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1. Incorreccions ortogràfiques, gramaticals i de puntuació  

En les indicacions de la correcció de cadascuna de les preguntes, s’especifica com es comptaran 
les errades. Vegeu les seccions 2.2, 3.2, 4.2 i 6.2.       

La repetició de la mateixa falta només comptarà com a una incorrecció, sempre que no hi hagi 
possibilitat d’ambigüitat amb dues paraules que s’escriguin (quasi) igual però siguin realment 
dues paraules diferents. 

Per als textos en català, recordeu que el període d’adaptació de 4 anys que marcava l’IEC per a 
la normativa actual ja ha acabat. Per tant, cal aplicar la normativa vigent.   

2. Correcció de les dues primeres preguntes de la secció 1 (Comprensió i interpretació de 
textos) 

Aquesta qüestió té una puntuació total de 2 punts:  
1 punt per a la resposta en català (pregunta 1)  
1 punt per a la resposta en castellà (pregunta 2). 

2.1. Cada resposta s’avaluarà amb tres notes possibles: 0, 0'5 i 1, segons el grau d'adequació de 
la resposta, tant quant a la forma com al contingut i d’acord amb els següents criteris.   

 S’obtindrà 1 punt si es compleixen les següents condicions:  
1. L’escrit demostra que s’ha entès el contingut dels textos. Fa referències a tots dos textos. 

Totes les preguntes de l’enunciat queden respostes.  
2. L’escrit respecta perfectament les propietats textuals d’adequació, coherència i cohesió.  
3. L’extensió de l’escrit és exactament entre 50 i 100 paraules.  

 S’obtindran 0,5 punts si ocorre almenys una de les següents condicions:   
1. L’escrit demostra que s’ha entès (parcialment) el contingut dels textos. No obstant això, 

no fa referències a tots dos textos i/o algunes preguntes de l’enunciat queden sense 
respondre.  

2. L’escrit té mancances quant a les propietats textuals d’adequació, coherència i cohesió.  
3. L’extensió de l’escrit és entre 40 i 110 paraules.  

 S’obtindran 0 punts si ocorre almenys una de les següents condicions:   
1. L’escrit no demostra que s’hagi entès el contingut dels textos. No fa referències a tots dos 

textos i algunes preguntes de l’enunciat queden sense respondre.  
2. L’escrit té mancances importants quant a les propietats textuals d’adequació, coherència i 

cohesió.  
3. L’extensió de l’escrit és entre menys de 40 i més de 110 paraules.  

 
2.2 S’avaluarà la correcció de les respostes tenint en compte la següent escala: 

• 0-2 errades: no hi haurà penalització. 

• 3-5 errades: es descomptaran 0,25 punts. 

• 6-8 errades: es descomptaran 0,5 punts. 

• 9-10 errades: es descomptaran 0,75 punts. 

• 11 errades o més: es descomptarà 1 punt. 
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3. Correcció de la pregunta 3 de la secció 2 (Expressió escrita) 
La resposta a aquesta pregunta és un article escrit en castellà.  
Té una puntuació màxima de 2 punts.  
 
3.1. La resposta s’avaluarà amb tres notes possibles: 0, 1 i 2 punts, segons el grau d'adequació 
de la resposta, tant quant a la forma com al contingut i d’acord amb els següents criteris.   
 

S’obtindran 2 punts si es compleixen les següents condicions:  
1. L’escrit segueix les instruccions explicades. L’estructura de l’escrit és adequat i presenta un 

títol, una introducció, un plantejament i una conclusió. El plantejament presenta dos 
aspectes positius i dos dificultats del tema plantejat. Els aspectes comentats són sòlids i 
estan ben argumentats. 

2. L’escrit respecta perfectament les propietats textuals d’adequació, coherència i cohesió.  
3. L’extensió de l’escrit és exactament entre 125 i 150 paraules.  

  

 S’obtindrà 1 punt si ocorre almenys una de les següents condicions:   
1. L’escrit segueix parcialment les instruccions explicades. L’estructura de l’escrit no és 

completament adequat, ja que no presenta un títol, una introducció, un plantejament o una 
conclusió. El plantejament de tots els aspectes positius i de les dificultats del tema plantejat 
no estan ben argumentats. 

2. L’escrit té mancances quant a les propietats textuals d’adequació, coherència i cohesió.  
3. L’extensió de l’escrit és entre 100  i 175 paraules.  

