraules simples. 

Control limitat 

d’estructures 

memoritzades 

bàsiques, errors 

freqüents quan 

s’arrisca. De vegades 

s’autocorregeix. 

2 punts. Suficient 

Pot acomplir 

l’objectiu 

comunicatiu, 

malgrat que faci 

alguns errors en 

paraules i 

expressions simples 

del nivell. 

 

1,5 punts. Mínima 

Alguna vegada no 

aconsegueix l’objectiu 

comunicatiu: no 

controla algunes 

expressions i paraules 

bàsiques, o les 

deforma i el discurs 

alguna vegada no 

s’entén. Rarament 

s’autocorregeix. 

0,5 punts. Insuficient  

No acaba d’acomplir 

l’objectiu comunicatiu, a 

causa de limitacions en el 

repertori lingüístic, i 

produeix un discurs molt 

incomplet. O bé molts 

errors no corregits que 

impedeixen greument la 

comunicació. 

0 punts. Nul·la 

No acompleix 

l’objectiu 

comunicatiu: no 

respon o ho fa 

en la primera 

llengua. 

 
Criteri d’èxit: C 
 
 

F                                     C                               Total 

 (0-2)         (0-3)          (0-5) 

 

Equivalència: 5 - 4,5 punts (A); 4 - 3,5 punts (B); 3 - 2,5 punts (C); 2 - 1 punts (D); 0’5 - 0 punts (E). 

 



 

TASCA 3. On és casa teva? 

 

Digues on vius: la ciutat, el barri i l’adreça. Parla del teu carrer: què hi ha a prop i 

què hi ha lluny? Anomena un mínim de sis establiments. 

 

Recorda que t’has de posar en situació, aixecar-te, controlar la positura, el volum de veu, i 

entonar i vocalitzar correctament. 

 

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Fluïdesa: 

a. Saluda i s’acomiada? 

b. Diu tota la informació? 

  

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Repertori lingüístic i correcció: 

a. Sap els mots clau? (Casa meva; el carrer, la plaça, l’avinguda…; a prop, lluny, al costat, davant, darrere, a la dreta, 

a l’esquerra, entre…; una botiga, un forn, un banc, una sabateria, una farmàcia, una llibreria, un bar, un restaurant, 

una perruqueria…) Sap els nombres ordinals? 

b. Sap conjugar els verbs clau? (Haver-hi, ser i viure.) 

 

Fluïdesa (0-2) 2 punts. Molt bona 

Fa frases curtes, 

aïllades, amb 

vacil·lacions i pauses 

per a cercar paraules 

poc familiars i 

corregir la 

comunicació. 

1,5 punts. Bona 

S’expressa amb 

limitacions, fa 

moltes pauses i 

vacil·lacions. La 

intervenció és molt 

curta, però no 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

1 punt. Mínima 

Pauses i vacil·lacions 

excessives. Alguna 

vegada la intervenció 

és incompleta i 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

0,5 punts. Insuficient  

S’expressa amb greus 

limitacions, no resol la 

situació, no troba les 

paraules adequades 

mínimes i no es produeix la 

comunicació.  

0 punts. Nul·la  

No es pot 

expressar o ho fa 

pràcticament en 

la primera 

llengua. 

Repertori 

lingüístic i 

correcció (0-3) 

3 punts. Bona 

Acompleix l’objectiu 

comunicatiu. 

Estructures simples i 

ventall lingüístic 

bàsic d’expressions i 

paraules simples. 

Control limitat 

d’estructures 

memoritzades 

bàsiques, errors 

freqüents quan 

s’arrisca. De vegades 

s’autocorregeix. 

2 punts. Suficient 

Pot acomplir 

l’objectiu 

comunicatiu, 

malgrat que faci 

alguns errors en 

paraules i 

expressions simples 

del nivell. 

 

1,5 punts. Mínima 

Alguna vegada no 

aconsegueix l’objectiu 

comunicatiu: no 

controla algunes 

expressions i paraules 

bàsiques, o les 

deforma i el discurs 

alguna vegada no 

s’entén. Rarament 

s’autocorregeix. 

