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PAUTA  D’AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
 
Alumne/a:  

                                                           Valoració:                                                    Gens Poc Força Molt 

COHERÈNCIA 
• Desenvolupa el tema ordenadament?     
• Ofereix observacions interessants?     
• Segueix l’estructura d’acord amb el tipus de text?     

COHESIÓ 
• Lliga bé el text amb connectors?     
• S’expressa de manera clara i ordenada?     
• Puntua correctament?     

ADEQUACIÓ 
• S’adapta al que li demanen?     
• S’expressa en el registre adequat?     
• Es preocupa de buscar un lèxic precís?     
• S’ajusta a l’extensió prevista?     

PRESENTACIÓ 
• Hi ha títol, i a més s’ajusta al text?     
• Separa els diferents apartats?     
• Hi ha marges i línies rectes en cas de manuscrit?     
• La cal·ligrafia és intel·ligible?     

CORRECCIÓ 
• Fa un ús correcte de les majúscules?     
• Fa un ús correcte dels signes de puntuació?     
• Accentua adequadament?     
• Hi ha correcció ortogràfica, sintàctica o lèxica?       

      
BAREM A APLICAR EN CAS DE FALTES D’ORTOGRAFIA: 

 
1r d’ESO        Es descomptarà 0,05 per falta fins a un màxim d’1 punt 
2n d’ESO       Es descomptarà 0,05 per falta fins a un màxim d’1 punt 
3r d’ESO       Es descomptarà 0,05 per falta fins a un màxim d’1 punt 
4t d’ESO       Es descomptarà 0,05 per falta fins a un màxim d’1 punt 
1r i 2n BTX   Es descomptarà 0,1 per falta fins a un màxim de 2 punts 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Montbui 

 
 

23/10/2012 

 

 
PAUTA D’AVALUACIÓ  DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA  
ALUMNAT  
 
Alumne/a:  

                                                           Valoració:                                                    Gens Poc Força Molt 

M’EXPRESSO: 
COHERÈNCIA 
• Desenvolupo el tema ordenadament?     
• Ofereixo observacions interessants?     
• Segueixo l’estructura segons el tipus de text?     
COHESIÓ 
• Lligo bé el text amb connectors?     
• M’expresso de manera clara i ordenada?     
• Puntuo correctament?     
ADEQUACIÓ 
• M’adapto al que em demanen?     
• M’expresso en el registre adequat?     
• Em preocupo de buscar un lèxic precís?     
• M’ajusto a l’extensió prevista?     
 
PRESENTO: 
• Poso un  títol que s’ajusta al text?     
• Separo els diferents apartats en paràgrafs?     
• Faig marges i línies rectes en cas de manuscrit?     
• Faig la lletra clara i entenedora?     
 
CORREGEIXO: 
• Poso les majúscules quan cal?     
• Faig un ús correcte dels signes de puntuació?     
• Accentuo adequadament?     
• Reviso les faltes d’ortografia?       

       
BAREM A APLICAR EN CAS DE FALTES D’ORTOGRAFIA: 

 
1r d’ESO       Es descomptarà 0,05 per falta fins a un màxim d’1 punt 
2n d’ESO       Es descomptarà 0,05 per falta fins a un màxim d’1 punt 
3r d’ESO       Es descomptarà 0,05 per falta fins a un màxim d’1 punt 
4t d’ESO       Es descomptarà 0,05 per falta fins a un màxim d’1 punt 
1r i 2n BTX   Es descomptarà 0,1 per falta fins a un màxim de 2 punts 

 


