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Premis Extraordinaris de Batxillerat. Convocatòria 2019-2020 

 

Les proves es divideixen en tres exercicis: 

● Primer exercici (1 hora i 30 minuts): comentari crític d’un tema general. 

● Segon exercici (1 hora i 15 minuts): redacció en llengua estrangera. 

● Tercer exercici (1 hora i 30 minuts): matèria de modalitat. 

 

 

Llengua estrangera           Anglès 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

La prova consisteix a redactar un text argumentat de 400 a 450 paraules que s’ha de respondre en aquest 
quadernet. Si necessiteu fulls per fer esborranys, el tribunal us en proporcionarà, i caldrà lliurar-los juntament amb 
el quadernet.  

Per comptar els mots de l’escrit, cal tenir en compte tots els articles, preposicions, pronoms i verbs apostrofats. El 
genitiu saxó es considera una sola paraula i les xifres no compten com a paraules. 

 

Criteris generals d’avaluació 

 Comprendre la consigna que es proposa i respectar el nombre de paraules. 

 Incorporar contraarguments o punts de vista diferents per reforçar la pròpia tesi. 

 Demostrar coherència i raonament crític en els arguments. 

 Aportar idees complexes i matisades. 

 Reflectir els coneixement adquirits al batxillerat i els sabers que dona  la pròpia cultura i experiència. 

 Estructurar el text de manera ordenada. 

 Connectar els paràgrafs i les idees de manera adequada al propòsit. 

 Utilitzar construccions sintàctiques clares, correctes i entenedores. 

 Emprar un lèxic ric i adequat al tema i a la intenció. 

 Mostrar correcció gramatical, ortogràfica i de presentació. 

 

 

  

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 
Etiqueta identificadora de l’alumne/a 
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After reading the following quotation by Greta Thunberg on climate change, write an 
argumentative essay to express your views on her words. Your text should contain between 
400 and 450 words. 

 

Some people have chosen not to listen to us, and that is fine, we are after all just children. You 
don’t have to listen to us, but you do have to listen to the united science, the scientists. And 
that is all we ask, just unite behind the science! 

Greta Thunberg speech at the National Assembly in Paris, on July 23rd, 2019 

 

  



 

 

Pàgina 3 de 4 

  



 

 

Pàgina 4 de 4 

Esborrany 


