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    EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 
 

L’examen de recuperació constarà de: 

1 GRAMMAR & VOCABULARY (4 punts) (el que s’ha fet durant aquest curs) 

2 WRITING (4 punts) - Redacció de 80-100 paraules sobre un dels temes tractats durant 

el curs: 

- Personal information 

- Daily routines, free time activities and holidays 

- Describe a picture 

- Writing about your holidays (postcard or e-mail) 

- A story 

 

3 READING (2 punts) – comprensió lectora 

 

    DEURES D’ESTIU 
 

Encara que no siguin obligatòries, és molt IMPORTANT i RECOMANABLE que es facin el 

màxim possible de les activitats proposades per tal de garantir una millora en el vostre aprenentatge.   

 

1. READING ACTIVITIES 

http://www.agendaweb.org/reading/easy-reading.html 

2. LISTENING ACTIVITIES 

http://www.agendaweb.org/listening/comprehension-exercises.html 

3. TRANSLATIONS 

Tradueix a l'anglès les oracions que hi ha al final d'aquest document.   

 

DICTIONARIES ONLINE 

www.wordreference.com 

www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/  

 

http://www.wordreference.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish
http://www.merriam-webster.com/dictionary/


4. WRITING 

Escriu unes 80-100 paraules de cada un dels temes següents: 

 A description of a person - Descriu una persona interessant a qui hagis conegut 

aquest estiu o amb qui hagis passat molt de temps. 

 A description of a place - Descriu un lloc on hagis anat aquest estiu i que hagi 

significat alguna cosa per a tu. 

 An e-mail - Escriu un e-mail al teu professor explicant-li que estàs fent aquestes 

vacances. 

 A story - Escriu una història en passat. 

 

5. QUADERN D'ESTIU (opcional) 

Summer Practice 3º ESO de l’editorial Burlington Books. ISBN 978-9963-46-862-1   

 
 Les activitats s'han de fer en llapis. 

 Les activitats de writing també s'han de fer.  No fer-les es considerarà com a feina 

d'estiu incompleta. 

 Cal lliurar el quadern d'estiu al teu professor/a en persona el dia de l’examen 

     

LLIURAMENT DE LA FEINA D’ESTIU 
 

 

Si durant l'estiu s'han fet les redaccions (writing), les traduccions i/o el quadren d'estiu, s'hauran de 

lliurar al professor/a d'anglès el dia de l'examen de setembre (consultar a la web del centre).  

Recordeu que aquestes activitats no són obligatòries però molt aconsellables.  

 

 

TRANSLATE INTO ENGLISH 
 

 

Name _____________________________________________                    Group  ________________ 

 

 

1. En Mark és de Gran Bretanya.         

2. El meu millor amic viu amb els seus pares a París.      

5 Som d’Irlanda però vivim a Londres. 

6 El juliol és el meu mes preferit.  



7 Normalment, ella mira la televisió al vespre. 

8 Mai vaig a dormir a tres quarts d’onze. 

9 Cada quan fas fúting? 

10 Van al cinema dos cops per setmana. 

11 L’àvia de la Marina té noranta-tres anys. 

12 L’aniversari de l’Ian és el tres maig. 

13 El quiosc està davant de la perruqueria. 

14 Hi ha dues farmàcies al meu carrer. 

15 Ella sempre penja la seva jaqueta a l’armari del rebedor. 

16 On són les claus?  Són damunt la taula. 

17 No sé fer un pastís de xocolata. 

18 Saben parlar anglès, francès i alemany. 

19 M’ho pots traduir, sisplau? 

20 Ella és la persona més treballadora de la classe. 

21 Els dimecres al matí fem ioga a l’institut. 

22 En Cory i l’Ashley són policies.  Avui no treballen.  Estan corrent en el parc. 

23 On és l’estació d’autobusos?  Vés recte, gira a l’esquerra, passa el supermercat i està just a la dreta.  

24 Una casa és més cara que un cotxe. 

25 La Mar té un pòster del seu cantant preferit a la seva habitació.  

26 Tens germans? Sí, tinc un germà i una germana.  

27 Ell beu molta aigua al matí. 

28 A vegades faig els deures després de l’escola.  

29 Llegeixo dues o tres pàgines del llibre cada dia.  

30 El professor està corregint els exàmens a classe. 



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

32 A l’habitació del meu millor amic hi ha un llit, una tauleta de nit blanca, un escriptori vermell i un 

armari gran 

 

 

33 La Sally no està anant a l’escola, està anant al metge. 

34 Per Nadal dinem amb els meus pares, els meus germans i germanes, els meus avis, els meus tiets i 

els meus cosins. 

 


