
    

curs 2014-2015 

 

avaluació diagnòstica 
educació primària 
competència comunicativa: 
llengua catalana 
 

 

 

 

Nom i cognoms  

 
Grup 

 
 
 
 
 
 
 

Expressió escrita 

INSTRUCCIONS 
 
Has d’escriure un text  seguint aquests passos: 
 
• primer, has de llegir l’enunciat de l’activitat; 
• després, has de completar la taula per planificar el text; 
• finalment, has de redactar-lo; 
• una vegada acabat, has de respondre a les preguntes sobre el text que has 

escrit. 
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La Robinata va demanar opinió per Internet sobre qu è és el que podria fer 
per solucionar el seu problema. 
 
Tu què li diries? Presenta’t i dóna-li algun consel l que creguis que la pot 
ajudar.  
 
No t’oblidis de donar-li ànims ni d’acomiadar-te. 
 
A continuació trobaràs una taula que t’ajudarà a pl anificar el teu text. 
Completa-la amb petites anotacions que després et s erviran per escriure’l 
a la pàgina següent. 
 

Presentació 

Com et dius? .............................….……………………...……..…… 

Quants anys tens? .............................….……………………...……..…… 

On vius? .............................….……………………...……..…… 

Consells 

Quin remei se t’acut per 
solucionar el problema 
de la Robinata? 

……………………..…………..…………………..…… 

…………………..……………………………..…..…… 

………………..………………..…………………..…… 

Per què aquest remei la 
pot ajudar? 

……………………..…………..…………………..…… 

…………………..……………………………..…..…… 

………………..………………..…………………..…… 

Què fas tu per 
tranquil·litzar-te quan 
tens una preocupació o 
un problema? 

……………………..…………..…………………..…… 

…………………..……………………………..…..…… 

………………..………………..…………………..…… 

Ànims 
Què li diràs per  
animar-la? .............................….……………………...……..…… 

Comiat 
Què li diràs per 
acomiadar-te? .............................….……………………...……..…… 

 

0-1-2 

PLA 
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Ara, ja pots redactar el text a partir de les anotacions que has pres a la taula 
anterior. 
 

 
Hola, Robinata! 
 
Em dic  ……….…………………………………………………..……….……… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 
 
…………………………………………………………………...…….…….…… 

 
Finalment, torna a llegir el text i respon a les preguntes següents: 

 Sí No 

El text que has escrit s’entén bé? 

Has posat els signes de puntuació necessaris: comes, punts, 
interrogants i exclamacions? 

Has vist alguna falta d’ortografia al revisar-lo? 

Totes les paraules que has fet servir són correctes en català? 

T’ha quedat prou net i amb bona lletra? 

 
Si encara no ho has fet, corregeix al text el que sigui necessari.  

0-1-2 

REV 

0-1-2 

AC 

0-1-2 

O 

0-1-2 

L 
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M 
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P 


