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Si us heu d'examinar de Llengua Anglesa al setembre, és important que             

repasseu els següents conceptes gramaticals: 

- TO BE / TO HAVE (GOT) 

- THERE IS / THERE ARE 

- A / AN, SOME, ANY 

- SUBJECT / OBJECT PRONOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES 

- ADVERBS OF FREQUENCY 

- POSSESSIVE ('S) 

- IMPERATIVE 

- PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS 

- QUESTION WORDS 

- CAN / MUST 

- LIKE, LOVE, HATE + ING 

- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 

- COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 

- MUCH, MANY, A LOT OF 

- PAST SIMPLE: TO BE, REGULAR, AND IRREGULAR VERBS 

A més, recordeu repassar el vocabulari estudiat 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. 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, i WRITING. 

 

Us recomanem que torneu a mirar el vostre llibre de treball i contesteu les               

preguntes dels textos. 

 

Podeu entregar tots els treballs que completeu durant l’estiu (redaccions,           

exercicis, lectures, còpies, vocabulari) al/a la vostre/a professor/a. 

 

Si esteu interessats en llegir algun llibre en anglès, parleu amb el/la vostre/a              

professor/a per aconseguir una lectura adequada al vostre nivell. Podreu          

retornar el material de préstec a l’escola el dia de l’examen de setembre. 

 

Cal que feu un mínim de dues redaccions per setmana tot emprant els              

diferents temps verbals que heu après i utilitzant frases senzilles (si teniu            

dificultats). 

 

  A continuació us suggerim una sèrie temes per escriure: 

- Personal profile (to be / have got) 

- Daily routine (present simple) 

- Last experience (past simple) 

- Description of a situation in present continuous 
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