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AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES
(CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS GENERALS: A2, B1, B2, C1 i C2)
L’EBAP avalua el bloc d’expressió i interacció escrites de les proves de
coneixements generals basant-se en els aspectes generals que recull el quadre de
més avall, que es refereixen a la competència discursiva (adequació, coherència i
cohesió) i a la competència lingüística (repertori i correcció) dels examinands.
Cada aspecte es valora amb un GRAU D’EXIGÈNCIA DIFERENT SEGONS EL CERTIFICAT. Per
això, és molt important consultar els continguts avaluables de cada nivell per
completar de manera adequada la informació del quadre.
Aspecte avaluat

Descriptors generals

— S’avalua si el text conté tots
ADEQUACIÓ*

COHERÈNCIA*

requerits, i en
l’ordre adequat: títol, data, salutació, comiat...
— S’avalua si S’ACOMPLEIX LA TASCA i si EL REGISTRE ÉS ADEQUAT.
— S’avalua l’ús adequat de LES CONVENCIONS GRÀFIQUES:
majúscules
i
minúscules,
abreviacions,
puntuació
convencional...
ELS ELEMENTS

— 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

pronoms, preposicions,
verbals, concordances...

adverbis,

conjuncions,

temps

― S’avalua LA PUNTUACIÓ del text.
REPERTORI

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

— S’avalua EL GRAU DE RISC que s’assumeix i la naturalitat en l’ús.
CORRECCIÓ
*

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

En els certificats de nivell A2 i de nivell B1, l’adequació i la coherència s’avaluen conjuntament.
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Nombre de paraules

— En el bloc d’expressió i interacció escrites s’han de respectar les indicacions

que hi ha en l’enunciat sobre el nombre de paraules de l’exercici. Si en un
exercici no se supera el límit mínim fixat, l’exercici es puntua amb 0 punts i no
es corregeix.

— El recompte de paraules comença a partir del títol o del cos del document,

segons el cas. Compten com a paraules els articles (l’entitat, el llibre), les
preposicions (per sempre, com a presidenta), les conjuncions (ingressos o
despeses, si bé teniu raó) i els pronoms, encara que vagin apostrofats (donarlos, envia’m, el cotxe que passa, ningú no ens ho ha dit). No compten les paraules
que signifiquin marques o noms comercials (els gelats Gel Dolç, el restaurant
Mussola, el meu Renault), els noms propis i els llinatges (en Martí, la senyora
Rotger), els antropònims estranys (Bansky, Gafim) ni els nombres escrits en
xifres (1, 2, 20, Jaume III).
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