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Departament de Llengües estrangeres
PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE L’ESO
CONTINGUTS REQUERITS
Cal que els alumnes
‐ Reconeguin la idea principal i extreure informació específica i global de
documents escrits senzills sobre continguts de diverses àrees de coneixement i
adequats a l’edat.
‐ Siguin capaços de produir textos breus, orals i escrits, coherents, amb correcció
ortogràfica i puntuació adequada, a partir de models.
‐ Puguin observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les
regles de funcionament. Cal conèixer els elements gramaticals més bàsics de
l’anglès
‐ Siguin capaços de presentar i intercanviar informació. Cal poder utilitzar la
llengua anglesa com a eina de comunicació.‐ Fer ús de fórmules característiques del llenguatge formal i informal en les
comunicacions orals i escrites.
‐ Comprenguin la informació general i específica, de missatges i documents
autèntics, incloent-hi els procedents dels mitjans de comunicació i semi
autèntics en suport i format de tipologia diversa, sobre temes d'interès dels
àmbits personal i educatiu.
‐ Comprenguin la informació general i específica de diferents textos escrits,
autèntics i adaptats, d'extensió variada, i reconèixer la seva intenció
comunicativa.
‐ Elaborin textos diversos, orals o escrits, tenint cura del registre, el lèxic, les
estructures, i alguns elements de cohesió i coherència per marcar la relació
entre idees i fer-los entenedors als destinataris o destinatàries.
‐ Utilitzin de forma conscient, en contextos de comunicació variats, els
coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera com
a instrument d'autocorrecció i d'autoavaluació de les produccions pròpies orals
i escrites i per comprendre les produccions dels altres.
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‐ Produeixin textos a partir de models, sàpiguen enviar i rebre missatges de
correu electrònic per establir relacions personals orals i escrites, i mostrin
interès pel seu ús.

Continguts mínims
‐ Present Simple and Frequency Adverbs
‐ Present Continuous
‐ Past Simple
‐ Past Continuous
‐ Used To
‐ Present Perfect
‐ Future Simple
‐ First and Second Conditional
‐ Present Simple Passive
‐ Comparatives and Superlatives
‐ Question Words
‐ Relative Pronouns

CRITERIS D’AVALUACIÓ
La prova constarà de tres parts i es seguiran els següents criteris d’avaluació:

Grammar, Vocabulary and Listening

40%

Reading Comprehension

20%

Writing

40%

