
Proves per obtener el graduat ESO 2021 

Llengua Catalana 4t ESO 

 

Professor de contacte: Carme Sànchez 

Correu electrònic: carmesanchez@elpuig.xeill.net 

 

Estructura de l'examen:  

2 textos amb la seva comprensió lectora 

preguntes de gramàtica (categories gramaticals, verbs, distinció de subjecte i 

predicat) 

Vocabulari 

una redacció: pot ser una carta fomal o informal.  

https://elpuig.xeill.net/departaments/catala/recuperacio-4t-eso-exalumnes 

 

Material adjunt: 3 arxius 

 

Llengua Castellana 4t ESO 

 

Professor de contacte: Mariví Benito 

Correu electrònic: marivib@elpuig.xeill.net 

 

Estructura de l'examen:  

   El examen de recuperación de 4º de ESO consistirá en una prueba en la 

que se incluirá: 

- Comprensión escrita: una o más comprensiones lectoras de textos 

adecuados al nivel correspondiente. 

-Léxico: preguntas de vocabulario (sinónimos, antónimos, homónimos, etc.). 

-Redacción: producción de un texto adecuado al nivel correspondiente, bien 

estructurado y puntuado. 

-Gramática: reconocimiento básico de las categorías gramaticales o 

conceptos como sujeto y predicado.  

 

mailto:carmesanchez@elpuig.xeill.net
https://elpuig.xeill.net/departaments/catala/recuperacio-4t-eso-exalumnes


Puede ser útil revisar los modelos de las competencias básicas de 4º ESO. A 

continuación aparece el enlace: 

 

http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-

eso/ 

 

Enllaç: https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/ruebas-anuales-para-

completar-los-estudios-de-la-eso 

Anglès 

 

Professor de contacte: Antonia Macias 

Correu electrònic: amacias@elpuig.xeill.net 

 

Estructura de l'examen:  

1 Listening: Text d'audio amb preguntes de resposta múltiple. Les respostes 

incorrectes descompten 1/3 del valor de la resposta correcta.  

2 Reading: Text amb preguntes de comprensió, també de resposta múltiple. 

Les respostes incorrectes descompten 1/3 del valor de la resposta correcta.  

3 Writing: Redacció de 80 paraules aproximadament. Essay, letter, email. 

 

Material adjunt: 3 arxius 

Música 4t ESO 

 

Professor de contacte: Carles Tort 

Correu electrònic: carles.a.tort@elpuig.xeill.net 

 

Treball:  

Entrega d’un treball. 

Material adjunt: 1 arxiu 

 

Llatí 4t ESO 

 

Professor de contacte: Mar de la Muelas 

http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/
http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/ruebas-anuales-para-completar-los-estudios-de-la-eso
https://elpuig.xeill.net/departaments/llengua-castellana/ruebas-anuales-para-completar-los-estudios-de-la-eso


Correu electrònic: mmuelas2@elpuig.xeill.net 

 

Estructura de l'examen:  

Posar-se en contacte amb la professora 

 

CAAP (Ciències Aplicades a l’activitat Professional) 

 

Professor de contacte: Ione Rivas 

Correu electrònic: carmesanchez@elpuig.xeill.net 

 

Estructura de l'examen:  

Activitats en el Moodle 

 

Reunió: 4 de febrer a les 16h  https://meet.google.com/uzq-vtsj-jsm. 

 

Biologia 4t ESO 

 

Professor de contacte: Maite Garcia 

Correu electrònic: mgarci78@elpuig.xeill.net  

 

Estructura de l'examen:  

Posar-se en contacte amb la professora 

 

Filosofia 4t ESO 

 

Professor de contacte: Rafa Pérez 

Correu electrònic: rperez5@elpuig.xeill.net 

 

Estructura de l'examen:  

Posar-se en contacte amb el professor 

Cultura i valors ètics 4t ESO(CiVE) 

 

Professor de contacte: Rafa Pérez 

mailto:carmesanchez@elpuig.xeill.net
https://meet.google.com/uzq-vtsj-jsm.


Correu electrònic: rperez5@elpuig.xeill.net 

 

Estructura de l'examen:  

Posar-se en contacte amb el professor 

Socials 4t ESO 

 

Professor de contacte: Carme Pérez 

Correu electrònic: carmenperez@elpuig.xeill.net 

 

Estructura de l'examen:  

La informació la trobareu: https://elpuig.xeill.net/departaments/historia 
 

 

https://elpuig.xeill.net/departaments/historia

