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Si us heu d’examinar d’aquesta assignatura al setembre, hauríeu de repassar           

els següents conceptes gramaticals: 

  

- PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS 

- PAST SIMPLE / CONTINUOUS 

- USED TO 

- PRESENT PERFECT SIMPLE (ever, never, already, still, yet, just, for, since) 

- PRESENT PERFECT CONTINUOUS 

- PAST PERFECT 

- CONDITIONAL SENTENCES 

- MODAL VERBS 

- PASSIVE VOICE 

  

A més, recordau repassar el vocabulari estudiat durant el curs, especialment           

l’inclòs en les unitats 0-5. 

  

Per repassar, podeu fer servir els exercicis i les presentacions disponibles a            

Google Classroom. Pensau que des del setembre del 2019 hi hem anat            

publicant material extra per treballar de manera autònoma des de casa. 

 

A més de la gramàtica i el vocabulari, a l’examen també avaluarem READING,             

LISTENING i WRITING. Podeu practicar la part de comprensió oral i escrita            

mitjançant la plataforma digital Oxford Online Learning Zone. Recordau que          

és important fer servir els discourse markers de manera adequada en les            

respostes. Les instruccions a aquest respecte també són al Classroom. 
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Quant al writing, recordau que per avaluar les redaccions tenim en compte            

els paràmetres següents: contingut, vocabulari, organització i gramàtica.        

Pensau que heu d’emprar un vocabulari ampli (no repetiu sempre les           

mateixes paraules) acord al vostre nivell, d’estructurar les idees dins el text            

perquè siguin comprensibles per a qui llegeix, etc. Estudiau 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. Pensau que l’objectiu            

de les redaccions és que practiqueu el writing; per tant, no té cap sentit fer               

servir sistemes de traducció online ni copiar de pàgines web en anglès: 

  

-          Feu una descripció (persones o llocs). 

-          Expliqueu un esdeveniment important a la vostra vida. 

-          Parleu sobre els vostres plans de futur. 

-          Escriviu sobre un personatge històric o admirat. 

-          Quina opinió teniu sobre els adolescents d’avui? 

-          Què us agrada fer en el vostre temps lliure? 

-          Com heu passat les vacances? 

-          Avantatges i desavantatges (tema lliure). 

 

Podeu entregar-nos tots els treballs que feu durant l’estiu (redaccions,          

exercicis, lectures, vocabulari, etc.). 
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