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0. Introducció 

La prova de quart d’ESO té com a objectiu avaluar les competències bàsiques dels alumnes 
en el darrer curs d’ensenyament obligatori. Les proves de la competència lingüística se 
centren en les habilitats de comprensió lectora i d’expressió escrita. Els exercicis de 
comprensió lectora, domini del lèxic i d’estructures gramaticals s’hi presenten mitjançant 
ítems de correcció objectiva i altres de resposta oberta. S’adjunta una guia amb els criteris 
de correcció d’aquests ítems. 

Per la seva banda, l’avaluació de l’expressió escrita proposa l’elaboració d’un escrit. El fet 
que es tracti d’un exercici en què la resposta és de tipus obert pot presentar certes dificultats 
a l’hora de garantir la fiabilitat de l’avaluació. 

Amb l’objectiu d’orientar el professorat que s’encarrega de la correcció d’aquesta part de la 
prova, a continuació presentem pautes sobre l’aplicació dels criteris i els barems en 
l’avaluació de l’expressió escrita. L’objectiu és homogeneïtzar al màxim la correcció, és a 
dir, disminuir la possibilitat de correccions divergents en aquest apartat, que té un valor 
decisiu en la qualificació final de cada prova. 

Les pautes d’aquest document s’apliquen a totes les proves de competència lingüística, 
excepte les de llengües estrangeres. Encara que els exemples aportats fan referència a la 
llengua catalana i castellana, s’entén que el document també és vàlid per a l’aranès. 
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1. Puntuació de les proves de competència lingüística 

Es presenta a continuació la distribució dels ítems de cada una de les proves de 
competència lingüística. En les següents taules s’especifica el pes de cada apartat de la 
prova en la nota resultant, així com l’adscripció de cada un dels ítems als diferents 
processos cognitius. 

1.1 Competència lingüística: llengua catalana 

1.1.1 Comprensió lectora (60 % de la nota global) 

Avalua la capacitat de comprendre diferents tipus de textos, d’interpretar-los i de valorar-los. 

OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ Puntuació (*) 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el text: 3, 21 (**) 0-2 

Identificar idees rellevants del text: 1, 7, 22 0-3 

 

INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ Puntuació (*) 

Realitzar inferències a partir del context i dels coneixements previs: 

4, 9, 10.1, 10.2, 10.4, 18, 20, 25.2 
0-8 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text: 

6, 8, 10.3, 17, 25.1, 25.3, 25.4 
0-7 

 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ Puntuació (*) 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el contingut: 12, 13, 19, 24, 26 0-5 

 
1.1.2 Expressió escrita (40 % de la nota global) 

Avalua la capacitat d’expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA Puntuació (*) 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, coherent, amb idees ben relacionades 
i amb bona presentació 

0-13 

 

COMPETÈNCIA LINGUÍSTICA Puntuació (*) 

Utilitzar un vocabulari apropiat i variat + 2, 14, 16 0-7 

Aplicar les normes ortogràfiques 0-4 

Construir frases ben estructurades i amb concordances correctes + 5, 11, 15, 23 0-8 

 
(*) La columna indica les puntuacions mínima i màxima. 
(**) Numeració referida al quadern de la prova. El número indica la pregunta. 
Puntuació ítems d’opció múltiple simple: 1 punt resposta correcta i 0 punts altres respostes.  
Puntuació ítems de resposta oberta (17, 19 i 26): 0-0,5-1 punts segons els criteris de correcció. 
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1.2 Competència lingüística: llengua castellana   

1.2.1 Comprensió lectora (60 % de la nota global) 

Avalua la capacitat de comprendre diferents tipus de textos, d’interpretar-los i de valorar-los. 

OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ Puntuació (*) 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el text: 2, 7, 9 (**) 0-3 

Identificar idees rellevants del text: 14, 15 0-2 

 

INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ Puntuació (*) 

Realitzar inferències a partir del context i dels coneixements previs: 

6.1, 6.2, 6.4, 20, 24.1, 24.2, 24.3 
0-7 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text: 

5, 6.3, 12, 13, 16, 21, 24.4, 25 
0-8 

 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ Puntuació (*) 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el contingut: 11, 17, 22, 23, 26 0-5 

 
1.2.2 Expressió escrita (40 % de la nota global) 

Avalua la capacitat d’expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA Puntuació (*) 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, coherent, amb idees ben relacionades 
i amb bona presentació 

0-13 

 

COMPETÈNCIA LINGUÍSTICA Puntuació (*) 

Utilitzar un vocabulari apropiat i variat + 1, 8, 18 0-7 

Aplicar les normes ortogràfiques 0-4 

Construir frases ben estructurades i amb concordances correctes + 3, 4, 10, 19 0-8 

 
(*) La columna indica les puntuacions mínima i màxima. 
(**) Numeració referida al quadern de la prova. El número indica la pregunta. 
Puntuació ítems d’opció múltiple simple: 1 punt resposta correcta i 0 punts altres respostes.  
Puntuació ítems de resposta oberta (2, 25 i 26): 0-0,5-1 punts segons els criteris de correcció. 
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1.3 Competència lingüística: aranès 

1.3.1 Comprensió lectora (60 % de la nota global) 

Avalua la capacitat de comprendre diferents tipus de textos, d’interpretar-los i de valorar-los. 

OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ Puntuació (*) 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el text: 2, 6, 9 (**) 0-3 

Identificar idees rellevants del text: 5, 14 0-2 

 

INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ Puntuació (*) 

Realitzar inferències a partir del context i dels coneixements previs: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 8, 15, 16 
0-7 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text: 

3, 10, 11, 22, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 
0-8 

 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ Puntuació (*) 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el contingut: 12, 13, 23, 25, 26 0-5 

 
1.3.2 Expressió escrita (40 % de la nota global) 

Avalua la capacitat d’expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA Puntuació (*) 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, coherent, amb idees ben relacionades 
i amb bona presentació. 

