
RECUPERACIÓ ANGLÈS 2n A ESO 2016

Els alumnes que no han aprovat l'anglès al juny, s'hauran de presentar a l'examen de setembre 

L’examen

L’examen d’anglès serà l’1 de setembre a les 10:30 i fins a les 11: 30. 

L’examen es valorarà sobre 60 punts: 
20 punts de grammar i vocabulary.
20 punts de reading.
20 punts de writing.
No hi haurà ni reading ni speaking.

Per a la nota final de setembre, es valorarà l’actitud a classe durant el curs passat, la feina que es 
presenti al setembre d’aquest dossier (tot i que és optativa) i la nota d’examen. 

Estudi

Per a estudiar, haureu d’usar el llibre de text del curs (si no en teniu, n’haureu de buscar algun d’un 
company) i la llibreta de classe amb els exercicis resolts, a més de les fitxes que s’han entregat 
durant el curs. 

El dossier

Els exercicis d’aquest dossier són optatius, per repassar per a l’examen. Tot i així, si es presenten al 
setembre el dia de l’examen de recuperació a les 10: 30 es tindran en compte a l’hora de posar la 
nota final. Alguns es podran realitzar al mateix dossier, però uns altre caldrà fer-ho en fulls que 
s’entregaran convenientment presentats, en forma de dossier.

El tutor us entregarà el dossier el dia de les notes. Per als qui tinguin el curs aprovat però vulguin 
repassar, també n’hi haurà còpies.

Data d’entrega del dossier

S’ha d’entregar el dia de l’examen de recuperació (1 de setembre a les 10:30 hores). En cas de 
retard, el dossier ja no serà acceptat.

Els continguts de l’examen

Les unitats a estudiar són de la 1 a la 7, tant la gramàtica com el vocabulari de cada una. Treballeu-
ne també els readings. El dossier són exercicis sobre aquestes mateixes lliçons:

Unitat 1
Grammar: Present Simple.

Wh- questions
Vocabulary: Food and drink

Ordering in a restaurant.
Unit 2

Grammar: Present Simple.
 Adverbs of frequency.



 Time expressions
Vocabulary: Sports and exercise,

 Likes and dislikes.
Unit 3

Grammar: Present Continuous, 
prepositions of place

Vocabulary; Daily activities, 
telephone language

Unit 4
Grammar: Past tense of be, time expressions with the past.
Vocabulary: Problems

Dealing with the problems
Unit 5

Past Simple: regulars and irregular verbs (I la llista de verbs irregulars)
Vocabulary: Holiday activities.

Unit 6
Grammar: Comparative and superlative adjectives
Vocabulary; clothing, trying on clothes.

Unit 7
Grammar: be like and look like
Vocabulary: -appearances and personality

making a date

Enllaços per reforç

A més, passo les següents adreces per repassar gramàtica i vocabulari online: 
• www.gamestolearnenglish.com/ 
• www.ego4u.com. Busqueu a l’apartat de gramàtica, els següents enllaços i els exercicis 

corresponents.
Simple Present (Present Simple)
Present Progressive / Continuous
Simple Past (Past Simple)
Present Perfect Progressive / Continuous 

• www.englishexercises.org (hi ha un buscador per cercar les unitats que us interessen). No 
cal registrar-se  al web.

• www.lyricstraining.com (a l’examen no hi haurà listening, però anirà bé anar practicant de 
cara al curs que ve)

• englishteststore.net. Gran quantitat d’examens per anar practicant. Trieu sempre els nivells 
més fàcil (elementary, beginner, etc.)

http://www.ego4u.com/
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
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