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RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS

CATALÀ

Donat que amb l'avaluació contínua l'alumnat recupera la matèria si aprova alguna de les avaluacions 
del nivell superior, en aquests moments només queda un alumne de 4t que manté la pendent de 3r. 
En circumstàncies normals, per a aquests alumnes, es realitzava un examen de recuperació al mes 
d'abril. Si per juny és possible realitzar l'examen de forma presencial, es farà d'aquesta manera. Cas 
que no ho sigui, l'alumne serà avaluat a distància mitjançant activitats i/o una prova online.

CASTELLÀ

Pendents de 1r i 2n d'ESO: Si han aprovat la primera i la segona avaluació, els queda aprovada 
l'assignatura del curs anterior; en cas contrari, se'ls lliurarà una feina extra per a recuperar.

Pendents de 3r d'ESO: Els alumnes tenien un treball que els havíem donat presencialment i que 
havien d'entregar el dia de l'examen de recuperació d'abril. Ara s'ha modificat el sistema d'entrega, 
s'han d'enviar les fotos per mail al professor actual com a màxim el dia 22 d'abril. Els alumnes que 
han entregat el treball  i tenen les dues primeres avaluacions aprovades ja recuperen l'assignatura, i 
els que no les hi tenen podran recuperar fent un examen en juny, probablement on-line, més endavant 
se'ls concretarà data i procediment.

MATEMÀTIQUES

Els alumnes tenien un treball que els havíem donat presencialment i que ens havien de lliurar el dia 
de l'examen de recuperació d'abril. Ara hem modificat el sistema d'entrega, s'havien d'enviar  fotos del 
treball per correu electrònic al professor actual com a màxim el dia 22 d'abril. Si han entregat el treball, 
els alumnes amb la primera i la segona avaluació aprovades ja recuperen l'assignatura pendent, i per 
a aquells que no les han aprovades es farà un examen en juny, probablement on-line, més endavant 
se'ls concretarà data i procediment.

BIOLOGIA I GEOLOGIA En el nostre cas només afecta aun alumne de 4t que té la pendent de 3r d'ESO i el seu professor, en 
Pep Rios, ja s'ha posat d'acord amb l'alumne de com es farà aquesta recuperació.

FÍSICA I QUÍMICA
Els alumnes que tenen assignatures pendents de cursos anteriors disposaran d'un classroom propi 
per la comunicació i la realització de tasques. Aquesta recuperació implicarà la realització i entrega 
d'unes tasques  i un qüestionari d'avaluació. Aquesta feina es podrà realitzar fins a la 1a setman de 
juny. La recuperació de pendents serà coordinada per la cap de departament Marga Ojea.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
ECONOMIA

Els alumnes amb assignatures pendents lliuraran a través del correu electrònic la tasca que ja se'ls 
havia entregat i no faran examen presencial. Recuperaran la pendent només lliurant la tasca 
correctament.

ANGLÈS Per a recuperar assignatures pendents de cursos anteriors, l'alumnat haurà de fer un examen online 
per a recuperar. 

MÚSICA

S'ha creat un moodle específic amb exercicis de recuperació (amb infinits intents, sense temps, i 
comptant la nota màxima), i s'ha donat d'alta als alumnes afectats. Per aprovar l'assignatura han 
d'obtenir una mitjana de 7 en tots els qüestionaris, o si no hauran de fer un examen pel juny (i si no en 
setembre) que serà presencial -si és possible-, o si no online (amb un intent i un temps màxim a 
determinar)

DIBUIX

Els alumnes amb  l'assignautra pendent 
- Han de lliurar les 5 tasques per classroom.
- Serà obligatori entregar  totes les tasques per poder aprovar l'assignatura. 
- A més es farà un seguiment per comprovar que les tasques es realitzen correctament abans lliurar-
les. 
- Recuperaran l'assignatura pendent lliurant les tasques correctament.
- No es farà examen presencial.
- En cas de no entregar totes les tasques obligatories, l'alumne haurà de recuperar l'assignatura a 
l'avaluació extraordinaria de setembre amb la realització de les tasques més un examen presencial.

TECNOLOGIA No tenim alumnat amb la materia pendent a cap nivell

EDUCACIÓ FÍSICA
L'alumnat que ha aprovat la 1a i 2a avaluació del curs actual ja ha recuperat l'assignatura. En cas 
contrari, s'ha creat un classroom on l'alumnat amb l'educació física pendent ha d'anar realitzant i 
penjant les activitats de recuperació.

VALORS ÈTICS L'alumnat amb l'assignatura pendent ha rebut un dossier d'activitats de recuperació. S'ha d'entregar a 
principi de juny com a tard. No hi haurà examen

ALEMANY Els alumnes de pendents hauran de lliurar un dossier en la data prevista per la professora. Aquest 
dossier haurà de ser lliurat de forma obligada i satisfactòria.


