CRITERIS DE RECUPERACIÓ D’ASSIGNATURES PENDENTS
ASSIGNATURA

PROFESSOR
RESPONSABLE

CURS

CRITERIS

OBSERVACIONS

DATA
EXAMEN

ANGLÈS

MIKA
OBRADOR

1r

No hi ha feina obligatòria, ja que els
continguts que es treballen durant el
1r i 2n trimestre inclouen els que es
treballen a 1r.

Dilluns 16
abril a les
8:55h a la
sala d’actes

1r

Aprovar la segona avaluació del curs actual o, en cas
contrari, han d’aprovar l’examen de pendents. (Veure
explicació més detallada al document de criteris i
procediments de qualificació i recuperació d’anglès a
l’apartat de recuperació de pendents, firmat pels pares a
principi de curs)
Aprovar la segona avaluació del curs actual o, en cas
contrari, han d’aprovar l’examen de pendents. (Veure
explicació més detallada al document de criteris i
procediments de qualificació i recuperació d’anglès a
l’apartat de recuperació de pendents, firmat pels pares a
principi de curs)
Aprovar la segona avaluació del curs actual o, en cas
contrari, han d’aprovar l’examen de pendents. (Veure
explicació més detallada al document de criteris i
procediments de qualificació i recuperació d’anglès a
l’apartat de recuperació de pendents, firmat pels pares a
principi de curs)
Aprovar la segona avaluació del curs actual o, en cas
contrari, han d’aprovar l’examen de pendents. (Veure
explicació més detallada al document de criteris i
procediments de qualificació i recuperació d’anglès a
l’apartat de recuperació de pendents, firmat pels pares a
principi de curs)
Entregar treball (màxim 1 punt) i examen

S’ha xerrat amb alumnat
personalment

16 abril
3ª sessió

2n

No hi ha pendents

3r

Entregar treball (màxim 1 punt) i examen

2n

3r

1r batxillerat

CIÈNCIES
NATURALS

LLORENÇ
CALDENTEY
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1r batxillerat

BIOLOGIA I GEOLOGIA: No hi ha pendents
CULTURA CIENTÍFICA: No hi ha pendents

ANATOMIA APLICADA: No hi ha pendents

ED FÍSICA

TECNOLOGIA

MÚSICA

DAVID ALIQUE

MIQUEL
ALORDA

FRANCESCA
SUAU

1r

Feina 60% (s’entrega el dia de l’examen) - examen 40%

2n

(no hi ha pendents)

3r

Feina 60% (s’entrega el dia de l’examen) - examen 40%

1r batxillerat

(no hi ha pendents)

2n

(no hi ha pendents)

3r

(no hi ha pendents)

1r batxillerat

TIC: Feines 20%, Examen 80%
http://www.edukia.cat/curs1617/Pendents_TIC_Batx_2017.
pdf

1r
2n
3r

Lliurar treball i fer examen teòric-pràctic.
Els criteris d’avaluació seran:
treball (30%) i comprensió i expressió (70%). Dividit en una
part teòrica (35%) i una pràctica (35%). Per poder fer mitjana
s’haurà de treure una puntuació mínima d'un 3 en cada una
de les proves.

S’avisarà personalment els alumnes
que s’hagin d’examinar d’alguna
part pràctica. En tot cas,
s’examinarien a les seves hores
d’educació física.

16 abril
4a sessió
a la sala
d’actes

18 abril
3a hora

El material del curs ja no existeix al
Moodle ja que ara ja hi ha només el
curs actual. L’ha de cercar a
http://www.edukia.cat/curs1617/tic
BATX1617.htm
17 d’abril
5a hora
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1r batxillerat
PLÀSTICA

CASTELLÀ

MARIA
RODRÍGUEZ

CATI
MESQUIDA

1r

Els alumnes han rebut per escrit (està signat) els criteris
dels exàmens i el treball que han de fer, que és la base per a
preparar l’examen.
Si un alumene cursa música en el curs actual i aprova les
dues primeres avaluacions, la pendent quedarà aprovada.
Els dilluns, durant el 1r pati a la biblioteca, poden trobar la
cap de departament per a qualsevol dubte o aclariment.
LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICALS: (no hi ha pendents)

2n

Lliurar tots els treballs de recuperació (9) realitzats de
forma correcta.
No hi ha pendents

3r

No hi ha pendents

1r batxillerat

No hi ha pendents

1r

Aprovar dues primeres avaluacions curs actual o aprovar
examen corresponent.

2n

Aprovar dues primeres avaluacions curs actual i entregar
tasca específica o aprovar examen corresponent i entregar
tasca.
Aprovar dues primeres avaluacions curs actua i entregar
tasca literatura o aprovar examen corresponent i entregar
tasca.
LL CASTELLANA: Aprovar examen corresponent.

3r

1r batxillerat

LITERATURA UNIVERSAL: Aprovar examen corresponent.

18 abril
3a hora

18 abril
4a hora
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MATEMÀTIQUES

CATALINA
MAYOL

1r

Feina per poder preparar l'examen.

2n

Feina per poder preparar l'examen.

3r

ACADÈMIQUES: Feina per poder preparar l’examen.

Reunió: 11 abril 5a hora
Sala d'actes

18 abril
5a hora

S’avisarà personalment els alumnes
que s’hagin d’examinar

19 d’abril a
3a hora

APLICADES: Feina per poder preparar l’examen.

1r batxillerat

CCSS: Feina per poder preparar l’examen.
MATEMÀTIQUES I: Feina per poder preparar l’examen.

CATALÀ

RELIGIÓ

MIQUELA
MONSERRAT

FRANCISCA
LLABRÉS

1r

Nota de l’examen de pendents

2n

Nota de l’examen de pendents

3r
1r batxillerat

Aprovar les dues primeres avaluacions del curs actual o
aprovar l’examen corresponent.
Nota de l’examen de pendents.

1r

Lliurar treball de recuperació.

2n

Lliurar treball de recuperació.

3r

Lliurar treball de recuperació.

1r batxillerat

Lliurar treball de recuperació.

20 d’abril a
1a hora
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VALORS ÈTICS

FÍSICA I QUÍMICA

GREC
GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

MIQUEL
ALORDA I
BARTOMEU
FONTCUBERTA
FRANCESCA
SUAU I PERE
JOAN CABOT
PERE JOAN
CABOT I
AGUSTÍ
SALOM
MARIA
ANTÒNIA
PONS

1r

Lliurar treball recuperació sobre els Drets Humans

2n

Lliurar treball recuperació sobre els Drets Humans

3r

Lliurar treball recuperació sobre els Drets Humans

2n

Lliurar treball de recuperació (màxim 1punt) i aprovar
examen
Aprovar examen

20 d abril a
2n hora

MIREIA
MIGUEL
SEBASTIÀ
BURGUERA

1r batxillerat
1r

Aprovar qualsevol dels exàmens de segon de batxillerat o
l’examen de recuperació de pendents.
lliurar treball de recuperació i aprovar examen

20 abril, 4a
hora
20 d’abril a
5a hora

2n

lliurar treball de recuperació i aprovar examen

3r

lliurar treball de recuperació i aprovar examen

1r batxillerat

(No hi ha pendents)

3r

17 abril 3a
hora

