
 

 

 

EXAMEN DE SETEMBRE 
 

L’examen constarà de tres parts: 

A) WRITING (40%) - Redacció d'unes 100 paraules.  Pot ser: 

 A description of a person 

 A description of a place 

 An application letter 

 A formal / informal letter 

 A formal / informal e-mail. 

 
B) READING (20 %) - Comprensió lectora equivalent al PET o similar. 

 
C) USE OF ENGLISH (40%) - Preguntes de gramàtica i de vocabulari que s'ha treballat al llarg 

d'aquest curs. 

 

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 & LISTENING ACTIVITIES 

KET TESTS  (Nivell ESO 3) 

http://www.examenglish.com/KET/index.html 
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PET TESTS (nivell ESO 4) 

http://www.examenglish.com/PET/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishaula.com/en/pet-exam-cambridge-preliminary-english-test-free-video-

lessons-and-exercises.php 

 

2. USE OF ENGLISH 

http://englishteststore.net/ 

 Grammar tests > Basic grammar 

 Grammar tests > English tenses   

 Vocabulary tests 

3. 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 application letter - Imagina que vols treballar a l’estiu i escrius una carta 

sol·licitant feina de cambrer a un bar. 

 An e-mail - Escriu un e-mail al teu professor explicant-li com et va l’estiu. 

 Formal letter - Escriu una carta a l'alcalde / alcaldessa fent-li una proposta de 

millora d'algun espai del teu poble o d'algun activitat per a joves i adolescents que 

es podria organitzar durant les vacances d'estiu. 

http://englishteststore.net/
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4. Repàs de totes les activitats fetes a classe tant del llibre com del dossier 

5. Quadern d'estiu (opcional)              

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

 Fer les unitats que treballin la gramàtica treballada a classe. 

 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 5 redaccions (writing) 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 recomanables.  

 


