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RECUPERACIÓ ANGLÈS 1r ESO 2017
EXAMEN DE SETEMBRE
L’examen constarà de:


Writing (4 punts): redacció d’unes 60 paraules sobre els temes treballats a classe (descripció
d'un amic o d'un personatge famós amb informació personal i descripció; descripció de la
rutina diària amb l'ús de connectors; descripció d'una foto usant el present continuous per
explicar què hi està passant).



Reading (2 punts): comprensió lectora d’opció múltiple



Use of English (2 punts) : preguntes de gramàtica i vocabulari (opció múltiple)



Frases per traduir (2 punts)

A l’hora de posar la nota es tindrà en compte l’actitud durant el curs i l’examen. Pel que fa a la feina
d'estiu, caldrà entregar a la professora corresponent per correu electrònic o imprès en paper una petita
memòria amb:
1- Una breu explicació de com s'ha repassat el temari.
2- Captura de pantalla dels resultats d'alguns dels exercicis extra online.
3- Resums, esquemes i/o llistats de vocabulari elaborats per repassar.
4- Els exercicis fets a la web burlingtonwebbook.com els consultarà la professora.

FEINA DE REPÀS D’ESTIU
A. REPÀS DE LES FOTOCÒPIES TREBALLADES
-

Durant el curs hem estat treballant amb diverses fitxes i fotocòpies impreses. Estaria bé ferne un bon repàs.
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B. REPÀS DEL LLIBRE DIGITAL a burlingtonwebook.com

Way to English
INTERACTIVE BOOK

Repassa fent els exercicis

Unit 1, 2, 3, 4 , 5

-Pàgines 4,5, 6 i 7

Way to English
BOOK

Starter unit

Starter unit

Unit 1

Unit 2

Unit 3
Repàs general
Unit 4

Unit 5

-Pàgines 10,11,12,13,14,16
-Repàs: pàgina 20
-Pàgines 22, 23,24,25,26,28
-Repàs pàgina 32
-Pàgines 34, 35,36, 37,38,40
-Repàs pàgina 44
-Pàgines 45 i 46
-Pàgines 50, 51, 52,53, 54, 56
-Repàs pàgina 60
-Pàgines 62, 63, 64, 65, 66, 68
-Repàs pàgina 72
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C. EXERCICIS EXTRA ONLINE
- A les pàgina web següent podeu treballar totes les habilitats a tots els nivells i feu servir el seu
buscador per buscar els temes que us cal repassar.
 englishexercises.org

Buscador d'activitats

 http://englishteststore.net/.
Us recomanen de fer.
-

10 reading tests del nivell ELEMENTARY tests.

-

5 listening test "FILLLING GAP EASY"

-

5 listening test de "REORDER CONVERSATION"

 https://lyricstraining.com/
-

Si necessiteu un diccionari, us recomanem www.wordreference.com No feu servir cap
traductor!

LLIURAMENT DE LA FEINA D’ESTIU
La vostra professora consultarà online quins exercicis heu fet durant l'estiu a la web

burlingtonwebook.com.
A més a més, caldrà que li passeu per mail o doneu imprès el dia de l'examen la memòria.
Teresa Aymerich:
Amaya Garcia:

taymeric@xtec.cat
amaya.garcia.martinez@gmail.com
Have a nice summer!

