
▪ANGLÈS 

 
Si has suspès l'anglès és molt recomanable que facis la feina que t'indiquem a continuació: 

  
·      els exercicis del Workbook de 1r de Batxillerat de totes les unitats treballades.  
·      els exercicis del Student’s Book de l’apartat Grammar Lab (p.126) que corresponguin a les unitats 
treballades. 
  
·       el material de tots els temes que hi ha al Moodle al curs 1004 Anglès 1 Bat T. Aguilà. 
        Al Tema 8 hi trobaràs exercicis nous per a l’estiu de reading, listening i rewriting. 
 
Pots presentar la feina que hagis fet, el dia de l’examen de setembre. Recorda, però, que 
l’examen és el que té més pes per aprovar. 
 

 

  
Si has tret un 5 o un 6 és molt recomanable que facis la feina que t’indiquem a continuació: 

 
·      els exercicis del Workbook de 1r de Batxillerat de totes les unitats treballades.  
·      els exercicis del Student’s Book de l’apartat Grammar Lab (p.126) que corresponguin a les unitats 
treballades. 
  
·       el material de tots els temes que hi ha al Moodle al curs 1004 Anglès 1 Bat T. Aguilà. 
        Al Tema 8 hi trobaràs exercicis nous per a l’estiu de reading, listening i rewriting. 

 

 
Si has aprovat l’anglès amb notable o excel.lent aquí tens alguns suggeriments per mantenir el teu 
nivell aquest estiu: 
  

  
·   pots llegir un llibre de lectura i fer les activitats que proposen al final del llibre; aquí tens un llistat de 

les diferents col·leccions disponibles per al teu nivell: 
  

Black Cat Readers – Step 4 (B2.1)  
Penguin Readers (Level 4 or 5) 

     MacmIllan Readers  (Intermediate or Upper-Intermediate) 
  

·          
·       mira alguns fragments de pel·lícules o segueix alguna sèrie en anglès i activa els subtítols també 

en anglès. 
  

·       pots fer el material de tots els temes que hi ha al Moodle al curs 1004 Anglès 1 Bat T. Aguilà. 
        Al Tema 8 hi trobaràs exercicis nous per a l’estiu de reading, listening i rewriting. 

 
 