  

 S’obtindran 0 punts si ocorre almenys una de les següents condicions:   
1. L’escrit no segueix les instruccions explicades. L’estructura de l’escrit no és adequat. El 

plantejament no presenta els aspectes positius i les dificultats del tema plantejat o no estan 
argumentats. 

2. L’escrit té mancances importants quant a les propietats textuals d’adequació, coherència i 
cohesió.  

3. L’extensió de l’escrit és entre menys de 100  i més de 175 paraules.  
  

 
3.2. S’avaluarà la correcció de les respostes tenint en compte la següent escala: 

• 0-3 errades: no hi haurà penalització. 

• 4-7 errades: es descomptaran 0,5 punts. 

• 8-11 errades: es descomptarà 1 punt. 

• 12-15 errades: es descomptaran 1,5 punts. 

• 16 errades o més: es descomptaran 2 punts. 

 
4. Correcció de la pregunta 4 de la secció 2 (Expressió escrita) 
La resposta a aquesta pregunta és una carta escrita en català.  
Té una puntuació màxima de 2 punts.  
 
3.1. La resposta s’avaluarà amb tres notes possibles: 0, 1 i 2 punts, segons el grau d'adequació 
de la resposta, tant quant a la forma com al contingut i d’acord amb els següents criteris.   
 

S’obtindran 2 punts si es compleixen les següents condicions:  
1. L’escrit segueix les instruccions explicades. L’estructura de l’escrit és adequat i segueix les 

característiques d’una carta formal. L’escrit inclou una salutació inicial, una presentació, una 
introducció del tema que es vol plantejar, un plantejament, una conclusió i una salutació 
final.  

2. L’escrit respecta perfectament les propietats textuals d’adequació, coherència i cohesió.  
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3. L’extensió de l’escrit és exactament entre 125 i 150 paraules.  
  

 S’obtindrà 1 punt si ocorre almenys una de les següents condicions:   
1. L’escrit segueix parcialment les instruccions explicades. L’estructura de l’escrit no és 

completament adequat, ja que no presenta totes les característiques d’una carta formal. 
L’escrit no inclou algunes de les parts esmentades: una salutació inicial, una presentació, 
una introducció del tema que es vol plantejar, un plantejament, una conclusió i una 
salutació final. 

2. L’escrit té mancances quant a les propietats textuals d’adequació, coherència i cohesió.  
3. L’extensió de l’escrit és entre 100  i 175 paraules.  

  

 S’obtindran 0 punts si ocorre almenys una de les següents condicions:   
1. L’escrit no segueix les instruccions explicades. L’estructura de l’escrit no és adequat, ja que 

no presenta moltes de les característiques d’una carta formal. L’escrit no inclou la majoria 
de les parts esmentades: una salutació inicial, una presentació, una introducció del tema 
que es vol plantejar, un plantejament, una conclusió i una salutació final. 

2. L’escrit té mancances importants quant a les propietats textuals d’adequació, coherència i 
cohesió.  

3. L’extensió de l’escrit és entre menys de 100  i més de 175 paraules.  

 

 
4.2. S’avaluarà la correcció de les respostes tenint en compte la següent escala: 

• 0-3 errades: no hi haurà penalització. 

• 4-7 errades: es descomptaran 0,5 punts. 

• 8-11 errades: es descomptarà 1 punt. 

• 12-15 errades: es descomptaran 1,5 punts. 

• 16 errades o més: es descomptaran 2 punts. 
 

5. Correcció de la pregunta 5 de la secció 3 (Domini del sistema lingüístic)   

Aquesta qüestió té una puntuació total de 2 punts:  
1 punt per a la resposta en català (pregunta 5.1)  
1 punt per a la resposta en castellà (pregunta 5.2). 

5.1. Es qualificarà cada resposta correcta amb 0,2 punts. Només s’avaluarà la citació de les 
formes incorrectes i la corresponent proposta correcta (no les eventuals explicacions 
normatives que es puguin afegir en la resposta).  

6.  Correcció de les preguntes 6 i 7 de la secció 3 (Domini del sistema lingüístic)   

Aquesta qüestió té una puntuació total de 2 punts:  
1 punt per a la pregunta 6  
1 punt per a la pregunta 7 

6.1. Es qualificarà cada resposta correcta amb 0,2 punts (la puntuació màxima s’obtindrà a 
partir de les 5 respostes correctes; per tant, es dona la possibilitat que tinguin 1 de les 6 
respostes malament). 

6.2. Es descomptarà 0,1 punt de la nota final de la pregunta per cada error ortogràfic, 
gramatical o de puntuació. 

 