0,5 punts. Insuficient  

No acaba d’acomplir 

l’objectiu comunicatiu, a 

causa de limitacions en el 

repertori lingüístic, i 

produeix un discurs molt 

incomplet. O bé molts 

errors no corregits que 

impedeixen greument la 

comunicació. 

0 punts. Nul·la 

No acompleix 

l’objectiu 

comunicatiu: no 

respon o ho fa 

en la primera 

llengua. 

 
Criteri d’èxit: C 
 
 

F                                     C                               Total 

 (0-2)         (0-3)          (0-5) 

 

Equivalència: 5 - 4,5 punts (A); 4 - 3,5 punts (B); 3 - 2,5 punts (C); 2 - 1 punts (D); 0’5 - 0 punts (E). 

 

 



 

TASCA 4. Activitats quotidianes 

 

Digues detalladament què fas habitualment durant el dia, des que t’aixeques fins 

que te’n vas a dormir. 

 

Recorda que t’has de posar en situació, aixecar-te, controlar la positura, el volum de veu, i 

entonar i vocalitzar correctament. 

 

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Fluïdesa: 

a. Saluda i s’acomiada? Esmenta totes les parts del dia? 

b. Diu tota la informació? 

  

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Repertori lingüístic i correcció: 

a. Sap els mots clau? (Les dents, l’escola, l’institut, l’ordinador, el mòbil, la televisió, les galetes, la fruita, el pa amb 

tomàquet, l’entrepà, la migdiada, els deures…; a peu, amb bicicleta, amb metro…; sovint, de vegades, dos cops per setmana…) 

Sap les hores? Sap les parts del dia? Sap els dies de la setmana? 

b. Sap conjugar els verbs clau? (Fer, anar, llevar-se o aixecar-se, dutxar-se, preparar, esmorzar, dinar, berenar, sopar, 

rentar-se, descansar, tornar, jugar, mirar; verbs regulars de la primera conjugació.) 

 

Fluïdesa (0-2) 2 punts. Molt bona 

Fa frases curtes, 

aïllades, amb 

vacil·lacions i pauses 

per a cercar paraules 

poc familiars i 

corregir la 

comunicació. 

1,5 punts. Bona 

S’expressa amb 

limitacions, fa 

moltes pauses i 

vacil·lacions. La 

intervenció és molt 

curta, però no 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

1 punt. Mínima 

Pauses i vacil·lacions 

excessives. Alguna 

vegada la intervenció 

és incompleta i 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

0,5 punts. Insuficient  

S’expressa amb greus 

limitacions, no resol la 

situació, no troba les 

paraules adequades 

mínimes i no es produeix la 

comunicació.  

0 punts. Nul·la  

No es pot 

expressar o ho fa 

pràcticament en 

la primera 

llengua. 

Repertori 

lingüístic i 

correcció (0-3) 

3 punts. Bona 

Acompleix l’objectiu 

comunicatiu. 

Estructures simples i 

ventall lingüístic 

bàsic d’expressions i 

paraules simples. 

Control limitat 

d’estructures 

memoritzades 

bàsiques, errors 

freqüents quan 

s’arrisca. De vegades 

s’autocorregeix. 

2 punts. Suficient 

Pot acomplir 

l’objectiu 

comunicatiu, 

malgrat que faci 

alguns errors en 

paraules i 

expressions simples 

del nivell. 

 

1,5 punts. Mínima 

Alguna vegada no 

aconsegueix l’objectiu 

comunicatiu: no 

controla algunes 

expressions i paraules 

bàsiques, o les 

deforma i el discurs 

alguna vegada no 

s’entén. Rarament 

s’autocorregeix. 

0,5 punts. Insuficient  

No acaba d’acomplir 

l’objectiu comunicatiu, a 

causa de limitacions en el 

repertori lingüístic, i 

produeix un discurs molt 

incomplet. O bé molts 

errors no corregits que 

impedeixen greument la 

comunicació. 

0 punts. Nul·la 

No acompleix 

l’objectiu 

comunicatiu: no 

respon o ho fa 

en la primera 

llengua. 

