
L’examen d'anglès (l'1 de setembre de les 10:30 a 11:30) constarà de:

1. Reading (15 punts): comprensió lectora d’opció múltiple tipus PET o Competències Bàsiques.
2. Use of English (30 punts): preguntes de gramàtica i vocabulari.
3. Writing (30 punts): redacció d’unes 100 paraules sobre un dels temes tractats durant el curs:

• A description of a person

• A description of a picture

•  An application letter

•  An email

No hi haurà ni listening ni speaking tests. 

A l’hora de posar la nota es tindrà en compte l’actitud durant el curs i l’examen. La feina 
presentada, tot i que optativa, també serà valorada a l’hora de posar la nota final de setembre. 

FEINA D’ESTIU
La feina que hi ha a continuació vol ser un ajut per preparar l'examen:

READING & LISTENING ACTIVITIES

Podeu  fer les activitats següents de listening tests, reading tests, grammar tests i
vocabulary tests de la web http://englishteststore.net/. Es recomanen: 

•  10 reading tests del nivell INTERMEDIATE tests.

•  1 listening test de "Pictures description"

•  1 listening test de "short conversation"

•  2 listening tests de "long conversation"

•  1 listening test de "fill the blanks of paragraphs"

•  10 grammar tests de “Basic grammar” i “Verb tenses”

•  10 vocabulary tests
 
(Tot i que al test no hi haurà listening, practicar serà profitós de cara al curs que ve). 
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http://englishteststore.net/


Cada cop que es faci una activitat, feu una captura de pantalla del resultat final i que es vegin bé les 
puntuacions. Poseu número d’activitat, tipus (reading, listening, grammar o vocabulary) i la captura 
de pantalla a continuació.

Envieu les captures de pantalla al correu electrònic del vostre professor (Xavier: xribau@xtec.cat) 
indicant el vostre nom i cognom en l'espai “assumpte” abans del 26 d’agost de 2016.

REDACCIONS

Fes 6 redaccions d’unes 80-100 paraules 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 poicture: descriu una foto que hagi significat alguna cosa per a tu.
•  An application letter: imagina que vols treballar a l’estiu i escrius una

carta sol.licitant feina de cambrer a un bar.
•  An email: escriu un e-mail al teu professor explicant-li com et va l’estiu.
•  Tema lliure.

REPÀS DE TOTES LES ACTIVITATS FETES A CLASSE TANT DEL 
LLIBRE COM DEL DOSSIER

Usa el llibre de l'estudiant (Switch 4), amb els exercicis que s'han fet durant el curs, i el dossier, per 
repassar i exercitar-te en l'idioma. 

Altra feina
A continuació hi ha un llistat de recursos de gramàtica, vocabulari, de comprensió escrita (reading) i
de comprensió oral (listening). Al setembre no hi haurà examen de listening, però convé anar 
practicant de cara al curs vinent.

PRACTICE ENGLISH. PET EXAMS

• http://www.examenglish.com/CEFR/B1.htm  (reading, listening,writing, grammar & 
vocabulary)

• http://www.englishaula.com/en/pet-exam-cambridge-preliminary-english-test-free-video-
lessons-and-exercises.php 
(reading, listening, writing, grammar & vocabulary)

• Un web amb exercicis de vocabulari i gramàtica és www.ego4u.com.

CANÇONS

Tria cançons de la pàgina:http://lyricstraining.com/. Tria intermediate mode.  Hauràs d’escoltar la 
cançó i omplir els buits. Per tornar a escoltar la paraula que falta, pots utilitzar la tecla d'esborrar.
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Bibliografia recomanada per a l'estudi: 

• English Grammar in Use: A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate 
Students of English - with Answers. Cambridge, by Raymond Murphy.

• English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate with Answers and CD-
ROM (Mixed media product). Cambridge, by Stuart Redman.

• OXFORD HOLIDAY ENGLISH 4t d’ESO, ISBN: 978-0-19-401457-1
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