0-13 

 

COMPETÈNCIA LINGUÍSTICA Puntuació (*) 

Utilitzar un vocabulari apropiat i variat + 4, 17, 21 0-7 

Aplicar les normes ortogràfiques 0-4 

Construir frases ben estructurades i amb concordances correctes + 7, 18, 19, 20 0-8 

 
(*) La columna indica les puntuacions mínima i màxima. 
(**) Numeració referida al quadern de la prova. El número indica la pregunta. 
Puntuació ítems d’opció múltiple simple i ítem 14: 1 punt resposta correcta i 0 punts altres respostes.  
Puntuació ítems de resposta oberta (25 i 26): 0-0,5-1 punts segons els criteris de correcció. 
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2 Comprensió lectora: preguntes de resposta construïda 

Les proves de competència lingüística catalana, castellana i aranès presenten cada una 
tres preguntes de resposta construïda o semiconstruïda incloses en la comprensió lectora. 
Es donen les següents instruccions precises sobre aquests ítems per tal de garantir que la 
seva correcció segueixi criteris objectius. 

En la correcció NO es tindran en compte l’ortografia ni els altres aspectes de l’expressió 
escrita: adequació, coherència, cohesió, morfosintaxi o lèxic. Només caldrà que la resposta 
adequada sigui entenedora. 

2.1 Competència lingüística: llengua catalana 

2.1.1 Pregunta 17  

Quina tecnologia, segons el text s’utilitza a Catalunya per produir bens i serveis? 

Puntuació Possible resposta 

Puntuació 1 Bens d’equipament, maquinària i patents. 

Puntuació 0,5 Tecnologia aliena importada. 

Puntuació 0 El turisme. /  La indústria. / Fàbriques / Tecnologia energètica. / 
Hidrocarburs, petroli i gas natural. / Una altra resposta o resposta 
en blanc. 

 

2.1.2 Pregunta 19  

Per què Catalunya necessita el turisme, segons el text? 

Puntuació Possible resposta 

Puntuació 1 - Per reequilibrar la seva economia.  
- Pagar els costos de la importació de tecnologia i hidrocarburs. 
- Per contrarestar la manca de matèries primeres.  
- És la clau del creixement i benestar. 

Puntuació 0,5 - Resposta insuficient o simplista:  
“per l’economia”.  
“sense turisme, Catalunya seria més pobre”. 
“per guanyar diners i pagar energia”. 
“per fer pagaments exteriors”.  
“pel benefici dels diners”. 
“per no ser mes pobres”. 
“pel creixement del benestar”. 
- Mal redactat:  

- “perquè és un sector que produeix bens i serveis i equilibra 
la nostra economia”.  

- “per augmentar el seus recursos econòmicament”. 

Puntuació 0 - Per mantenir-se. 
- Altres respostes o resposta en blanc.  
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2.1.3 Pregunta 26 

Per a quin dels textos llegits és un títol adient “Un nou escenari per a una nova vida”? 
Justifica la teva resposta. 

 

Puntuació Possible resposta 

Puntuació 1  El primer text + perquè. 

Puntuació 0,5 El primer text. 

Puntuació 0 Una altra resposta o resposta en blanc. 
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2.2 Competència lingüística: llengua castellana 

2.2.1 Pregunta 2  

¿Qué contenía la carpeta del capitán Blay? 

Puntuació Possible resposta 

Puntuación 1 Una carta (o denuncia), firmas y un dibujo. 

Puntuación 0,5 Dos elementos de los anteriores o uno solo. 

Puntuación 0 Otra respuesta o respuesta en blanco. 

 

2.2.2 Pregunta 25   

Localiza en cualquiera de los tres textos una oración en la que se afirme que la base 
de nuestra identidad es la memoria. Cópiala a continuación 

Puntuació Possible resposta 

Puntuación 1 - “La memoria es nuestro gran tesoro, porque gracias a ella somos 
lo que somos, nos reconocemos y nuestra vida adquiere el sentido 
de la continuidad. Sin memoria, al despertar cada día, no sabríamos 
quiénes somos, nos faltaría nuestra identidad.” [Es imprescindible 
que el alumno copie al menos el fragmento subrayado.] 

 

Puntuación 0,5 - Respuesta insuficiente: el alumno solo copia el siguiente 

fragmento 

“La memoria es nuestro gran tesoro”. 

Otra oración del texto 2 que se aproxime a lo que se pide, como  

- “Sin la memoria no existiría relación entre el pasado y el 

futuro”. 

- “la memoria es mucho más que el cofre autobiográfico en el 
que guardamos y encontramos lo mejor y lo peor de nuestro 
pasado. Nuestra memoria es también el gran océano de 
conocimientos que baña siempre nuestra vida, por tanto, tiene 
una parte exterior a nosotros. Y esa memoria externa, 
colectiva...”. 

Puntuación 0 Otra respuesta o respuesta en blanco.  
Otra oración:  
“Me quedé pensando, fui al lavabo y me demoré un rato, 
felicitándome íntimamente”. 

El alumno explica el enunciado en vez de localizar una oración. 

 

2.2.3 Pregunta 26  

¿Por qué crees que la mayor parte de las personas en la actualidad no recuerda los 
números de teléfono de sus familiares y amigos? Justifica tu respuesta. 

Puntuació - Possible resposta 

Puntuación 1 - Porque los tienen guardados en la memoria del teléfono y no 
usan la propia. 

Puntuación 0,5 
Respuesta insuficiente o mal redactada.  

Puntuación 0 - Otra respuesta o respuesta en blanco. 
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2.3 Competència lingüística: aranès 

2.3.1 Qüestion 14  

Qué ei çò qu'a permetut, segontes eth tèxte, que quinsevolh  

 

 

 

 

2.3.2 Qüestion 25  

Qué an en comun era protagonista deth tèxte 1 e Clara deth tèxte 3?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Qüestion 26  

Quin personatge deth tèxte 3 se pòt relacionar damb aquerò que s’explique en tèxte 2. 
Explica perqué. 

 

 

 

 

 

 

3 Expressió escrita. Criteris generals 

Els criteris que s’apliquen a l’avaluació de quart d’ESO es basen en els de l’avaluació de 
sisè d’educació primària, amb les modificacions necessàries per adaptar-los al nivell 
d’assoliment de la competència al final de la secundària obligatòria. D’aquesta manera, es 
faciliten les anàlisis comparatives entre els resultats de les diverses proves i s’hi estableix 
una línia de continuïtat i de coherència. 

