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COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA

EXPRESSIÓ ESCRITA
30%
1.3.2. Expressa per escrit
pensaments, opinions, de
manera clara (vocabulari),
organitzada (estructura i
coherència) i adequada al
context.
1.3.1. Coneix i usa les regles del
sistema de la llengua.

COMPETÈNCIA SOCIAL I
CIUTADANA

EXPRESSIÓ ORAL
30%
1.1.4 Estructura el
coneixement i dóna
coherència i cohesió al
discurs oral.
TREBALL COOPERATIU 30%
8.2. Participa de manera
activa, constructiva, solidària
i compromesa en el
desenvolupament de
projectes comuns.

COMPTÈNCIA TIC

TIC
6.1.1. Accedix a la
informació utilitzant
tècniques i estratègies
específiques.

No aconseguit(0,5)

Parcialment aconseguit (1)

Aconseguit (2)

Plenament aconseguit (3)

(0,25) Presenta un
lèxic pobre i dificultat
en l’estructura del
text.

(0,5) Presenta dificultats en
l’ús d’un lèxic apropiat i una
estructura residenciada i
ordenada davant de la
majoraia
de
situacions
comunicatives.

(1) Presenta un lèxic adequat;
una estructura clara, adequada
amb la majora de situacions
comunicatives proposades.

(1,5) Presenta un lèxic ric i
variat; una estructura clara,
ordenada i coherent, i mostra
adequació en qualsevol situació
comunicativa proposada.

(0,25) Coneix algunes
regles ortogràfiques i
gramaticals i sol
cometre-hi
força
errors.
S’expressa de forma
desordenada
i
fragmentada.

Eludix en ocasions la
seua responsabilitat
personal i presenta
dificultats
en
la
participació.

(o,5) Domina les regles
ortogràfiques i gramaticals tot
i que escriu amb errors.
(1) S’expressa de forma
ordenada i coherent en
situacions conegudes.

(1) És responsable de la seua
aportació al projecte comú.

(1)
Domina
les
regles
ortogràfiques i gramaticals, però
a vegades comet algun error
ortogràfic i gramatical.

(1,5)
Domina
les
regles
ortogràfiques i gramaticals de la
llengua i les utilitza normalment.

(2) Generalment parla de forma
l`pgica, ordena i enllaça les idees
principals i secundàries.

(3) Parla de forma lògica, ordena
i enllaça les idees principals i
secundàries.

(2) És responsable de la seua
aportació al projecte comú i
s’interessa amb freqüència la
participació de tots els membres
del grup.

(3) És responsable de la seua
aportació al projecte comú i
aconseguix
que
tots
els
membres del grup participen
creativament en la seua
realització.

10% No aconseguit (0,10)

Parcialment aconseguit (0,25)

Aconseguit (0,5)

Accedix
a
la
informació
de
manera
general,
sense criteri.

(0,25) Accedix a la informació
utilitzant algunes tècniques
apreses a classe.

(0,5) Selecciona las tècnica i
l’estratègia adequada per a
accedir
a
la
informació
necessària.

Plenament aconseguit (1)
(1) Combina tècniques i
estratègies per a seleccionar la
informació d’una manera crítica.