 
Criteri d’èxit: C 
 
 

F                                     C                               Total 

 (0-2)         (0-3)          (0-5) 

 

Equivalència: 5 - 4,5 punts (A); 4 - 3,5 punts (B); 3 - 2,5 punts (C); 2 - 1 punts (D); 0’5 - 0 punts (E). 

 



TASCA 5. Anar a comprar 

 

Vés a comprar sis productes a la parada de fruites i verdures, tres a la peixateria, 

tres a la carnisseria, tres al forn o a la fleca i tres al supermercat. 

 

Recorda que t’has de posar en situació, aixecar-te, controlar la positura, el volum de veu, i 

entonar i vocalitzar correctament. 

 

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Fluïdesa: 

a. Saluda i s’acomiada? Diu la quantitat del producte? Demana el preu? 

b. Diu tota la informació? 

  

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Repertori lingüístic i correcció: 

a. Sap els mots clau? (Cereals o fècules: els espaguetis, l’arròs, la farina de blat…; verdura: la pastanaga, la ceba, 

el pebrot vermell…; fruita: la poma, la taronja, la llimona…; làctics: la llet, el formatge, el iogurt…; carn: el bistec 

de vedella, el llom de porc, la cuixa de pollastre…; peix o marisc: el bacallà, la tonyina, el lluç, el musclo…; llegum: 

els cigrons, les llenties, els pèsols…; fruita seca: la nou, l’avellana, l’ametlla…; greixos o dolços: l’oli, la mantega, el sucre, 

el pastís…; un quilo, una dotzena, un bric, una bossa, un paquet, una ampolla, una llauna, una rajola, un pot, una capsa…) 

Sap els quantificadors? (Quant, quanta, quants, quantes…) Sap fer servir el pronom en? (En vull un quilo.) 

b. Sap conjugar els verbs clau? (Voler.) 

 

Fluïdesa (0-2) 2 punts. Molt bona 

Fa frases curtes, 

aïllades, amb 

vacil·lacions i pauses 

per a cercar paraules 

poc familiars i 

corregir la 

comunicació. 

1,5 punts. Bona 

S’expressa amb 

limitacions, fa 

moltes pauses i 

vacil·lacions. La 

intervenció és molt 

curta, però no 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

1 punt. Mínima 

Pauses i vacil·lacions 

excessives. Alguna 

vegada la intervenció 

és incompleta i 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

0,5 punts. Insuficient  

S’expressa amb greus 

limitacions, no resol la 

situació, no troba les 

paraules adequades 

mínimes i no es produeix la 

comunicació.  

0 punts. Nul·la  

No es pot 

expressar o ho fa 

pràcticament en 

la primera 

llengua. 

Repertori 

lingüístic i 

correcció (0-3) 

3 punts. Bona 

Acompleix l’objectiu 

comunicatiu. 

Estructures simples i 

ventall lingüístic 

bàsic d’expressions i 

paraules simples. 

Control limitat 

d’estructures 

memoritzades 

bàsiques, errors 

freqüents quan 

s’arrisca. De vegades 

s’autocorregeix. 

2 punts. Suficient 

Pot acomplir 

l’objectiu 

comunicatiu, 

malgrat que faci 

alguns errors en 

paraules i 

expressions simples 

del nivell. 

 

1,5 punts. Mínima 

Alguna vegada no 

aconsegueix l’objectiu 

comunicatiu: no 

controla algunes 

expressions i paraules 

bàsiques, o les 

deforma i el discurs 

alguna vegada no 

s’entén. Rarament 

s’autocorregeix. 

0,5 punts. Insuficient  

No acaba d’acomplir 

l’objectiu comunicatiu, a 

causa de limitacions en el 

repertori lingüístic, i 

produeix un discurs molt 

incomplet. O bé molts 

errors no corregits que 

impedeixen greument la 

comunicació. 

0 punts. Nul·la 

No acompleix 

l’objectiu 

comunicatiu: no 

respon o ho fa 

en la primera 

llengua. 

 
Criteri d’èxit: C 
 
 

F                                     C                               Total 

 (0-2)         (0-3)          (0-5) 

 

Equivalència: 5 - 4,5 punts (A); 4 - 3,5 punts (B); 3 - 2,5 punts (C); 2 - 1 punts (D); 0’5 - 0 punts (E). 



