ANGLÈS
2n de Batxillerat
FEINA D’ESTIU
Per tal de preparar l’examen de setembre que consistirà en una prova amb les següents parts: reading
(20%), writing(20 %), grammar and vocabulary (60%).
Seria convenient que els alumnes que duen l’anglès pendent revisin els continguts gramaticals i de
vocabulari vists durant el curs que especificam a continuació:
•
Revisió dels temps verbals.
Present Simple /Present Continuous
Past Simple / Past Continuous
Present Perfect Simple and Continuous
Past Perfect Simple and Continuous
Future Tenses

•
•

•
•
•
•

•

Verbs seguits de gerundi o d’infinitiu: mateix significat / diferent (like reading / like to read; stop
working /stop to work).
Modal Verbs and Modal Perfects.
Subordinades de finalitat introduïdes per so (that), (in order) to, in order not to, so as to, so as not
to.
Ús de l’infinitiu després de verbs d’enteniment i voluntat (hope, begin, remember, etc.) i adjectius
(easy to understand, pleased to see you)
Estil indirecte, revisió: statements, preguntes (why-questions, yes/no questions), ordres,
suggeriments.
Estil indirecte amb verbs introductoris: accept, advise, agree, apologise, ask, beg, declare, explain,
insist, invite, offer, etc.

Veu passiva, revisió: usos i formes. Impersonals (It is said).
Objecte indirecte com a subjecte (They were given a prize).
Have / get something + participi

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Oracions condicionals tipus I,II, i III. Revisió.
Wish + passat simple (I wish you were...) pretèrit plusquamperfect ( I wish I hadn’t...).
Oracions condicionals amb unless/ as long as/ providing, provided.
Participis de present i de passat (bored, boring, etc.).
Algunes expressions idiomàtiques (idioms)
Should / had better + bare infinitive. Would rather + bare infinitive.
Connectors: Although, even if, in spite of, etc.
Oracions de relatiu especificatives i explicatives. Diferències.
Connectors: For this reason, in addition to, moreover, on the one hand, on the other hand, because,
whereas, for example, consequently, etc.

•

Verbs (regret, remember, stop, etc.) + gerundi (passat) o infinitiu (futur).
Formació de paraules per composició i derivació:

•

Prefixos per formar antònims; un-, in-, im-, il-, ir-, dis-, etc. (unable, incredible, immoral, illegal,
irresponsible, disable, etc.).
Sufixos per a la formació de paraules:

•
•
•
•
•
•

Nom / adjectiu + ly per formar adverbis (manly, immediately).
Noun + -ful / -less, -y, per a adjectius (handful, waterless, sunny).
Adjectiu + ness per a noms abstractes (happiness).
Adjectiu / noun + -en per a verbs (harden, frighten, enlighten).
Phrasal verbs.

És convenient revisar el llibre de text i workbook utilitzats durant el curs (Key to Batxillerat 2 d'Oxford) ja
que inclou tots els continguts que seran avaluats a la prova de setembre. Així com tots els altres
exercicis d’ampliació i/o revisió fets durant el curs o fer-ne de similars . Quant al “writing” hauran de
practicar els diferents tipus d’escrits que s’han demanat a ambdós cursos de Batxiller (redaccions de 120
a 150 paraules ).

