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CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS Curs 2020/21

DEPARTAMENT DE DIBUIX

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

EPVA I- 1r d’ESO.

Els alumnes que tinguin pendent l'àrea d’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL I
del curs anterior, podran recuperar-la seguint les següents indicacions:

- Si durant el curs actual (2020/2021) cursen l’assignatura d’EDUCACIÓ PLÀSTICA,
VISUAL I AUDIOVISUAL II i aproven les dues primeres avaluacions, automàticament
els queda aprovada EPVAI.

- En el cas dels alumnes que no cursin l’assignatura o que no aprovin les dues
primeres avaluacions del curs actual hauran de fer el DOSSIER de tasques que s’ha
de lliurar, necessàriament, el dia assenyalat al calendari de recuperació de pendents
que el centre farà públic. EL LLIURAMENT ES FARÀ A TRAVÉS DE CLASSROOM.
El codi d’accés a aquest classroom és 47jidpc

EPVA II- 2n o 3r d’ESO

Els alumnes que tenguin pendent l'àrea d’EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL
II del curs anterior, podran recuperar-la presentant el DOSSIER de tasques que s’ha de
lliurar, necessàriament, el dia assenyalat al calendari de recuperació de pendents que el
centre farà públic. EL LLIURAMENT ES FARÀ A TRAVÉS DE CLASSROOM. El codi
d’accés a aquest classroom és 47jidpc.

Els alumnes seran informats d'aquestes indicacions a principi de curs i serà durant el tercer
trimestre (abril-maig) que es desenvoluparan les proves de recuperació, segons el calendari
que estableixi el Centre.

Els alumnes que durant el curs hagin perdut el dret a l'avaluació contínua, hauran d'entregar
el dossier i fer la prova escrita independentment dels seus resultats durant el curs actual,
donat que no varen treballar els continguts a l'aula.
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BATXILLERAT:

Els alumnes que duguin la matèria pendent de DIBUIX TÈCNIC I de primer de batxillerat
hauran de realitzar una prova escrita per recuperar-la, que es realitzarà durant el tercer
trimestre (abril-maig) segons el calendari que estableixi el centre. Es donaran indicacions de
cara a l’examen a través del classroom de pendents del departament, el codi d’accés del
qual és 47jidpc.

ALUMNAT DE PMAR:

Els alumnes que enguany estan cursant PMAR poden promocionar sense tenir en compte
les pendents de Primer Cicle, però és recomanable presentar-se i aprovar-les per tal de
millorar la nota de l’expedient.
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