
RÚBRICA PER A CORREGIR LA REDACCIÓ

NOTA: després de lliurar la redacció, el professor la tornarà corregida amb les marques adients, amb la
graella emplenada i la nota corresponent. L'alumne tendrà l'opció de corregir pel seu compte la redacció
(també d'explicar quines errades creu que ha comès) i així apujar la nota una vegada l'hagi tornat lliurar al
professor. 

MARQUES  PER ORIENTAR ELS ALUMNES EN LA CORRECCIÓ

                              Error en una paraula                                 Error en una frase                  [       ]    Error en un fragment

         ...º....    Error en la puntuació o en el connector                       Sobra la paraula                             Falta una paraula     

      ? Estructura o cal·ligrafia confusa, no ho entenc

LA REDACCIÓ (175-200 paraules) Corrector

0 1 2 3 4

El cos del text té 150 paraules o menys. 

        S'ha de refer el text.
La llengua que usa l'examinand no es pot identificar amb el català. 

Cal·ligrafia inintel·ligible. 

1 Conté els elements propis d'una redacció: títol, introducció, 
desenvolupament i conclusió.

no sí

2 El text està escrit en un registre adequat a la situació comunicativa:
mitjanament formal o estàndard. No hi ha expressions vulgars ni
massa tècniques per al tema.

no prou sí

3 Hi apareixen les funcions lingüístiques pertinents: informar,
expressar-se, valorar. 

no poc bast-
ant

sí

4 Visualment, el text està ben distribuït i organitzat en l'espai. no sí

5  Les paraules de l'oració estan ordenades de forma lògica i
comprensible. 

no sí

6 L'examinand ha seleccionant la informació i n'ha mesurat la 
quantitat i la qualitat. Queden clars els objectius (la tesi que es 
defensa). No hi ha enunciats contradictoris i les explicacions estan 
raonades.

no prou sí

7 El text té una estructura i una progressió lògica. No hi ha 
repeticions d'idees, buits i hi ha una ordenació lògica de la 
informació. 

no prou sí

8 L'ús de les estructures gramaticals aporta cohesió al text, de manera 
que queda prou clar. Es valora la puntuació, l'ús de connectors, i de 
pronoms. 

no poc prou bas-
tant

sí

9 El text presenta un repertori lèxic usat adequadament. Es valora la 
riquesa (sinònims) i precisió lèxiques. 

no poc prou bas-
tant

sí

10 El text presenta un grau de correcció ortogràfica adequat. 15 o 
+
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