TASCA 6. Quins aliments t’agraden i quins no? 

 

Digues quins cereals, verdures, fruites, làctics, carn, peix o marisc, llegums, fruites 

seques i dolços t’agraden. Digues també quins no t’agraden. 

 

Recorda que t’has de posar en situació, aixecar-te, controlar la positura, el volum de veu, i 

entonar i vocalitzar correctament. 

 

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Fluïdesa: 

a. Saluda i s’acomiada? 

b. Diu tota la informació? 

  

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Repertori lingüístic i correcció: 

a. Sap els mots clau? (Cereals o fècules: els fideus, el pa, el blat de moro…; verdura: el tomàquet, l’enciam, l’albergínia, 

la carxofa, el carabassó, el bròquil…; fruita: el raïm, la maduixa, la cirera, el préssec, la banana…; làctics: la mantega, 

el mató…; carn: la costella de xai, el conill, el gall dindi, el pernil dolç, el pernil salat…; peix o marisc: la sardina, el rap, 

l’orada, el salmó, l’escamarlà, el cranc…; llegum: les mongetes seques, les faves, la soia…; fruita seca: la nou, l’avellana, 

l’ametlla…; greixos o dolços: l’oli d’oliva o de gira-sol, la mantega, la coca, la xocolata, l’ensaïmada, les galetes, el caramel, 

el suc de taronja artificial, el gelat…) Sap els quantificadors? (molt, força, bastant, poc, gaire, gens…) 

b. Sap conjugar els verbs clau? (Agradar.) 

 

Fluïdesa (0-2) 2 punts. Molt bona 

Fa frases curtes, 

aïllades, amb 

vacil·lacions i pauses 

per a cercar paraules 

poc familiars i 

corregir la 

comunicació. 

1,5 punts. Bona 

S’expressa amb 

limitacions, fa 

moltes pauses i 

vacil·lacions. La 

intervenció és molt 

curta, però no 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

1 punt. Mínima 

Pauses i vacil·lacions 

excessives. Alguna 

vegada la intervenció 

és incompleta i 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

0,5 punts. Insuficient  

S’expressa amb greus 

limitacions, no resol la 

situació, no troba les 

paraules adequades 

mínimes i no es produeix la 

comunicació.  

0 punts. Nul·la  

No es pot 

expressar o ho fa 

pràcticament en 

la primera 

llengua. 

Repertori 

lingüístic i 

correcció (0-3) 

3 punts. Bona 

Acompleix l’objectiu 

comunicatiu. 

Estructures simples i 

ventall lingüístic 

bàsic d’expressions i 

paraules simples. 

Control limitat 

d’estructures 

memoritzades 

bàsiques, errors 

freqüents quan 

s’arrisca. De vegades 

s’autocorregeix. 

2 punts. Suficient 

Pot acomplir 

l’objectiu 

comunicatiu, 

malgrat que faci 

alguns errors en 

paraules i 

expressions simples 

del nivell. 

 

1,5 punts. Mínima 

Alguna vegada no 

aconsegueix l’objectiu 

comunicatiu: no 

controla algunes 

expressions i paraules 

bàsiques, o les 

deforma i el discurs 

alguna vegada no 

s’entén. Rarament 

s’autocorregeix. 

0,5 punts. Insuficient  

No acaba d’acomplir 

l’objectiu comunicatiu, a 

causa de limitacions en el 

repertori lingüístic, i 

produeix un discurs molt 

incomplet. O bé molts 

errors no corregits que 

impedeixen greument la 

comunicació. 

0 punts. Nul·la 

No acompleix 

l’objectiu 

comunicatiu: no 

respon o ho fa 

en la primera 

llengua. 

 
Criteri d’èxit: C 
 
 

F                                     C                               Total 

 (0-2)         (0-3)          (0-5) 

 

Equivalència: 5 - 4,5 punts (A); 4 - 3,5 punts (B); 3 - 2,5 punts (C); 2 - 1 punts (D); 0’5 - 0 punts (E). 



