AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA
(CERTIFICAT DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU)
L’EBAP avalua el bloc d’expressió escrita de la prova de llenguatge administratiu
basant-se en els aspectes generals que recull el quadre de més avall, que es
refereixen a la competència discursiva (adequació, coherència, cohesió) i a la
competència lingüística (repertori, correcció) dels examinands.
ÉS MOLT IMPORTANT CONSULTAR ELS CONTINGUTS AVALUABLES DEL CERTIFICAT DE
LLENGUATGE ADMINISTRATIU per completar de manera adequada la informació del
quadre.
Aspecte avaluat

Descriptors generals

— S’avalua si el text conté tots ELS ELEMENTS requerits, i en
l’ordre adequat: títol, data, salutació, comiat...

— S’avalua si S’ACOMPLEIX LA TASCA i si EL REGISTRE ÉS ADEQUAT.
ADEQUACIÓ

— S’avalua si EL TRACTAMENT ÉS ADEQUAT.
— S’avalua l’ús adequat de LES CONVENCIONS GRÀFIQUES:
majúscules i minúscules, abreviacions, puntuació
convencional...

COHERÈNCIA

— S’avalua l’organització de LA INFORMACIÓ APORTADA.
— S’avalua l’expressió clara i concreta de LES IDEES EXPOSADES.
— S’avalua l’ús de CONNECTORS I MECANISMES DE COHESIÓ: articles,

COHESIÓ
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pronoms, preposicions, adverbis, conjuncions, temps
verbals, concordances, usos del gerundi, possessius...
— S’avalua la PUNTUACIÓ del text.

— S’avaluen LA FRASEOLOGIA I LA TERMINOLOGIA administratives.
— S’avaluen LA VARIETAT I LA PRECISIÓ lèxiques.
— S’avalua l’aplicació dels CRITERIS DE REDACCIÓ ADMINISTRATIVA:
nominalitzacions i veu passiva, escriptura dels nombres,
ordre d’elements, llenguatge neutre...

REPERTORI

— S’avaluen ELS RECURSOS LINGÜÍSTICS I ESTILÍSTICS: sinonímia,
antonímia, locucions, frases fetes...

— S’avalua el GRAU DE RISC que s’assumeix.
CORRECCIÓ

— S’avalua LA CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA, MORFOSINTÀCTICA I LÈXICA.

Nombre de paraules
— En el bloc d’expressió escrita s’han de respectar les indicacions que hi ha en
l’enunciat sobre el nombre aproximat de paraules. Si en un exercici no se
supera el límit mínim fixat, l’exercici es puntua amb 0 punts.
— El recompte de paraules comença a partir del títol, del cos o de l’assumpte,
segons el cas, i no s’hi inclouen paraules que signifiquin marques o noms
comercials, els noms propis i els llinatges, els antropònims estranys ni els
nombres escrits amb xifres aràbigues.
— Es tenen en compte tots els articles, les preposicions, les conjuncions i els
pronoms, encara que vagin apostrofats, però no les paraules que signifiquin
marques o noms comercials, els noms propis i els llinatges, els antropònims
estranys, ni els números escrits amb xifres aràbigues.
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