
Departament de Llengües estrangeres

Anglès – 4t ESO

Curs 2021-22 (ens. acadèmics)

Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació (Starter Unit, Unit 1 and 2):

- Grammar:
● Present simple, present continuous, past simple, used to, past

continuous, present perfect simple, present perfect continuous,
past perfect simple.

● Modals and semi-modals.
● Enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too much, too many.

- Vocabulary:
● Technology, free time activities, health and fitness, shopping,

personality, advertising.
● Collocations: get and make.
● Verb and noun collocations.
● Compound adjectives

- Reading.
- Listening.
- Writing.
- Speaking.

2a avaluació (Unit 3, 4, and 5):

- Grammar:
● The passive: past, present and future.
● Reflexive pronouns, emphatic pronouns, each other and one

another.
● Zero, first, second and third conditional.



● Question forms.
● Verbs with -ing and to.

- Vocabulary:
● Noun formation.
● Technology, manners, reporting, entertainment, aches and pains.
● Phrasal verbs.
● Adjective suffixes.

- Reading.
- Listening.
- Writing.
- Speaking.

3a avaluació (Unit 7 and 8):

- Grammar:
● Future tenses: will, be going to, present simple and continuous

for future, future continuous and future perfect.
● Defining and non-defining relative clauses.
● Determiners.

- Vocabulary:
● Travel, weather, education, careers.
● Phrasal verbs.
● Idiomatic expressions.
● Idioms: have and take.
● Abstract nouns.

- Reading.
- Listening.
- Writing.
- Speaking.

Què s’avaluarà:

La feina de classe, el quadern i totes les proves avaluables realitzades
al llarg del trimestre (gramàtica, vocabulari, readings, listenings,
speakings, writings, traduccions...).



Com s’avaluarà:

- L’avaluació serà continua (la nota del 3r trimestre serà la nota final).

- La nota final de cada trimestre sortirà de la mitjana dels continguts
avaluables*. L'actitud arrodonirà la nota final a l'alça o a la baixa en
cas de decimals.

*Aquests continguts avaluables es distribuiran de la següent forma

● 33’3%: proves de gramàtica i vocabulari.
● 33’3%: listening i reading.
● 33’3%: speaking i writing.

Es faran dos exàmens de gramàtica i vocabulari, una prova de
listening i reading, un speaking i un writing per trimestre.

- Al juny hi haurà un examen de recuperació o per pujar nota que
constarà de les següents parts: gramàtica i vocabulari (de tot el
curs), comprensió lectora, comprensió oral i expressió escrita. La
nota de l’examen de recuperació serà la qualificació final de curs
(arrodonint amb l’actitud i feina durant el curs fins a un punt).

- Convocatòria extraordinària: la nota de l’examen de setembre serà
arrodonida afegint fins a 1 punt (0,5 per actitud durant el curs i 0,5
pels treballs fets durant l’estiu).

- Recuperació de pendents: si l’alumne aprova qualsevol avaluació
del seu curs actual o treu un mínim de 4 amb bona actitud a partir
del segon trimestre, recuperarà l’assignatura pendent.

Altres consideracions:

- Els treballs extres seran valorats positivament.

- Aquesta programació es podrà veure modificada en virtut de la
situació sociosanitària.


