Anglès II

Model 1

Criteris de correcció
Pregunta 1: 1 punt (2 enunciats; 0,5 punts per cada enunciat). És tracta d’una pregunta de
comprensió de la modalitat TRUE/FALSE. Es valora únicament la comprensió del text.
En tots els casos, és necessari que l’alumne expliqui el PERQUÈ de la seva resposta, ja
sigui utilitzant les seves pròpies paraules o bé esmentant l’evidència que es trobi dins el text.
No es valoraran:
- les respostes sense cap tipus de justificació.
- les cites gramaticalment incoherents o incompletes (per exemple, abús de punts
suspensius).
- les respostes en les quals només s’indica la línia del text on es pot trobar l’evidència.
- les cites textuals que no contenen la justificació precisa o inclouen més d’una
possible justificació.
- els casos clars de contradicció entre la resposta i l’evidència trobada al text.
Pregunta 2: 1 punt (1 enunciat; 0’5 punts per la comprensió i 0,5 punts per la correcció
lingüística de l’enunciat). Aquests criteris d’avaluació només s’aplicaran si les respostes no resulten
ser una còpia literal del text.
Pregunta 3: 1 punt (4 paraules o English phrases; 0,25 punts per cada paraula o English phrase).
Es valoren els coneixements lèxics dels alumnes. En el cas del temps verbals, només
s’acceptaran com a vàlides les respostes amb forma infinitiva o “non-finite” (es a dir, “toinfinitive” o “bare-infinitive”).
Pregunta 4: 2 punts (4 enunciats amb possibles sub-apartats; 0,5 punts per cada enunciat). Es
valora la correcció de l’ús i l’estructura morfosintàctica de la llengua.
Pregunta 5: 1 punt (4 enunciats tipus ‘odd-one-out’ de discriminació auditiva; 0,25 per cada
enunciat). S’avaluen el coneixements fonètics de discriminació de sons de l’alumnat.
Pregunta 6: 4 punts. Pregunta de producció lliure. Redacció de 120-150 paraules a partir d’un
tema relacionat amb el text inicial de la prova. Es valorarà primordialment: el maneig del lèxic,
l’organització de les idees, la coherència i la capacitat de transmetre un missatge, com també la
creativitat i maduresa. A manera indicativa, es podria assenyalar la següent distribució de
puntuacions:
-

1 punt
1 punt
1 punt
1 punt

Desenvolupament de la tasca (Task fulfilment)
Gramàtica (Grammar)
Organització (Organisation)
Vocabulari (Vocabulary)

No s’avaluaran les redaccions que desenvolupin un tema distint del que es demana a l’enunciat.
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