
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ D’ANGLÈS:  
PROVES DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO 

 
 
EXAMEN 
 
La prova externa de 4t d’ESO de llengua estrangera (anglès) consistirà en les parts 
següents : 
 
• Reading + Reading comprehension ( Lectura i Comprensió lectora) 
• Listening + Listening comprehension ( Audició i Comprensió auditiva). 
• Writing ( Redacció sobre un tema proposat) 
• Preguntes de gramàtica i vocabulari . 
 
 
CONTINGUTS MÍNIMS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Expressió escrita : L’alumne ha de saber escriure frases senzilles sobre un tema proposat 
relacionat amb un tema de vocabulari treballat al llibre de text de 4t ESO.  (English World 4, 
editorial Burlington)  
Comprensió escrita : L’alumne ha de comprendre allò essencial d’un text.  Comprensió 
oral: L’alumne ha de poder comprendre a parlants d’anglès en conversacions no 
especialitzades. 
 
Vist el caràcter acumulatiu de l’aprenentatge d’un idioma, l’alumne de 4t d’ESO ha de 
dominar les estructures i vocabulari apresos en els anteriors cursos d’ESO i els següents 
elements morfosintàctics i vocabulari: 
 
1. Elements morfosintàctics : 
 
- L’ordre dels elements de l’oració simple.  
- Concordança entre elements en l’oració. 
- Comparació d’adjectius (forma sintàctica (-er y –est) i parafràstica ( more + adj, most + 
adj.) 
- Coordinació i subordinació amb and, but, because, so; when, while; before, after.  
- Estructures verbals: 
• Present simple 
• El present continu 
• El Futur amb el present continu 
• Plans futurs i intencions amb going to + V 
• Prediccions amb will + V 
• Passat Simple 
• Passat Continu 
• Comparació de l’adjectiu 



• Quantificadors 
• WH Questions 
• Question Tags 
• Modals 
• Pretèrit perfet: El seu ús amb: ever, never, already, just ; How long ....? i for / since. 
• Ús de les oracions de condicional (1r i 2n condicional) 
• Ús bàsic de les oracions passives 
 
L ́alumne/a ha de saber expressar-se en les formes afirmatives, interrogatives i negatives de 
tots els temps verbals i conèixer les formes dels verbs irregulars. 
 
2. Vocabulari: L’alumne ha de saber el vocabulari dels camps semàntics tractats al llibre de 
text. (English World 4, editorial Burlington)  


