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Prova d'avaluació de quart d'ESO - curs 2020-2021 

 
DIMECRES 
17 de febrer  

08:45 Preparació de l'aula i temps inicial dedicat  
a les instruccions. Quan s'acaben, s'inicia la primera prova 

08:55 – 09:55 Matemàtiques [60 min] 
10:00 – 11:00 Llengua castellana [60 min] 
11:00 – 11:30 Descans - Esbarjo (A 11:30 l’alumnat de S4 ha d’anar a classe) 
11:35 – 12:50 Llengua estrangera (anglès o francès) [75 min] 

DIJOUS 
18 de febrer  

08:45 Preparació de l'aula i temps inicial dedicat  
a les instruccions. Quan s'acaben, s'inicia la primera prova 

08:55 – 09:55 Llengua catalana [60 min] 
10:00 – 11:15 Cientificotecnològica [75 min] 
11:15 – 11:30 Descans (cap al Pati) 

 
• L'alumnat s'asseurà seguint l'ORDRE ALFABÈTIC , començant per la columna que està més 

propera a les finestres i així successivament, en totes les proves. 
• A les proves, NO s’explicaran continguts ni enunciats.  
• NO es pot sortir de l’aula cap alumne/na, encara que hagi acabat la prova. 
• DIMECRES 17 de febrer : 

o Quan tothom hagi acabat la segona prova, cap a les 11:00 h, l’alumnat anirà al PATI fins 
a les 11:30 h. A les 11:30 h, tot l’alumnat de 4 d’ESO ha de tornar a les aules per tal de 
poder començar puntualment a les 11:35 la tercera prova, la de Llengua estrangera 
(anglès o francès) 

o La prova de Llengua francesa es realitzarà a l’aula A112. Les de Llengua anglesa, a les 
aules respectives. 

• DIJOUS 18 de febrer : 
o Quan tothom hagi acabat la segona prova, cap a les 11:15 h, l’alumnat anirà al PATI, fins 

a les 12:00, hora en què acaba l’esbarjo. 
 
 
Apartats de cada prova 
 
Llengua catalana,  
llengua castellana 
(i també aranès a l’Aran) 

� 3 textos de comprensió escrita 
� 1 redacció 

Material de l’alumnat  
 
� A totes les proves s’ha d’usar 

bolígraf BLAU (no llapis) . 
� A la prova cientificotecnològica és 

necessari un regle  i a la prova de 
matemàtiques i 
cientificotecnològica es pot utilitzar 
la calculadora de manera 
individual, però no el mòbil ni cap 
altre aparell electrònic. 

� Als quaderns de les competències 
lingüístiques hi haurà una pàgina 
que es podrà fer servir 
d’esborrany. Per tant, els alumnes 
no podran utilitzar cap full a 
part . 

Llengua estrangera  
(anglès, francès) 

� 2 textos de comprensió oral 
� 2 textos de comprensió escrita 
� 1 redacció 

Matemàtiques  � Numeració i càlcul 
� Espai, forma i mesura 
� Relacions i canvi 
� Estadística i atzar 

Àmbit  
cientificotecnològic 

� Explicació de fenòmens naturals i 
d’aplicacions tecnològiques 

� Interpretació d’informació de caràcter 
científic/tecnològic 

� Reconeixement dels aspectes principals 
de la investigació científica 

 


