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INSTRUCCIONS DE DEURES D'ESTIU I DE RECUPERACIÓ 

D'ANGLÈS PEL SETEMBRE 2017: GRUP ESO 3r A 

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 100 punts:  

 40 punts de grammar i vocabulary. 

 30 punts de reading. 

 30 punts de writing. 

 No hi haurà ni listening 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 a 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. Els exercicis es podran realitzar al mateix dossier. El dossier està penjat online al web 

del centre. 

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: 

 

Starter Unit 

 Grammar: verb TO BE; pronoms 

personals i possessius; articles, preposicions 

de lloc 

 Vocabulary: informació personal 

Unit 1 

 Grammar: verb TO BE i HAVE GOT 

en present simple 

 Vocabulary: home, rooms, dates, 

months, ordinal numbers 

Unit 2 

 Grammar: possessive adjectives; 

HAVE GOT en 3a persona singular; degree 

adverbs. 

 Vocabulary: family; a person's 

physical description 

Unit 3 

 Grammar: present simple; LIKE + ing; 

and, or, but; subject pronouns.  

 Vocabulary: music, sports and free 

time activities 

Unit 4 

 Grammar: PRESENT SIMPLE; 

expressions with HAVE; adverbs of 

frequency; HOW OFTEN...?. 

 Vocabulary: daily activities, the time. 

Unit 5 

 Grammar: present simple vs present 

continuous 

 Vocabulary: everyday activities 

Unit 6 

 Grammar: countables and 

uncountables; HOW MUCH; HOW MANY?; 

there is / there are. 

 Vocabulary: food and drink; numbers;  

Unit 7 

 Grammar: CAN / CAN'T; ability; 

WOULD LIKE or LIKE; LET'S, SHALL WE, 

HOW ABOUT, WHAT ABOUT 

 Vocabulary: eating out 

 Asking about the weekend

 
 

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  

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


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.) 

 

 

 

 

TRADUCCIONS DE REFORÇ. 

N'entraran a l'examen també. 
Name:  

Course and group:  
1. Em disc Pere, tinc 14 anys i visc a 

Puigcerdà.  

2. Jo començo l'escola a les 8:40.  

3. Quan és el teu aniversari? El 2 de març.  

4. Quin és el teu esport preferit? El futbol.  

5. El meu pare és mecànic.  

6. La meva cosina és secretaria.  

7. El meu amic és Italià.  

8. Com estàs? Bé, gràcies. 

 

9. Hi ha una llibreta sobre de la taula.  

10. Hi ha un ordinador al costat del llit.  

11. El nostre gat està al jardí.  

12. EL meu aniversari és el 13 de setembre.  

13. Esteu al menjador? No, estem a la cuina.  

14. La meva tieta és la germana del meu pare.  

15. El Robert és el marit de la Carol.  

 

 

 

16. Ell és alt i prim.  

 

17. Nosaltres tenim el cabell llarg i ros.  

18. No m'agrada gens el voleibol.  

19. No m'agrada llegir.  

20. M'encanta mirar la tele.  

21. Són les 2:50.  

22. M'aixeco a les 7 en punt.  

23. Ahir em vaig aixecar a les 11:30.  

24. El Rob dina a les 12:15.  

25. Ahir en Rob va dinar a les 13:15.  

26. Vaig a l'escola a les 8:20.  

 

27. La setmana passada no vaig anar a 

l'escola.  

28. El meu germà para la taula cada dia.  

29. Anem a dormir a les 22:30.  

30. Ahir vaig anar a dormir a les 23:00.

 