Puntuació Possible resposta 

Puntuacion 1 Es hilats sociaus. 

Puntuacion 0 Ua auta responsa o responsa en blanc. 

Puntuació Possible resposta 

Puntuacion 1 A cap des dues les agrade com gessen enes fòtos. Era 
deth tèxt 1 perque sent qu’ei com eth Netol; Clara, perque 
ac ditz e comente que jamès ges ben. 

Puntuacion 0,5 Responsa insufisenta. 

Puntuacion 0 Non se compren era responsa, ei mau exprimida, o ben 
non a arren a veir damb aquerò que se 

demane o ei en blanc. Ua auta responsa. 

Puntuació Possible resposta 

Puntuacion 1 Maria. Perque li agrade hèr-se fòtos tà pujar-les en 
Instagram e tanben que la guarden, l’admiren, etc., 
com es joeni deth tèxte 2, que son tostemp pendents 
dera opinion e es “likes” des auti.]. 

Puntuacion 0,5 Responsa insufisenta. 

Puntuacion 0 Responsa en blanc. Ua auta responsa. 
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Sens dubte escriure un text d’una certa extensió, d’acord a unes instruccions, sembla 
l’exercici més vàlid per avaluar les competències relacionades amb l’expressió escrita en 
una prova d’aquest tipus, però també presenta certes dificultats en la valoració de les 
respostes. Quan es tracta d’avaluar l’aprenentatge en el marc de l’aula i al llarg d’un curs, 
l’avaluació pot ser global i qualitativa, i admet un cert nivell de subjectivitat del docent que 
fa el seguiment d’un alumne. Però les característiques i els objectius de la prova de quart 
fan necessari unificar criteris de correcció del text produït per l’examinand. 

A fi que l’avaluació dels escrits sigui prou fiable, cal cercar un sistema de correcció que ajudi 
a evitar correccions divergents. Per això, l’avaluació dels escrits dels examinands es fa 
mitjançant un sistema que separa en franges diferenciades els diversos aspectes que 
configuren la qualitat d’un text. Les franges s’agrupen en dos apartats: competència 
discursiva i correcció lingüística, als quals s’hi afegeix el de la bona presentació. És a dir, 
el text, a més de respondre a la proposta de l’enunciat, ha d’expressar idees clares i 
coherents, amb correcció lingüística i bona presentació. 

Avaluar cada aspecte per separat no assegura l’objectivitat total de la correcció, però com 
que implica adoptar un punt de vista més analític, ajuda a reduir el nivell de subjectivitat de 
la qualificació. D’altra banda, en la fase de comunicació dels resultats, facilita que l’alumnat 
pugui entendre com pot millorar la seva expressió escrita i que el professorat conegui de 
manera concreta quins són els aspectes que cal treballar més amb l’alumnat. 

El tema de la redacció està relacionat amb el contingut dels textos de la prova, perquè 
l’alumnat no hagi d’improvisar-lo completament. A més, l’enunciat presenta indicis de la 
situació comunicativa, de la tipologia prevista o de la finalitat del text per tal que pugui tenir-
ne una visió contextualitzada. Tot i així, es tracta de propostes prou obertes perquè es 
puguin aplicar a les redaccions uns criteris generals d’avaluació dels diversos aspectes que 
configuren un escrit. 

Algunes qüestions prèvies sobre la correcció de l’expressió escrita: 
 

– Tot i que les instruccions recomanen a l’alumnat que faci un esquema previ per 
ordenar les idees abans de la versió definitiva de l’escrit, només es tindrà en 
compte la versió definitiva de la redacció. 

– No es valoraran els textos escrits en una llengua diferent de la de la prova. 

– Encara que el tema de la proposta estigui vinculat a un dels textos de comprensió 
lectora, no s’admetrà que l’alumnat es limiti a fer-ne una paràfrasi o còpia de 
fragments. 

– Es tindrà en compte sobretot l’eficàcia comunicativa del text. 

– No es tindran en compte la profunditat o l’exactitud dels continguts i es respectarà 
l’orientació ideològica de les idees expressades per l’alumne. No obstant això, en 
cas que l’escrit tingui un to marcadament ofensiu, la seva puntuació total serà 0. 

– En cas que l’escrit de l’alumne clarament no s’ajusti al tema demanat a l’enunciat, 
se li adjudicaran 0 punts a l’apartat d’adequació i es mantindran les valoracions 
específiques dels altres apartats. 

– La redacció ha de tenir un mínim de 125 paraules. Si en té menys de 125 es corregirà 
segons el barem de puntuació següent: 

–  
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NOMBRE DE PARAULES PUNTUACIÓ 

Entre 110-124 Puntuació màxima en adequació (A): 2 punts. 
La resta d’apartats (coherència (R), cohesió (S), lèxic (L), 
ortografia (O) i morfosintaxi (M): fins a 4 punts, segons li 
correspongui a l’alumne. 

Entre 90-109 Puntuació màxima en adequació (A), coherència (R), 
cohesió (S), lèxic (L), ortografia (O) i morfosintaxi (M): 2 
punts. 

Menys de 90 No es corregirà la redacció i es qualificarà amb 0 tots els 
apartats. 

 
 

– En els escrits que superin les 125 paraules, només es comptaran els errors de 
correcció lingüística fins als 150 mots, però es tindrà en compte tot l’escrit per 
valorar els altres aspectes de la competència discursiva (adequació, coherència i 
cohesió). 

– És convenient que l’alumnat faci constar al final de la seva redacció el nombre de 
paraules que ha escrit. 

– Per comptar els mots d’un escrit, cal tenir en compte tots els articles, preposicions i 
pronoms encara que siguin apostrofats. En canvi, considerarem que les xifres no 
són paraules. Per exemple, l’oració “El dia 24 al vespre volíem trobar-nos per 
celebrar que s’havia acabat el curs” té 15 mots. 

– A la casella FO s’ha de fer constar el nombre exacte de faltes d’ortografia 
(accentuació i grafies). 

o Si la redacció no està corregida (perquè té menys de 90 paraules, està en 
blanc, etc.), la puntuació de la casella FO serà igualment 0, com la resta 
d’ítems. 

