Anglès
Feina d'estiu 4t d'eso
GRAMÀTICA I FUNCIONS.
• Repassar el Present Simple i Present Continuous en afirmatiu, negatiu i
interrogatiu.
Contrastar l’ús del Present Simple i Present Continuous.
Utilitzar correctament els adverbis i expressions temporals que acompanyen el
Present Simple i Present Continuous.
•

Repassar el Past Simple i Past Continuous en afirmatiu, negatiu i interrogatiu.
Repassar les formes verbals dels verbs regulars i irregulars.
Contrastar l’ús del Past Simple i Past Continuous.
Utilitzar correctament els adverbis i expressions temporals que acompanyen el
Past Simple i Past Continuous.
Descriure accions passades que ja no ocorren amb used to.
• Narrar fets en el Futur.
Distingir entre l’us de will, be going to i Present Continuous.
Aprendre els adverbis i les expressions adverbials que acompanyen el temps de
futur.
• Aprendre la forma i ús de la primera, segona condicional i tercera
condicional.
• Els adjectius en grau positiu, comparatiu i superlatiu.
• Aprendre l’us del present perfecte i del passat perfecte en afirmacions,
negacions i interrogacions, així com les expressions temporals i adverbis que
normalment s’associen amb aquests temps verbals.
• Verbs modals per a les funcions comunicatives bàsiques: habilitat can, can’t,
could; obligació must, have to; prohibició mustn’t; absència de necessitat don’t
have to; consell, recomanació should, shouldn’t; probabilitat may, might.
• Aprendre els pronoms relatius who, which, that, where, when i l’ús en les
frases de relatiu.
• Word order of subject and object questions.
• Passive voice in present and past.
• Reported Speech.
VOCABULARI
 Geography
 Travel
 Natural disasters
 Crime
 Technology verbs
 Art
 Adjectives
 Health
 Social expressions
HABILITATS
• Estratègies per a la composició de textos escrits:
Writings: Utilitzar els coneixements apresos de vocabulari i gramàtica i donant
coherència i cohesió al text amb l’ús de connectors adients:

Organització de la frase: estructuració correcta, cohesió i concordança.
Organització del paràgraf: connexió de frases i ordenació d’aquestes amb
coherència.
Utilització correcta de connectors: and, but, or, because, de conseqüència i
resultat so, so that/in order to, de seqüència first, at first, finally, as a result, before,
later, after (that), the next.
Utilització correcta de la puntuació i altres convencions del llenguatge escrit
(ús de majúscules, punt, ...) per aconseguir textos amb coherència i cohesió.
•

Estratègies per a la comprensió de textos escrits:
Readings:Obtenir infomació general i específica d’un text. Emetre respostres
completes:subjecte, verb i complements.

RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
L’alumne haurà de repassar la teoria, els exercisis i el vocabulari mitjançant el
llibre del curs: English World Eso 4
MATERIAL RECOMANAT PER EL DEPARTAMENT D’ANGLÈS
Seria convenient que els alumnes que duguin l'anglès pendent, revisin els continguts
del llibre i del workbook i que lliurin els exercicis del workbook fets al quadern o be
aquest llibre d'estiu recomanat: Summer Fun 4t eso Burlington Books

La tasca realitzada durant l'estiu tendrà una valoració de fins un 20% sobre
la nota final de setembre.

