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

següents conceptes gramaticals:

- PRONOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES

- ADJECTIVES: COMPARATIVE AND SUPERLATIVE

- PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS

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

- PAST SIMPLE / CONTINUOUS

- PRESENT PERFECT (ever, never, 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)

- CONDITIONALS

- FUTURE

- PASSIVE VOICE

- SOME, ANY-, NO-, EVERY-

A més, recordau repassar el vocabulari estudiat durant el curs i revisar el

Classroom (del tema 0-8).
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L’examen constarà de les següents parts: GRAMMAR, VOCABULARY, READING,

LISTENING i WRITING. Així doncs, us recomanem que torneu a mirar el vostre

llibre de treball i contesteu les preguntes dels textos (according to the text, as we

can read in line(s) x (and y), the author explains that, etc.). 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.).

Per a les redaccions, recordau quins són els criteris de correcció (contingut,

vocabulari, organització i gramàtica). Pensau que haureu de fer servir marcadors

textuals, 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, evitau les faltes gramaticals greus, estudieu els

connectors que heu emprat durant el curs, etc.

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:

- Descripció personal.

- Rutina diària.

- Esport preferit.
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- Temps lliure.

- Vacances d’estiu.

- Carta a un amic.

- Medi ambient.

- Crims.

- For and against essay.
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