NOTA per a la correcció de la prova de Competència Lingüística: Llengua Catalana. 

L’Institut d’Estudis Catalans va establir un període d’adaptació de quatre anys per a 
l’aplicació de les noves normes ortogràfiques, que va acabar el 2020. Per tant, es 
considerarà únicament vàlida l’escriptura de les paraules seguint la nova normativa, 
per exemple: adeu i no adéu, dona i no dóna, erradicar i no eradicar.  
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4 Aplicació dels criteris de correcció de l’expressió escrita 

El disseny de la prova té en compte que l’adquisició, la pràctica i el domini de la competència 
escrita impliquen diverses dimensions del text, unes relacionades amb els seus usos socials 
i els coneixements extralingüístics i altres, amb el domini del codi de la llengua. Des 
d’aquesta perspectiva, els criteris de correcció del text proposen una visió analítica dels 
diversos aspectes que configuren l’eficàcia comunicativa d’un missatge escrit. Tenen en 
compte tant els nivells pragmàtics com els nivells semàntics i gramaticals del text. 
L’esquema següent presenta gràficament aquesta distribució: 

 

Així, doncs, s’espera que el text d’un estudiant d’aquest nivell respongui a un objectiu 
comunicatiu clar, mantingui un certa unitat temàtica, presenti indicis de girs temàtics 
mitjançant marcadors textuals, com ara certs connectors o la separació de paràgrafs, i 
demostri un bon ús de les regles ortogràfiques i gramaticals propi del model de llengua de 
formalitat mitjana. 

4.1 Puntuació dels apartats 

S’ha optat per una puntuació àmplia (màxim: 25 punts) que permeti avaluar cada apartat de 
manera graduada (0-1-2-3-4). Així es redueixen els efectes de les possibles desviacions 
derivades de la subjectivitat del corrector. 

Els dos grans apartats (competència discursiva i correcció lingüística) es valoren de manera 
equilibrada (12 punts cadascun). A més, s’hi afegeix una puntuació mínima (0-1), 
corresponent a l’apartat de bona presentació. Cal que la puntuació atorgada en cada apartat 
sigui sencera, sense decimals. 

  

 
Morfosintaxi 

 

Correcció gramatical 

 
Ortografia 

 

Correcció ortogràfica 

Lèxic 
 

Varietat 

Precisió 

Genuïnitat 

Cohesió 
 

Idees enllaçades i relacionades 
de manera lògica 

Coherència 
 

Unitat i progressió temàtica. 
Claredat i rellevància de la 

informació 

Adequació 
 

Varietat i registre 

Objectiu 

Intenció 

 
 
 

Presentació 

gràfica 

 
 

 

Correcció lingüística 

 
 
 

Competència discursiva 

Text 
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4.2 Valoració de la competència discursiva 

En aquest apartat es valoren els aspectes següents de l’escrit: 

Adequació (A) (0-4 punts) Considerem mancança o error 

El tipus de text, la informació 
que conté i el registre lingüístic 
amb què està escrit són 
apropiats al context i al 
propòsit comunicatiu que 
indica l’enunciat. 

No s’adequa a les convencions del text sol·licitat 
(narració, carta, opinió...), si és el cas. 

El text es desvia del tema o de l’objectiu, fa servir una 
varietat o un registre poc adequat a la situació, al 
propòsit o al destinatari. 

El text barreja dos o més registres de nivell de 
formalitat diferent. 

Coherència (R) (0-4 punts) Considerem mancança o error 

La informació del text és 
rellevant i es presenta 
organitzada amb una 
progressió lògica. 

Les idees s’expressen amb 
claredat. 

És fàcil distingir la idea 
principal i les secundàries. 

Mancances en l’estructura del text, com ara que estigui 
clarament desordenat o que hi falti la introducció o la 
conclusió. 

Manca clara d’unitat temàtica, contradiccions, idees 
repetides innecessàriament o informació irrellevant. 

El contingut és confús i costa de seguir la progressió de 
les idees. 

Cohesió (S) (0-4 punts) Considerem mancança o error 

Les idees es presenten 
relacionades de manera lògica 
i ben connectades. 

Fa un bon ús dels recursos de 
cohesió (nexes, pronoms, 
sinonímia i altres recursos 
anafòrics, signes de 
puntuació...). 

Manca de connectors. 

Connectors erronis o poc adequats que dificulten la 
comprensió d’algunes idees. 

Estil poc clar o repetitiu per mal ús dels recursos 
anafòrics. Manca de pronoms necessaris o 
pleonasmes. 

Manca o ús erroni dels signes de puntuació que 
dificulta la lectura fluida de l’escrit. 
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4.2.1 Exemples d’errors de competència discursiva 

Per il·lustrar amb exemples alguns errors de competència discursiva.  

ERROR D’ADEQUACIÓ 

Prova de català. Redacció: Avantatges i inconvenients que es dupliqués el nombre de 
turistes al teu poble o ciutat.  

L’alumne s’equivoca en el seus arguments: per defensar els aspectes positius del turisme, 
utilitza un argument que no té res a veure amb el motiu principal. Per exemple, parla de la 
importació de maquinària i matèries primeres:   

 
 

Prova de castellà. Redacció: Haz memoria y explica una anécdota de tu infancia que 
recuerdes agradablemente. ¿Por qué fue tan importante? Arguméntalo de forma adecuada.  

L’alumne narra un fet de la seva vida que el va impressionar: un accident de cotxe. Tot i que 
es tracta d’un fet important, no només no explica perquè es va produir aquesta impressió, 
sinó que, a més, acaba dient que “no pasó nada grave”, final que resulta incongruent amb el 
que es demana.  

A més, la redacció té 110 paraules, per la qual cosa, la puntuació s’ha de fer, seguint els 
criteris de puntuació, sobre 2, i no sobre 4.  
Per altra banda, no s’han de tenir en compte les altres faltes abundants de la redacció 
(cohesió, ortografia, lèxic, morfosintaxi, etc.), perquè aquest aspectes es puntuaran en el seu 
apartat corresponent. 
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ERROR DE COHERÈNCIA 

Prova de català. Redacció: Avantatges i inconvenients que es dupliqués el nombre de 
turistes al teu poble o ciutat. 

