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Si us heu d’examinar de Llengua Anglesa al setembre, és fonamental que estudieu els              
següents conceptes gramaticals: 
 

 
● PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS. 

● PRESENT PERFECT (yet, still,  already,  just,  for,  since,  ever, never). 

● SUBJECT AND OBJECT PRONOUNS. 

● PAST SIMPLE, CONTINUOUS, AND PERFECT. 

● USED TO AND WOULD. 

● FUTURE WITH WILL AND BE GOING TO. 

● PRESENT TENSES WITH FUTURE MEANING. 

● FUTURE CONTINUOUS AND PERFECT. 

● MODAL VERBS AND MODAL PERFECTS. 

● RELATIVE CLAUSES. 

● CONDITIONAL SENTENCES. 

● PASSIVE VOICE. 

 
A més, és important que repasseu el vocabulari après durant el curs. 
 
L’avaluació extraordinària constarà exclusivament de les següents proves escrites:         
GRAMMAR, VOCABULARY, PHONETICS, READING, i WRITING. 
Per revisar els continguts de l'examen de setembre, podeu tornar a fer els exercicis              
del llibre de treball i Google Classroom. Recordeu que, durant tot el curs, hem              
assenyalat els exercicis més representatius i els exemples més il·lustratius. 
 
Pel que fa a la part de comprensió escrita, podeu completar les diferents lectures de               
Selectivitat disponibles en línia. Recordeu que les preguntes dels textos s’han de            
contestar mitjançant les següents fórmules: according to the text, as we can read in              

the lines x and y, the author explains that, etc. 
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També podeu practicar els diferents continguts mitjançant la plataforma digital          
Oxford Online Learning Zone. Si cal, torneu a demanar els codis necessaris a les              
següents adreces electròniques: alex.ramis@cide.es o andres.alonso@cide.es 
 
Podeu entregar-nos tots els treballs fets durant l’estiu: redaccions, exercicis,          
lectures, vocabulari, etc. 
 
Recordeu que, a les redaccions, hi haureu de fer servir marcadors textuals,            
vocabulari sofisticat, així com els continguts gramaticals treballats al llarg del curs. 
 
A continuació us suggerim una sèrie de temes per escriure: 
 

● Relationships. 

● Leisure. 

● Environment. 

● Health.  

● Shopping. 

● Communication.  

● Tourism. 
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