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RECUPERACIÓ ANGLÈS  2n ESO 2017 

EXAMEN DE SETEMBRE 

L’examen constarà de: 

 Writing (4 punts): redacció d’unes 60 paraules sobre un fet del passat fent servir 

"past simple" i "past continuous", connectors, adjectius, adverbis... 

 Reading (2 punts): comprensió lectora d’opció múltiple 

 Frases per traduir (1.5 punts) 

 Exercicis de gramàtica i vocabulari (2.5 punts) 

A l’hora de posar la nota es tindrà en compte l’actitud durant el curs i l’examen. Pel que fa a la 

feina d'estiu, caldrà entregar obligatòriament al professor-a corresponent les traduccions que 

trobaràs al final del document. 

FEINA D’ESTIU 

A. REPÀS DELS CONTINGUTS TREBALLATS DURANT EL CURS 

- Hauries de fer un repàs dels apunts i exercicis de la llibreta, del llibre de text i de les 

fotocòpies entregades durant el curs.  

 

B. REPÀS AMB EL LLIBRE DIGITAL  a   

 http://webbook.burlingtonbooks.com 

                                                                                         

                                      

 

 

Way to English 

INTERACTIVE BOOK  
Repassa fent els exercicis 

Getting started 

Unit 1, 2, 3, 5 and 8 

Recorda el Username i Password que has utilitzat durant el curs. 
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B.  

 

 

Way to English 

STUDENT' S BOOK  

Getting 

started 

-Pàgines 4,5, 6, 7 i 8 

-Repàs: pàgina 142-143 

 
Unit 1 

-Pàgines 10,11,12,13,14,16, 17. 

-Repàs: pàgina 20 i 143-144 

Unit 2 
-Pàgines 22, 23,24,25,26,28 

-Repàs pàgina 32 i 145-146 

Unit 3 
-Pàgines 34, 35,37,38,40  

-Repàs pàgina 44 i 146-147 

Repàs  general -Pàgines 45 i 46 

Unit 5 
-Pàgines 62, 63, 64, 65,68,69 

-Repàs pàgina 72 i 149-150 

Unit 8 
-Pàgines 102, 103, 104, 105, 106, 109 

-Repàs pàgina 112 i 154-155 

 

C. TRADUCCIONS 

- S’han de traduir TOTES les oracions que hi ha al final del document. Es pot fer servir el 

diccionari www.wordreference.com per buscar vocabulari. Cal lliurar aquestes 

traduccions al teu professor/a en persona el dia de l’examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordreference.com/
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D. EXERCICIS EXTRA ONLINE 

- A les pàgina web següents, pots treballar totes les habilitats a tots els nivells i fer servir el 

seu buscador per buscar els temes que et calguin. 

 englishexercises.org 

 

 

 http://englishteststore.net/.  

 Et recomanem de fer: 

- 10 reading tests del nivell ELEMENTARY tests. 

- 5 listening tests  "FILLLING GAP EASY" 

- 5 listening tests de "REORDER CONVERSATION" 

 

 https://lyricstraining.com/ 

- Si necessites un diccionari, et recomanem www.wordreference.com No facis servir cap 

traductor!  

  

Buscador d'activitats 

http://englishteststore.net/
http://www.wordreference.com/
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TRANSLATIONS 
 

Name:  

Class:  

1. Josh always gets up at 7 o´clock.    

2. I never go to school by bus.  

3. He is sometimes late for school.          

4. Does he always wear a suit?   

5. Els meus pares normalment treballen el cap de setmana.      

6. Ell casi mai va al cinema.  

7. Vas  sempre al poliesportiu a la tarda? 

8. Odio aquesta música. 

9. La teva germana treballa a l’escola? No. 

10. Amb quina freqüència navegues per Internet? 

11. On aneu diumenge al matí? 

12. La Suzi està ballant a la discoteca? No. 

13. Avui no porto texans. 

14. En Jaume té el cabell curt i fosc. 

15. Ell va veure el cambrer a la cuina dimarts passat. 

16. Vam comprar tomàquets i arròs ahir al matí. 

17. El lladre va entrar a La Caixa ahir a la tarda. 
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18. El meu germà va caminar cap a l’escola ahir. 

19. Jo em dutxo al matí. 

20. Nosaltres estem endreçant la nostra habitació. 

21. Vaig acabar l’examen d’història a les 10. 

22. El meu avi  fa el sopar els divendres. 

23. Ahir la Marta va anar al cinema. 

24. Hi ha cap pissarra a la classe? 

25. El meu avi era mecànic i vivia a França. 

26. El conductor de l’autobús es va aturar davant de casa meva. 

27. La Sheila va guanyar l’últim partit. 

28. La secretària va marxar de l’oficina a dos quarts de sis. 

29. El meu germà sabia tocar la guitarra quan tenia 12 anys. 

30. Jo estava cuinant quan de sobte va començar a ploure.  

31. Ells estaven comprant pa, quan la dependenta va marxar de la botiga. 

32. Nosaltres no vam anar a casa de la Maria ahir. 

33. Ahir a les 6 de la tarda, nosaltres estàvem mirant la tele. 

34. No estava parlant quan la professora va entrar a classe.  

35. Vaig veure un accident mentre estava esperant el bus.  
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LLIURAMENT DE LA FEINA D’ESTIU 

 
El professor consultarà online quins exercicis has fet durant l'estiu a la web 

http://webbook.burlingtonbooks.com 

 

En cas de dubte, pots contactar amb el teu/a professor/a a les adreces següents:  

 

Jamila Achfari:  jachfari@xtec.cat 

Xavier Ribau:    xribau@xtec.cat  

   

         Have a nice summer! 

 

 

 