Tot i que l’alumne sembla escriure una redacció amb tres parts diferenciades (introducció-
argumentació i conclusió) fa una argumentació confusa.  
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Prova de castellà. Redacció: Haz memoria y explica una anécdota de tu infancia que 
recuerdes agradablemente. ¿Por qué fue tan importante? Arguméntalo de forma adecuada. 

L’alumne no fa una redacció unitària i costa entendre que parla de dos cosins diferents, un 
més gran (2on paràgraf) i un altre petit (tercer paràgraf), sense acaba d’explicar perquè és 
important un o altre cosí. Tampoc hi ha conclusió a la redacció.  
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ERROR DE COHESIÓ 

Prova de català. Redacció: Avantatges i inconvenients que es dupliqués el nombre de 
turistes al teu poble o ciutat. 

L’alumne no puntua de forma adequada el text (dos punts, comes, punts) que dificulta la 
seva comprensió.  
 

 
 
 
Prova de castellà. Redacció: Haz memoria y explica una anécdota de tu infancia que 
recuerdes agradablemente. ¿Por qué fue tan importante? Arguméntalo de forma adecuada. 

L’alumne no només dona una informació poc clara i confusa (no sabem on va anar de 
viatge, què va fer, per què li va impressionar, etc. (problemes de coherència), sinó que a 
més, fa un mal ús del signes de puntuació, de manera que afegeix confusió a la lectura de 
la redacció. 
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4.3 Valoració de la correcció lingüística 

 
En aquest apartat es valoren els aspectes següents de l’escrit: 

 

Lèxic (L) (0-4 punts) Considerem mancança o error  

Lèxic genuí i correcte, variat i 
adequat al tema. 

Absència d’interferències 
amb altres llengües. 

Barbarismes. 

Repeticions de mots o expressions. 

Abús de mots imprecisos (cosa, tenir, gent...). 

Ortografia (O) (0-4 punts) Considerem mancança o error 

Ús correcte de les normes i 
convencions ortogràfiques.  

 

Vocals i consonants. 

Accentuació, majúscules i minúscules, abreviatures 
comunes... 

Ortografia incorrecta de formes o combinacions de 
pronoms. 
 

Casella FO 
(Faltes d’ortografia) 

Nombre exacte de les faltes comeses per l’alumne 
(accentuació i grafies). 

Morfosintaxi (M) (0-4 punts) Considerem mancança o error 

Frases ordenades i amb 
sentit complet. 

Concordances correctes. 

Ús correcte de preposicions i 
adverbis. 

Absència d’interferències 
amb altres llengües. 

Estructures sintàctiques no genuïnes. 

Errors en la conjugació verbal. 

Manca de concordança de gènere i nombre o de formes 
verbals. 

Ús erroni de preposicions o adverbis. 

Cal aplicar els criteris següents en el còmput d’errors lingüístics: 

- Les errades repetides només compten un cop. 
- Les errades en l’accentuació compten com a falta. 
- Cal marcar clarament les errades en l’escrit de l’examinand. 
- Una paraula o una expressió no pot ser avaluada per dos conceptes diferents 

(errada ortogràfica i errada morfosintàctica, per exemple). 

NOTA per a la correcció de la prova de Competència Lingüística: Llengua Catalana. 

Com ja s’ha indicat, l’Institut d’Estudis Catalans va establir un període d’adaptació 
de quatre anys per a l’aplicació de les noves normes ortogràfiques, que va acabar el 
2020. Per tant, es considerarà únicament vàlida l’escriptura de les paraules seguint 
la nova normativa, per exemple: adeu i no adéu, dona i no dóna, erradicar i no 
eradicar.  
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4.4 Valoració de la presentació 

En aquest apartat la valoració és global i qualitativa, i només pot ser 0-1, tot i que s’hi 
observen dos aspectes: la disposició del text i la llegibilitat de la grafia. Caldrà valorar si hi 
ha mancances en els dos aspectes o bé en un dels dos de manera prou significativa per 
puntuar amb un 0. 

Presentació (0-1 punts) Observem si... 

La presentació i la grafia són 
satisfactòries: l’escrit té un mínim de 
netedat, marges i separació entre 
línies. La lletra és llegible sense 
esforç. 

L’escrit té una presentació descurada o una 
grafia difícil de llegir. 

4.5 Interferències entre apartats 

Per corregir l’exercici d’expressió escrita cal llegir atentament el text de l’examinand 
almenys un parell de cops, ja que no tan sols cal detectar-hi errors i mancances, sinó també 
fer-ne una classificació segons les franges de la taula de puntuació. 

La delimitació de les franges que fa la taula es basa en els estudis d’anàlisi del discurs escrit 
i no és aliena als plantejaments didàctics amb què s’ha enfocat els darrers anys la 
competència escrita a l’ensenyament. Ara bé, sovint, a la pràctica aquests conceptes 
presenten interferències, perquè els aspectes formals i el contingut semàntic del text no són 
tan fàcilment separables. Per exemple, un bon ús dels recursos de cohesió fa que les idees 
s'expressin de manera clara i fluida. Així doncs, les mancances en els mecanismes de 
cohesió poden generar imprecisions i ambigüitats, i per tant, poden afectar la claredat de 
les idees. Per això en alguna ocasió podem dubtar si una errada pertany a la franja de 
coherència o a la de cohesió. 

També podem considerar que hi ha interferències entre adequació i correcció, per exemple, 
quan una expressió massa col·loquial per al context lingüístic inclou un barbarisme. I un 
error lèxic pot afectar la coherència si no s’entén bé una idea pel mal ús d’un substantiu, 
d’un sinònim o d’una combinació de verbs. Fins i tot alguns errors de correcció lingüística 
poden presentar interferències entre si, com ara un verb mal conjugat, que segons el cas 
podria entendre’s com un error de morfologia o d’ortografia. 

