Rúbrica de la redacció
Tema i idees

Nom i llinatges: .....................................................................................

Data: .........................................

Nota:..............

Les idees són clares, interessants i
coherents. No hi ha buits d'informació. S'aprofundeix en el tema. Hi ha
suficient quantitat d'informació. El
propòsit del text és clar.
(3)

Les idees són clares, però
s'hauria pogut aprofundir més
en alguna.
Falta alguna idea per
completar el text.
(2)

No s'aprofundeix gaire en el
tema. Es barreja alguna idea
o hi ha alguna incoherència.
El propòsit del text no és
gaire clar.
(1)

Les idees no estan ben
organitzades. Hi ha incoherències.
No s'ha aprofundit en el tema. El
propòsit del text no és clar.

Ben estructurat. Inclou títol,
introducció, desenvolupament i
conclusió. Estructurat per paràgrafs.
Idees ben organitzades i amb
progressió lògica.
(1.5)

Està ben estructurat, però falta
una part (títol, introducció,
etc.) o un error en la
progressió lògica del text.

Alguns errors en l'estructura.
Falten algunes parts del text.
Es barregen idees no
relacionades en un paràgraf.

L'estructura no segueix un ordre
clar. Falten parts del text. No està
estructurat per paràgrafs.

(1)

(0.5)

(0)

El text està ben cohesionat. No hi ha
errors de puntuació. Utilitza els
connectors correctament. L'ordre dels
elements de la frase és correcte. No hi
ha errors de morfosintaxi. Evita
repeticions (sinònims, pronoms, etc.)
(1.5)

Hi ha un problema de cohesió
(puntuació, repetició d'una
paraula, errors de
concordança) o error
morfosintàctic (gènere,
nombre, pronoms, etc).
(1)

Hi ha dos o tres errors de
cohesió textual, de
morfologia o sintaxi.

Hi ha més de tres errors de
cohesió textual, de morfologia o
sintaxi. Errors en la construcció
de les oracions.

(0.5)

(0)

Lèxic adequat, divers i precís. Utilitza
el registre estàndard. Fa ús d'algun
recurs literari o expressió adient.

Hi ha dos o tres errors
d'adequació textual,
de barbarismes o formes
lèxiques.
(0.5)

Hi ha més de tres errors
d'adequació textual, de
barbarismes o formes lèxiques.

(1.5)

Hi ha un error d'adequació
textual (formes informals,
varietat no estàndard). Hi ha
una forma lèxica incorrecta.
(1)

Ortografia

0-2 error

3-4 errors

5-6 errors

+ 7 errors

(1.5 punts)

(1.5)

(1)

(0.5)

(0)

Presentació

Bona presentació: text net, hi ha
marges i les línies són dretes. La lletra
s'entén. Es destaca el títol.
(1 punt)

Presenta un text força net, la
lletra és prou clara, els marges
estan força definits.
(0.6)

Alguna mancança en la
presentació. La lletra és
difícil de llegir.
(0.3)

Més de dues mancances en la
presentació.

(3 punts)

Estructura i
organització
(1.5 punts)

Cohesió
(1.5 punts)

Repertori lèxic i
adequació
(1.5 punt)

(1 punt)

(0)

(0)

(0)

