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CRITERIS PER RECUPERAR AVALUACIONS DEL CURS ACTUAL

CATALÀ

1r
Cada professora ha creat un nou classroom per nivell i per als alumnes amb la matèria suspesa, amb la 
finalitat de realitzar activitats de reforç dels continguts treballats durant la 1a i 2a avaluació. Donat que el 

nostre departament segueix el criteri d'avaluació contínua, no hi ha recuperació de continguts a l'avaluació 
ordinària. Només se'n fan de les proves de les lectures obligatòries. Cas que sigui impossible realitzar proves 

presencials, es faran a distància

2n

3r

4t

CASTELLÀ

1r 1r i 2n: L'alumnat amb avaluacions pendents rebran una feina extra per a poder recuperar-les, el/la 
professor/a es posarà en contacte amb ells/es i els indicarà la manera de recuperar i els terminis d'entrega.  2n

3r 3r i 4t: El bloc de llengua es recuperarà igual que a primer i segon; el bloc de literatura es recuperarà al juny 
amb un examen ( segurament online).  Si tenen llengua més les dues avaluacions de literatura, hauran 

d'anar a recuperar al setembre ( és el que ja teníem establert a la programació i pensam que és el més just 
en relació als companys). 4t

MATEMÀTIQUES

1r
Es crearà un classroom específic per a les recuperacions. La data límit per accedir-hi és dia 8 de maig de 
2020. Allà se'ls aniran plantejant tasques que hauran de lliurar en la data fixada. Els alumnes que hagin 

entrat al classroom i hagin entregat totes les tasques en les dates indicades, i només ells podran aprovar i/o 
fer una prova el mes de juny, molt probablement online. Més endavant ja se'ls facilitarà la data i el 

procediment. Tots els que no hagin complit les condicions abans esmentades hauran de recuperar a 
l'avaluació extraordinària de setembre.

2n

3r

4t

BIOLOGIA I GEOLOGIA

1r
Els alumnes que tenen suspeses la 1a i/o 2a avaluació realitzaran recuperacions fins a la 1a setmana de 

juny. Aquestes recuperacions implicaran l'entrega de les tasques pendents o la realització d'unes activitats 
resum de l'avaluació i un qüestionari d'avaluació.   

2n
3r
4t

FÍSICA I QUÍMICA

1r
Els alumnes que tenen suspeses la 1a i/o 2a avaluació realitzaran recuperacions fins a la 1a setmana de 

juny. Aquestes recuperacions implicaran l'entrega de les tasques pendents o la realització d'unes activitats 
resum de l'avaluació i un qüestionari d'avaluació.

2n
3r
4t

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
ECONOMIA

1r
L'alumnat amb alguna avaluació suspesa la podrà recuperar mitjançant el lliurament de tasques on line de la 
tercera avaluació (poden apujar fins a 2 punts). En el cas que no hagin lliurat aquestes tasques on line o no 
arribin a un mínim suficient per aprovar, se'ls enviarà a través de Classroom una tasca de recuperació. Si 
l'alumnat de 4t torna a fer classes presencials, es podran fer exàmens de recuperació per aquells que, a 

pesar de tot l'anterior, no hagin recuperat les avaluacions pendents.

2n

3r

4t

ANGLÈS

1r
L'alumnat que va suspendre la primera avaluació, la va recuperar si va aprovar la segona avaluació, ja que 

l'assignatura és d'avaluació contínua. En cas de tenir un 4 a la segona avaluació, hauran de fer totes les 
tasques de la tercera avaluació. Aquell alumnat que hagi suspès la segona avaluació amb menys de 4, a 

més de les tasques de la tercera avaluació, haurà de fer un examen online.

2n
3r
4t

MÚSICA
1r L'alumnat amb avaluacions pendents haurà de realitzar uns exercicis específics als moodles del seu curs 

corresponent per a poder recuperar-les. El professor es posarà en contacte amb ells/es i els indicarà els 
terminis de lliurament dels qüestionaris.

2n
4t

DIBUIX

1r Per a recuperar alguna avaluació  suspesa:
-Quan no s'han entregat alguna de les tasques obligatòries, es podrà recuper mitjançant el lliurament de les 

tasques correctament realitzades, per classroom. Una vegada totes les tasques estan entregades, es 
corregiran i  es podrà realitzar la mitjana de la 1ª i 2ª avaluació,  a més  es podrà sumar fins a 2 punts amb  

l'entrega completa i qualificació positiva de la feina encomanada durant la 3ª avalaució. 
-Per altra banda quan un alumne si que ha entregat totes les tasques, pero  te alguna avaluació suspesa 

perquè la mitjana de les tasques no surt aprovada, es realitzarà la mitjana de la 1ª i 2ª avaluació i es podrà 
sumar fins a 2 punts amb  l'entrega total  i qualificació positiva de la feina encomanada durant la 3ª avaluació. 

-En el cas que la mitjana de la 1ª i 2ª avaluació surti suspesa i les tasques online també, l'alumne haurà de 
recuperar l'assignatura a l'avaluació extraordinaria de setembre.

2n

3r

4t

TECNOLOGIA

2n Per a la recuperació d’avaluacions suspeses prèvies a la suspensió de classes, si la mitjana de les dues 
avaluacions està aprovada, es considera que l’alumnat ha superat l'assignatura.

En el cas que la mitjana de la 1a i 2a avaluació surti suspesa, però amb l’entrega i qualificació positiva de la 
feina encomanada durant la suspensió d’activitats presencials surti la mitjana aprovada, es considerarà l’

assignatura superada. 
En el cas que la mitjana de la 1a i 2a avaluació surti suspesa i les tasques online també, l’alumne haurà de 

recuperar les avaluacions suspeses (1a i/o 2a) a l’avaluació extraordinària de setembre. 

3r

4t

EDUCACIÓ FÍSICA

1r

No se realitzen recuperacions d'avaluacions pendents.
2n
3r
4t

VALORS ÈTICS      
FILOSOFIA (4t)

1r

L'alumnat amb avaluacions pendents ha rebut un dossier d'activitats de recuperació. S'ha d'entregar a 
principi de juny com a tard. No hi haurà examen

2n
3r
4t

ALEMANY

1r
L'alumnat que ha aprovat al segona avaluació ja ha recuperat la primera si la tenia suspesa. Si la segona 

avaluació està suspesa, ha de lliurar obligatòriament les tasques de la tercera avaluació i fer unes proves de 
comprovació.

2n
3r
4t