A continuació presentem algunes orientacions pràctiques que ajuden a classificar alguns 
errors, conscients que no podem preveure tots els casos pràctics en què una errada o 
mancança d’un escrit provoqui dubtes raonables sobre la franja més apropiada en què cal 
situar-la. En tot cas, és important que els casos que generin dubtes no portin mai a 
penalitzar un error en dues franges diferents. 

4.5.1 Coherència i cohesió 

Un error en la construcció o en l’ordre de l’oració que provoqui confusió, contradicció o 
ambigüitat, l’interpretarem com a coherència (claredat d’idees). En canvi, si falla la relació 
lògica entre oracions a causa d’un connector mal usat o incorrecte, o un mal ús de la 
puntuació, l’entendrem com a cohesió. Considerem també error de cohesió la confusió entre 
si no i sinó o pot ser i potser (o, en castellà, ahí i ay; haya i halla). 

4.5.2 Coherència i lèxic 

Sens dubte, l’ús d’un lèxic variat i precís contribueix a la claredat de les idees. En alguns 
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casos un mot dificulta la comprensió d’una idea. És el cas d’alguna confusió en l’ús d’un 
terme o bé de l’abús de mots pobres de significat, com ara cosa, coses, això, fer... 
Tanmateix, si es pot localitzar clarament l’error en un mot, considerarem que es tracta d’un 
error de lèxic, ja que en aquest apartat de la taula de correcció s’esmenta explícitament la 
manca de precisió lèxica i la pobresa de vocabulari. 

4.5.3 Cohesió i correcció 

Inclourem en el concepte de cohesió l’ús de conjuncions, sinònims, elisions, la 
pronominalització i els signes de puntuació. L’absència d’un pronom necessari o un 
pleonasme són errors de cohesió. En canvi, són errors de correcció les errades en l’ús de 
l’apòstrof o del guionet en una combinació de pronoms. L’ús d’enllaços incorrectes segons 
la normativa (doncs causal, per exemple) també els considerarem errors de cohesió. 
Finalment, considerem error de correcció, en l’apartat d’estructures morfosintàctiques, els 
usos erronis o poc genuïns d’algunes preposicions com ara “pensar amb tu”, “gust a 
maduixa”... 

4.5.4 Lèxic i adequació 

Si l’errada és una paraula, una expressió o una oració que implica un salt de registre 
lingüístic poc apropiat a la situació comunicativa o al context lingüístic, la considerarem en 
la franja d’adequació i no afegirem un error a la franja de lèxic pel fet que inclogui un 
barbarisme o un vulgarisme no acceptat per la normativa. 

4.6 Taula de puntuació de l’expressió escrita 

COMPETENCIA DISCURSIVA Puntuació 

Adequació (A) 

 

0-4 punts 

El text s’adequa a la situació plantejada i respon a l’objectiu comunicatiu. El contingut, el 
registre lingüístic i el tipus de text són apropiats. 

4 punts 

Hi ha algun desajust ament en el registre lingüístic o en l’objectiu comunicatiu. 3 punts 

El text no aconsegueix del tot l’objectiu comunicatiu. El registre i el tipus de text no són 
gaire adequats. Tot i la confusió, el lector pot entendre l’objectiu comunicatiu, el registre i 
el tipus de text. 

2 punts 

El text té moltes mancances relacionades amb el tipus de text, el registre i l’objectiu 
comunicatiu. 

1 punts 

El text no té el contingut que es demana, no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el 
registre i el tipus de text no són adequats. 

0 punts 

Coherència (R) 0-4 punts 

La informació del text és rellevant i es presenta organitzada. Les idees s’expressen amb 
claredat. És fàcil comprendre’n la idea principal i les secundàries. 

4 punts 

Hi ha alguna informació irrellevant o alguna idea poc clara. 3 punts 

El text no està ben organitzat. L’explicació és una mica confusa, tot i que se’n pot seguir 
el desenvolupament. Hi ha alguna contradicció o repetició innecessària i inclou informació 
irrellevant. 

2 punts 

Hi ha ambigüitats, contradiccions, idees repetides innecessàriament o confusions que 
dificulten la comprensió del contingut. 

1 punts 
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COMPETENCIA DISCURSIVA Puntuació 

El contingut del text és molt desorganitzat i les idees són molt confuses. 0 punts 

Cohesió (S) 

 

0-4 punts 

Enllaça bé les idees (connectors, pronoms, recursos anafòrics...). La puntuació és 
correcta i significativa. 

4 punts 

Hi ha alguns errors en l’ús de la puntuació o dels recursos de cohesió. 3 punts 

Els errors de puntuació, la manca o l’ús erroni de pronoms i connectors o la repetició de 
connectors dificulten la lectura d’algunes parts del text. 

2 punts 

El mal ús dels signes de puntuació i les deficiències en els mecanismes de cohesió 
dificulten molt la comprensió del text. 

1 punts 

Text greument descohesionat. 0 punts 

 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA Puntuació 

Lèxic (L) 0-4 punts 

El vocabulari és adequat al tema, variat i correcte. 4 punts 

Vocabulari poc precís o 1 error de lèxic. 3 punts 

Vocabulari poc precís i 1 error de lèxic. 2 punts 

Vocabulari poc precís i 2 errors de lèxic. 1 punts 

El vocabulari és molt pobre i hi ha més de 2 errades. 0 punts 

Ortografia (O) 0-4 punts 

0-1 errades. 4 punts 

2-3 errades. 3 punts 

4-5 errades. 2 punts 

6 o més errades. 1 punts 

El text té més de 10 errades. 0 punts 

Casella FO Nombre de 
faltes 

Estructures morfosintàctiques (M) 0-4 punts 

Oracions ben construïdes i concordances correctes. Predomina l’ús de l’oració 
complexa. Ús correcte de verbs, preposicions, adverbis... Sense interferències amb 
altres llengües. 

4 punts 

1 error de construcció sintàctica o de concordança. Predomina l’oració complexa. 3 punts 

2 errors en total, que poden ser de construcció sintàctica o concordança, 
interferència morfosintàctica, o ús de verbs, preposicions, adverbis... 

2 punts 

1-2 errors de construcció sintàctica o concordança. 1-2 errors en l’ús de verbs, 
preposicions o adverbis o interferències morfosintàctiques. 

