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ALUMNES AMB ASSIGNATURES PENDENTS D’ESO
ESCENARI B

Els alumnes amb assignatures pendents d’ESO realitzaran un examen, un
dia, a la tarda, sobre els continguts de la matèria en qüestió. Les activitats
que es es van lliurar per recuperar aquella matèria en setembre, es podran
fer servir per preparar l’examen. El dia i hora d’aquest es comunicarà amb la
suficient antelació als alumnes personalment, i en espais públics del centre.
Es durà a terme a principis de febrer.
Els procediments i actituds seran avaluats en el seu dia a dia dins del grup
de referència.
En tot moment, es seguirà amb el Pla de Pendents promogut pel centre i
iniciat durant el curs 2017/2018, perquè els tutors/es puguin fer un
seguiment de l’alumne/a i de les matèries a recuperar.

ESCENARI C
Els alumnes seran convocats individualment a fer un examen oral per
videoconferència per avaluar el seu grau d’adquisició i coneixement de la matèria
pendent, a partir de febrer. La seua durada serà reduïda per qüestions operatives
en entorns audiovisuals.

ALUMNES AMB ASSIGNATURES PENDENTS DE BATXILLERAT
ESCENARI B

Els alumnes les assignatures pendents d’Història del Món Contemporani i/o
Cultura Audiovisual del curs anterior s’examinaran de la matèria
corresponent mitjançant dues proves escrites. La primera prova es farà al
mes de gener i la segona en abril.
Els alumnes que no hagin superat la primera prova la podran recuperar a
l'hora de realitzar la segona, amb preguntes sobre els continguts no superats.
Per tal d'estimular i motivar els alumnes es durà a terme enguany un
seguiment constant.
Com a mesura extraordinària el Departament podrà avaluar als alumnes, en
casos específics i justificables, substituint l’examen de setembre per un
treball escrit que haurà de presentar-se el mateix dia. Aquesta mesura
únicament podrà ser aprovada si es tracta de la darrera convocatòria
possible per a l’alumne o alumna.
En qualsevol cas, per aprovar en la convocatòria de setembre s’avaluaria
segons els criteris de cada nivell.

ESCENARI C
Els alumnes seran convocats individualment a fer un examen oral per
videoconferència per avaluar el seu grau d’adquisició i coneixement de la matèria
pendent, a partir de febrer. La seua durada serà reduïda per qüestions operatives
en entorns audiovisuals.

