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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 flux 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 fluïdesa 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 beus 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 
fiabilitat 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 (ortográfica 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.

2n BAT 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Tots els criteris d’avaluació explicitats a primer curs, amb nivells lleugerament 
superiors en fluïdesa, complexitat, correcció, cohesió, coherència i adequació, als quals
s’han d’afegir els següents:

1.  Comprendre críticament les principals idees dels noticiaris de ràdio i televisió, i 
en articles de prensa sobre temes rellevants per als estudiants apareguts en mitjans de
repercussió internacional.

2.  Comprendre el sentit general i les idees principals de còmics, històries, i altres 
tipus d’obres autèntiques d’extensió limitada.

3.  Participar activament 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 pròpies opinions i respectant
les convencions del gènere.

4.  Redactar textos de tipologia variada (narratiu, explicatiu, augmentatiu, 
epistolar, normatiu, dialogat, ressenya crítica, etc.) d’entre 100 i 200 paraules 
d’extensió sobre temes propers als interessos dels estudiants, temes d’actualitat, 
interès general o acadèmic, on s’expliqui de manera ordenada i coherent un conjunt 
d’informació, fets, idees o opinions, amb correcció formal (ortogràfica i 
morfosintàctica) bàsica, tenint en compte els elements essencials del context 
comunicatiu real o simulat.


