
CORRECCIÓ D’EXPRESSIONS ESCRITES PER A  LLENGUA CATALANA.

Ara t’autocorregiràs el text o textos que puguis haver escrits. Pots demanar ajuda als teus pares o germans majors. Una vegada que 
hagis puntuat tots els apartats, suma tots els punts i obtindràs la nota total.

PUNTS 2 1 0 NOTA 

PRESENTACIÓ 
El teu escrit està fet amb bona lletra 
(clara i llegible), s’entén tot i no hi ha 
borrons   ni taques.

El teu escrit té bona lletra però hi ha 
borrons i/o taques i està un poc brut.

El teu escrit té una lletra illegible (no es 
pot llegir) que no s’entén. També té 
borrons i taques.

ORGANITZACIÓ
(Organització, ordre 
de les idees)

El text està ben organitzat. Una idea 
segueix a una altra en una seqüència 
lògica amb transicions clares.

El text està bastant organitzat però, 
una idea o una escena està fora de lloc.

Les transicions no són clares en més d’una
ocasió. Sembla que les idees estan 
disposades a l’atzar.

COHERÈNCIA
El text guarda unitat temàtica i s’han 
utilitzat els connectors (paraules per a 
unir oracions). Has tengut cura de la 
claredat del text i has respectat 
l’estructura gramatical.

El text guarda unitat temàtica i 
s’han utilitzat alguns dels 
connectors pertinents.

El text no guarda unitat temàtica i no 
s’han utilitzat els connectors pertinents, 
atemptant contra la claredat del text i 
l’estructura gramatical.

COHESIÓ
(Signes de puntuació, 
temps verbals)

Utilitza correctament els temps 
verbals i uses el punt seguit, la coma i
el punt i apart.

Utilitza bé alguns temps verbals i/o 
falten signes de puntuació (punt, 
coma, interrogació, admiració...)

No utilitza correctament els temps 
verbals ni els signes de puntuació.

ORTOGRAFIA
(Faltes d'ortografia)

L’alumne/a no comet errades 
ortogràfiques. (Es poden admetre dues
errades).

L’alumne/a comet entre 3 i 5 
errades ortogràfiques.

L’alumne/a comet més de 6 errades 
ortogràfiques.

Nota total 

M’ha agradat escriure aquest text perquè ...…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Assenyala amb una X els apartats que necessites millorar i posa-hi atenció en escrits posteriors..

Presentació Organització Coherència Cohesió Ortografia.