1 punts 

2 o més errors de construcció sintàctica i concordança i 2 o més errors en l’ús de verbs, 
preposicions o adverbis, a més d’interferències morfosintàctiques. 

0 punts 

Presentació (P) 0-1 punts 
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CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA Puntuació 

La presentació i la grafia són satisfactòries: l’escrit té un mínim de netedat, 
marges i separació entre línies. La lletra és llegible sense esforç. 

1 punts 

L’escrit té una presentació descuidada i una grafia difícil de llegir. 0 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL  (Màxim 25) 

 

5 Orientacions i recursos per a l’homogeneïtat i l’objectivitat de la correcció 

En els apartats de correcció lingüística és relativament fàcil assolir l’homogeneïtat entre 
diversos correctors, ja que es tracta d’aplicar uns criteris prèviament establerts, mesurables 
i quantificables. L’exemple més evident és el de la correcció de l’ortografia, on la dificultat 
no se situa en l’aplicació dels criteris, sinó en la decisió prèvia d’establiment dels criteris 
(què es considera falta, quina classificació i valoració s’estableix del nombre de faltes, si es 
consideren els errors repetits...). En canvi, als apartats de competència discursiva 
l’homogeneïtat en la correcció és més complexa, ja que els criteris són qualitatius i de difícil 
quantificació. 

Per unificar al màxim la correcció en aquests aspectes més qualitatius, és molt convenient 
fer una sessió conjunta, en què els correctors d’un centre o zona posin en comú com 
interpreten els criteris de correcció i sobretot com els apliquen. Perquè aquesta sessió sigui 
operativa, cal que els correctors hi vagin havent corregit, de manera provisional, una 
quantitat determinada de redaccions. Aquesta precorrecció permetrà en primer lloc 
familiaritzar-se amb els criteris de correcció  i en segon lloc amb l’aplicació informàtica. Per 
facilitar aquesta tasca, trobareu en les següents pàgines els documents de suport següents: 

1.1 Dos exemples de redaccions corregides i comentades. 

 En els exemples, cada falta està indicada amb el color que correspon a 
cada categoria: adequació (A), color groc; coherència (R), lila; cohesió 
(S), rosa; lèxic (S), gris; ortografia (O), vermell; morfosintaxi (M), verd. 

1.2 Una redacció sense corregir, que pugui servir de material de treball a la sessió 
d’homogeneïtzació. 

1.3 En l’aplicació informàtica trobareu cinc redaccions de prova per corregir.  

2. Documents de suport en línia: una breu relació de documents de referència, de 
fàcil accés a la xarxa. 

Els correctors de les proves han de tenir en compte que: 

 En cas de reclamacions, cal seguir els procediments indicats a la Guia d’aplicació 
de la prova (apartat 4.6). 

 El CSASE podrà fer una verificació aleatòria de les proves de diferents correctors 
per tal de revisar i comprovar que les correccions realitzades s’ajusten als criteris 
establerts. 
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6 Exemples de redaccions corregides 

6.1 Redacció 1 

Avantatges i inconvenients que es dupliqués el nombre de turistes al teus poble o ciutat 
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Puntuació i comentaris 

Concepte Puntuació Comentaris 

Adequació (A) 3 Té un petit error al començament de la redacció que es mostra 
massa col·loquial o poc formal (“L’avantatge que té...”, sense 
explicita de què està parlant). El desenvolupament és correcte, 
atès que presenta punts a favor i en contra del turisme, però no 
hi ha cap conclusió. 

Coherència (R) 4 Presenta una bona estructura (excepte la manca de 
conclusió final, que es considera a l’apartat anterior).  

Cohesió (S) 3 Hi ha problemes amb els connectors a la línia 2 l’ús de “tant” 
suposa un element correlatiu (tant...com...), que no apareix. 
A la línia 5, error de puntuació. 

Lèxic (L) 2 Presenta barbarismes. 

Ortografia (O) 0 Només es consideren les 10 primeres faltes d’ortografia. Les 
dues faltes inicials de la redacció (“L’avantatge que te es...”) 
no es consideren seguint els criteris de correcció: una paraula 
no pot ser avaluada per dos conceptes diferents (en aquest 
cas, adequació i ortografia). Tot i axò, les faltes es 
comptabilitzen, junt amb les altres, a la casella FO.   

Faltes d’ortografia (FO): 21 

Morfosintaxi (M) 0 Hi ha sis errors de morfosintaxi. 

Presentació (P) 1 La lletra és clara. Considerem error lleu la manca de 
capçalera. 

Puntuació total 13 En aquest escrit l’alumne mostra que si bé té el pensament 
estructurat com per exposar de forma clara les seves idees, 
presenta una mancança de recursos lingüístics que posen de 
manifest el seu domini insuficient de la llengua.  
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6.2 Redacció 2 

Avantatges i inconvenients que es dupliqués el nombre de turistes al teus poble o ciutat 
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Puntuació i comentaris 

Concepte Puntuació Comentaris 

Adequació (A) 4 S’ajusta a l’objectiu i al contingut sol·licitat. S’expressa en un 
registre adequat, de formalitat mitjana.  

Coherència (R) 4 Hi ha un ordre clar en els comentaris, presentant punts a favot 
i punts en contra de la idea fonamental  

Cohesió (S) 3 Presenta tres errors de puntuació, dues comes, una que 
separa subjecte de predicat i dues, al final, que haguessin 
hagut de ser un punt, la qual cosa dificulta la comprensió 
de les oracions 

Lèxic (L) 3 Repeteix tres cops l’expressió “que hi hagi” en 4 línies.  A més, 
l’expressió “no és de jutjar” resulta forçada.  

Ortografia (O) 2 Quatre faltes d’ortografia  

Faltes d’ortografia (FO): 4 

Morfosintaxi (M) 1 Tres errors de construcció morfosintàctica, tots tres d’ús de 
preposicions. 

Presentació (P) 1 La lletra és clara i el text es presenta ben distribuït en l’espai 
de la pàgina. 