TASCA 7. Descriu-te 
 

Explica com ets físicament, quina roba dus, quin caràcter tens i què t’agrada fer? 

 

Recorda que t’has de posar en situació, aixecar-te, controlar la positura, el volum de veu, i 

entonar i vocalitzar correctament. 

 

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Fluïdesa: 

a. Saluda i s’acomiada? 

b. Diu tota la informació? 

  

Aspectes que cal tenir en compte en avaluar l’apartat Repertori lingüístic i correcció: 

a. Sap els mots clau? (Parts del cos: els cabells [llargs, curts, ondulats, llisos, arrissats, recollits, deixats anar], la cua, 

la trena, el serrell, la barba, el bigoti, els ulls [grossos, petits], el nas, la boca, les orelles…; roba: els calçotets, els mitjons, 

els pantalons, els texans, la dessuadora, la samarreta, el jersei, les sabates, l’abric, les calces, les mitges, la faldilla, la jaqueta, 

les botes, els guants…; complements: les ulleres, les arracades, l’anell, el rellotge, la polsera, el collaret…; colors: el vermell, 

el verd, el groc, el taronja, el blau, el blanc, el negre…; adjectius de físic: ros, castany, pèl-roig, alt, baix, d’estatura mitjana, 

prim, gras, jove, gran…; adjectius de caràcter: treballador, gandul, tímid, obert, simpàtic, tranquil, nerviós, discret, tafaner, 

cregut, afectuós, xerraire, intel·ligent…) Sap els adverbis de comparació? (Més… que, tan… com, menys… que.) 

b. Sap conjugar els verbs clau? (Dur, portar, estar, tenir i ser.) 

 

Fluïdesa (0-2) 2 punts. Molt bona 

Fa frases curtes, 

aïllades, amb 

vacil·lacions i pauses 

per a cercar paraules 

poc familiars i 

corregir la 

comunicació. 

1,5 punts. Bona 

S’expressa amb 

limitacions, fa 

moltes pauses i 

vacil·lacions. La 

intervenció és molt 

curta, però no 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

1 punt. Mínima 

Pauses i vacil·lacions 

excessives. Alguna 

vegada la intervenció 

és incompleta i 

s’arriba a trencar la 

comunicació. 

0,5 punts. Insuficient  

S’expressa amb greus 

limitacions, no resol la 

situació, no troba les 

paraules adequades 

mínimes i no es produeix la 

comunicació.  

0 punts. Nul·la  

No es pot 

expressar o ho fa 

pràcticament en 

la primera 

llengua. 

Repertori 

lingüístic i 

correcció (0-3) 

3 punts. Bona 

Acompleix l’objectiu 

comunicatiu. 

Estructures simples i 

ventall lingüístic 

bàsic d’expressions i 

paraules simples. 

Control limitat 

d’estructures 

memoritzades 

bàsiques, errors 

freqüents quan 

s’arrisca. De vegades 

s’autocorregeix. 

2 punts. Suficient 

Pot acomplir 

l’objectiu 

comunicatiu, 

malgrat que faci 

alguns errors en 

paraules i 

expressions simples 

del nivell. 

 

1,5 punts. Mínima 

Alguna vegada no 

aconsegueix l’objectiu 

comunicatiu: no 

controla algunes 

expressions i paraules 

bàsiques, o les 

deforma i el discurs 

alguna vegada no 

s’entén. Rarament 

s’autocorregeix. 

0,5 punts. Insuficient  

No acaba d’acomplir 

l’objectiu comunicatiu, a 

causa de limitacions en el 

repertori lingüístic, i 

produeix un discurs molt 

incomplet. O bé molts 

errors no corregits que 

impedeixen greument la 

comunicació. 

0 punts. Nul·la 

No acompleix 

l’objectiu 

comunicatiu: no 

respon o ho fa 

en la primera 

llengua. 

 
Criteri d’èxit: C 
 
 

F                                     C                               Total 

 (0-2)         (0-3)          (0-5) 

 

Equivalència: 5 - 4,5 punts (A); 4 - 3,5 punts (B); 3 - 2,5 punts (C); 2 - 1 punts (D); 0’5 - 0 punts (E). 


