CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DEL DOMINI LINGÜÍSTIC
a) Cal atendre en qualsevol assignatura impartida en el Grau de Filologia Catalana
aquests dos objectius:
i.

Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (la
pronúncia, l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia)
que regula l’ús de la llengua catalana en el registre formal de l’àmbit
acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius orals i escrits.

ii. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre
formal escrit de l’àmbit acadèmic.
b) Per això, es duran a terme dins o fora de l’aula activitats adreçades a
l’enriquiment de la competència comunicativa de l’alumnat.
c) S’exigirà un determinat nivell lingüístic inicial com a requisit en totes les
assignatures impartides pel Departament de Filologia Catalana. Per al grau en
Filologia Catalana i per al TFG, els nivells exigibles per curs seran:
i.
ii.
iii.
iv.

B1+ en 1r curs;
B2 en segon curs;
B2+ en tercer curs;
C1 en quart curs.

En cadascuna de les activitats avaluatives orals o escrites de qualsevol
assignatura, l’alumnat haurà de dominar aquests nivells del Marc Europeu Comú
de Referècia per a les Llengües.
d) S’avaluarà el domini d’un determinat nivell lingüístic en cada assignatura. Per al
grau en Filologia Catalana i per al TFG, els nivells que s’avaluaran en cada curs
seran:
i.
ii.
iii.
iv.

B2 en primer curs;
B2+ en segon curs;
C1 en tercer curs;
C2 en quart curs.

L’avaluació del domini de cadascun d’aquests nivells es valorarà amb 2 punts
sobre els 10 que valga l’activitat (o la proporció corresponent).
En un text d’extensió mitjana (per exemple, un examen escrit de 4 planes
d’extensió, o una exposició oral de 10 minuts), cada errada d’aquest nivell
descomptarà 0,2 punts. Per tant, 10 faltes o més implicaran obtenir un 0 en el
domini del nivell corresponent. La resta d’objectius de l’assignatura es valoraran
sobre 8 punts (o la proporció equivalent), a excepció de les assignatures en què

l’avaluació estiga exclusivament relacionada amb el domini d’un determinat
nivell lingüístic
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