Puntuació total 18  
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6.3 Redacció 3 

Haz memoria y explica una anécdota de tu infancia que recuerdes agradablemente. ¿Por qué fue 
tan importante? Arguméntalo de forma adecuada 
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Puntuació i comentaris 

 

Concepte Puntuació Comentaris 

Adequació (A) 4 S’adequa a l’objectiu comunicatiu.  

Coherència (R) 4 El text es presenta estructurat. Manifesta la idea principal en la 
introducció i en la conclusió, mentre reserva el 
desenvolupament per a la part narrativa (i on explica per què 
va ser importants l’anècdota en la seva vida).  

Cohesió (S) 3 Els errors que presenta de puntuació  són només algunes comes 
que haurien de ser punts i que no dificulten la comprensió del text.  

Lèxic (L) 3 Repetició del connector “para” en dues oracions seguides.  

Ortografia (O) 0 Més de 10 faltes d’ortografia. 

Faltes d’ortografia (FO): 18 

Morfosintaxi (M) 2 Presenta dos errors. Per una banda, la concordança verbal entre 
“entró” y “cantó”, que necessita dos temps diferents (“entraba”, 
“ha contado”, per exemple) 

Presentació (P) 1 La lletra és clara i manté els marges, tot i que el marge dret és 
estret. 

Puntuació total 17 Text narratiu i mínimament argumentatiu, s’ajusta al tema i 
presenta un registre formal Presenta una estructura clara, amb 
una divisió adequada en paràgrafs. Els errors de puntuació 
(cohesió) entorpeixen la comprensió del text.  
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6.4 Redacció 4 

Haz memoria y explica una anécdota de tu infancia que recuerdes agradablemente. ¿Por qué fue 
tan importante? Arguméntalo de forma adecuada 

 

Puntuació i comentaris 

Concepte Puntuació Comentaris 

Adequació (A) 3 S’ajusta a l’objectiu comunicatiu (narrar una anècdota) i explicar 
per què el va impressionar. Fa servir un registre lingüístic adequat 
per a la narració de fets personals, excepte en el 3er paràgraf: 
expressió massa col·loquial: “pues a ver”. 

Coherència (R) 2 La redacció no presenta unitat. S’anuncia com una persona a qui 
li agrada inventar històries i després parla de quan va aprendre a 
anar en bicicleta, sense aconseguir fusionar els dos motius. 

Cohesió (S) 4 No presenta problemes de puntuació que dificultin la comprensió 
del text (només una coma, marginal per a la comprensió del text).  
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Concepte Puntuació Comentaris 

Lèxic (L) 4 Lèxic adequat i variat.  

Ortografia (O) 2 Faltes d’ortografia (FO): 4 

Morfosintaxi (M) 3 Entén “sobre todo” com una sola paraula. 

Presentació (P) 1 La lletra és clara i manté els marges. 

Puntuació total 18 És un escrit redactat en un registre propi del text narratiu. Els fets 
es presenten ordenats en l’estructura clàssica de narració. Hi ha 
algunes mancances en la cohesió, especialment, en l’ús de la 
puntuació, que dificulten la lectura. Resulta problemàtica 
l’ortografia. La lletra és clara, però no demostra preocupació per 
l’aspecte gràfic del text. 
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7 Redaccions per corregir 

7.1 Redacció en català 

Avantatges i inconvenients que es dupliqués el nombre de turistes al teu poble o 
ciutat  
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Puntuació i comentaris 

Identifiqueu a l’escrit cada tipus d’error amb signes diferents. Per fer comentaris i atorgar una puntuació a cada 
franja, consulteu la taula de puntuació. 

Concepte Puntuació Comentaris 

Adequació (A) 0-4  

Coherència (R) 0-4  

Cohesió (S) 0-4  

Lèxic (L) 0-4  

Ortografia (O) 0-4 Faltes d’ortografia (FO): 

Morfosintaxi (M) 0-4  

Presentació (P) 0-1  
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7.2 Redacció en castellà 

Haz memoria y explica una anécdota de tu infancia que recuerdes agradablemente. ¿Por qué fue 
tan importante? Arguméntalo de forma adecuada 
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Puntuació i comentaris 

Identifiqueu a l’escrit cada tipus d’error amb signes diferents. Per fer comentaris i atorgar una puntuació a cada 
franja, consulteu la taula de puntuació. 

Concepte Puntuaci
ó 

Comentaris 

Adequació (A) 0-4  

Coherència (R) 0-4  

Cohesió (S) 0-4  

Lèxic (L) 0-4  

Ortografia (O) 0-4 Faltes d’ortografia (FO): 

Morfosintaxi (M) 0-4  

Presentació (P) 0-1  
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8 Documents de suport en línia 

Orientacions per a la millora de l’expressió escrita. Juny 2012. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament d’Ensenyament. Direcció General d’ESO i Batxillerat, 2012. 
[Consulta: novembre 2020] 

Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita. Novembre de 
2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Direcció General 
d’ESO i Batxillerat, 2010. [Consulta: novembre 2020] 

Orientacions pràctiques per a la millora de l’ortografia. Llengua catalana i llengua castellana. 
Educació Secundària Obligatòria. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. 
Direcció General d’ESO i Batxillerat, Juliol, 2014. [Consulta: novembre 2020] 

JIMENO, PEDRO. La competencia comunicativa: Producción de textos escritos. 
Orientaciones para la corrección [en línia]. Navarra: Gobierno de Navarra. Departamento 
de Educación. Cuadernos de inspección educativa, 2009. [Consulta: novembre 2020] 

CASSANY, DANIEL. Reparar l’escriptura: Didàctica de la correcció de l’escrit [en línia]. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 2004. [Consulta: 
novembre 2020] 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3d3e6572-5f03-4283-%209106-ae6ff703bf61/Document%20Millora%20Expressio%20Escrita%202012.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b472552-71f5-48e9-86b4-%20cdae1fd8e9ec/millora_lectura_escriptura_eso_11-2010.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b472552-71f5-48e9-86b4-%20cdae1fd8e9ec/millora_lectura_escriptura_eso_11-2010.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/eso-millora-ortografia
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/eso-millora-ortografia
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/competencia.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/competencia.pdf
http://www.xtec.cat/~mjavier/avaluacio/avaluacio1.pdf

