FEINES D’ESTIU
2018-2019

Assignatura: ANGLÈS
Professor: NEUS AMENGUAL
Curs: 3r PMAR

Si us heu d’examinar d’aquesta assignatura al setembre,
hauríeu de repassar els següents conceptes gramaticals:

-

ADJECTIVES: COMPARATIVE AND SUPERLATIVE

-

PRONOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES

-

PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS

-

ADVERBS OF FREQUENCY (always, often, sometimes, never)

-

PAST SIMPLE / CONTINUOUS

-

IRREGULAR VERBS

-

PRESENT PERFECT (already, still, yet, just, for, since)

-

PAST PERFECT

-

SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS

-

QUANTIFIERS (some, any, much, many, a lot of, too, (not) enough)

-

RELATIVE CLAUSES

-

MODAL VERBS (should, 
must, can, will be able to, have to)

-

PASSIVE VOICE (PRESENT AND PAST SIMPLE)

A més, recordau repassar el vocabulariestudiat durant el curs.

Per revisar els continguts de l'examen de setembre, podeu tornar a fer els
exercicis més importants del llibre de treball a un quadern. D’altra banda, és
molt recomanable fer els esquemes gramaticals de cada tema tal i com s’ha fet
durant el curs. Recordeu que, durant tot el curs, hem assenyalat els exercicis
més representatius i els exemples més il·lustratius.
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L’examen constarà de les següents parts: GRAMMAR,
VOCABULARY, READING, LISTENING i WRITING.

També podeu practicar la part de comprensió oral i escrita mitjançant la
plataforma digital Oxford Online Learning Zone.

Podeu entregar-nos tots els treballs que feu durant l’estiu (redaccions, exercicis,
lectures, vocabulari, etc.).

Si esteu interessats en llegir algun llibre en anglès, parleu amb la vostra
professora per aconseguir una lectura adequada al vostre nivell. Podreu
retornar el material de préstec a l’escola el dia de l’examen de setembre.

Recordeu que, a les redaccions, haureu de fer servir marcadors textuals. Estudieu
els connectors que heu emprat durant el curs. Feu un mínim de dues redaccions
per setmana. Utilitzeu tots els temps verbals que heu après. Les redaccions no
han de ser complicades; construïu frases senzilles si teniu molta dificultat.

A continuació us suggerim una sèrie temes per escriure:
-

Descripció personal.

-

Rutina diària.

-

Esport preferit.

-

Temps lliure.

-

Vacances d’estiu.

-

Carta a un amic.
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