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INSTRUCCIONS DE DEURES D'ESTIU I DE RECUPERACIÓ 

D'ANGLÈS PEL SETEMBRE 2017: GRUP ESO 3r B - C - D 

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 8, tant la gramàtica com el vocabulari de cada una, més el 

vocabulari de la primera pàgina de la unitat 9. Treballeu-ne també els readings. El dossier són 

exercicis sobre aquestes mateixes lliçons: 

 

Unit 1  
Grammar: present simple; adverbs of frequency  

Vocabulary: leisure activities, verb+noun 

collocations 

 

Unit 2  
Grammar: past simple and time expressions  

Vocabulary: describing feelings, verbs of 

movement; prepositions of movement  

Unit 3  

Grammar: past continuous, adverbs.  

Vocabulary: crime; adjectives endings  

 

Unit 4  
Grammar: HAVE TO; SOME and ANY; 

MUCH, MANY, ALOT OF  

Vocabulary: household tasks; DO, HAVE, 

MAKE.  

writing unit 4: description of a room  

 

Unit 5  
Grammar: comparative and superlative; TOO 

and ENOUGH. 

Vocabulary: adjectives describing personality; 

compound adjectives.  

 

 

Unit 6  
Grammar: present perfect affirmative and 

negative; present perfect with JUST  

Vocabulary: adventure sports; adjective 

opposites;  

 

Unit 7  
Grammar: present perfect interrogative; How 

long...?; FOR and SINCE.  

Vocabulary: shops, synonyms and antonyms; 

false friends  

 

Unit 8  
Grammar: WILL, first conditional.  

Vocabulary: high-tech gadgets; phrasal verbs  

 

Unit 9  
Vocabulary: food  

NO grammar 

 

 
 

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/
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


TRADUCCIONS DE REFORÇ. N'entraran a l'examen també. 
Name:  

Course and group:  
 

 
1. Quan estudia francès la teva germana?  

2. El meu cosí té moltes pel·lícules, però no va mai al 

cinema.  

3. A dos quarts de tres érem a l'institut.  

4. Dimecres passat vas anar al partit a peu?  

5. Mentre anava en bici, vas trucar-me.  

6. A la nostra escola no hi ha dutxes.  

7. Ens hem de quedar fins les deu en punt?  

8. Has d’anar a veure la teva àvia.  

9. Hi ha unes quantes pomes a la nevera.  

10. No hi ha gaire menjar. Hem d'anar a comprar.  

11. Ella és la persona més treballadora de la classe.  

12. El meu germà estudia més que jo.  

13. Una casa és més cara que un cotxe.  

14. No et pots posar aquella samarreta, és massa 

petita.  

15. Ell té el cabell ros i els ulls verds.  

16. És el millor llibre de l'any.  

17. Mai no he fet ala delta.  

18. Sempre els ha agradat l’esquí.  

19. Aquest exercici és massa difícil.  

20. Acabo de despertar-me.  

 

21. Crec que aquesta botiga no és prou interessant.  

22. Has estat mai a l’estranger?  

23. El meu pare ha treballat en un supermercat durant 

vint anys.  

24. Quant de temps has estudiat per a l’examen de 

mates?  

25. Has anat de vacances últimament?  

26. Porto malalt des del diumenge passat.  

27. La setmana vinent vaig al concert de la Rihanna.  

28. Crec que demà farà sol.  

29. Estic massa enfeinat. El teu germà et farà el sopar.  

30. És l’exercici més fàcil que he fet mai.  

 


