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ESO
PROCEDIMENT DE RECUPERACIÓ PENDENTS
PER MATÈRIES CURS 2020-2021
DEPARTAMENT: BIOLOGIA I GEOLOGIA
AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Els
alumnes
que
tenen
pendent
l’assignatura de BIOLOGIA I GEOLOGIA
podran superar-la si presenten un dossier
d’activitats representatives del curs
suspès, si no el presenten correctament
emplenat realitzaran una prova dels
continguts del curs.

Es
realitzarà
una
convocatòria
extraordinària amb un únic examen del
contingut del curs que tenen suspés. Si
aproven l’examen, l’assignatura
es
considerarà aprovada, si no l’aproven
continuarà pendent.

El dossier d’activitats o quadern està
disponible en consergeria per poder
fotocopiar-lo, també està disponible en la
plataforma Aules, en l’aula “PENDENTS DE
BIOLOGIA I GEOLOGIA” .
En la plataforma Aules penjarem un enllaç
on trobareu material de consulta.
DATA D’ENTREGA DEL DOSSIER:
Fins el dia 3 de maig de 2021

DATA D’EXAMEN
A determinar per l’equip directiu

DATA D’EXAMEN:
Dia 12 de maig a les 12.10 al
Laboratori de Ciències
PROFESSOR/A RESPONSABLE

PROFESSOR/A RESPONSABLE

IDA RICO LÓPEZ

IDA RICO LÓPEZ
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DEPARTAMENT: FILOSOFIA
AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Donat el caràcter continu i formatiu de
l’assignatura, si l’alumnat aprova la 1a i la 2a
avaluació del curs en el que estan matriculats,
aprovaran la matèria pendent. En cas contrari,
es realitzarà una convocatòria extraordinària
en el mes d’abril-maig amb un únic examen del
contingut del curs que tinguen suspés. Si
aproven l’examen, l’assignatura es considerarà
aprovada, si no l’aproven continuarà pendent.

Es realitzarà una convocatòria extraordinària
amb un únic examen del contingut del curs que
tinguen
suspés.
Si
aproven
l’examen,
l’assignatura es considerarà aprovada, si no
l’aproven continuarà pendent.

DATA D’EXAMEN

DATA D’EXAMEN

29 d’abril a les 9 h a l’aula de 1r A

A determinar per l’equip directiu

PROFESSOR/A RESPONSABLE

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Anna Roselló Pérez, professora de Valors Ètics Anna Roselló Pérez, professora de Valors Ètics
de 1r i 2n ESO

de 1r i 2n ESO
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DEPARTAMENT: TECNOLOGIES
AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Els alumnes amb l’assignatura de
tecnologia suspesa del curs passat i que
tinguen l’assignatura aquest curs, si
aproven la 1a i la 2ª avaluació aprovaran la
matèria pendent.

Els alumnes amb l’assignatura de tecnologia
pendent es presentaran a un examen i
hauran de presentar el mateix dia el resum
de tres temes que se vos facilitaran al
departament

Els alumnes amb la tecnologia pendent i
que NO tinguen aquest curs l’assignatura o
que la tinguen i NO aproven les dues
primeres avaluacions, podran superar-la si,
presenten el resum de tres temes del curs
suspès i aproven l'examen. Els temes se
vos facilitaran al departament de
Tecnologia.
La nota de la prova escrita suposarà el 70%
de la nota i els resums dels temes, el 30%
de la nota.
DATA D’EXAMEN
Data: dimecres, 5 de maig de 2021
Lloc: Taller de Tecnologia

DATA D’EXAMEN

PROFESSOR/A RESPONSABLE

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Carmen Serra (Cap de departament)

Carmen Serra (Cap de departament)

A determinar per l’equip directiu
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DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA
AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Per a l’alumnat que tinga pendent l’assignatura
de física i química es realitzarà una
convocatòria extraordinària amb un únic
examen del contingut del curs que tinguen
suspés. Si aproven l’examen, l’assignatura es
considerarà aprovada, si no l’aproven
El dossier d’activitats ha sigut entregat a continuarà pendent.
l’alumnat amb la matèria pendent de física i
química. En qualsevol cas, el poden demandar a
la cap de departament (Begoña Serra). Per
poder presentar-se a l’examen és obligatori
lliurar el dossier.
Els alumnes que tinguen pendent l’assignatura
de física i química podran superar-la si
presenten
un
dossier
d’activitats
representatives del curs suspès i aproven la
prova que es realitzarà al llarg del curs.

La nota de la prova escrita suposarà el 80% de
la nota i el dossier el 20 % de la nota.

DATA D’EXAMEN

DATA D’EXAMEN

Dimecres 28 d’abril 2021.

A determinar per l’equip directiu

PROFESSOR/A RESPONSABLE

PROFESSOR/A RESPONSABLE

· Cap de Departament: Begoña Serra

· Cap de Departament: Begoña Serra
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DEPARTAMENT: MATEMÀTIQUES
AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Donat el caràcter continu i formatiu de Els alumnes que no aproven en l’avaluació
l’assignatura de matemàtiques, si l’alumnat ordinària hauran de fer una prova
aprova la 1a i la 2a avaluació del curs en el que extraordinària global.
estan matriculats, aprovaran la matèria
pendent. En cas contrari, es realitzarà una
prova global.
L’alumnat que lliure fet el dia de l’examen el
dossier d’activitats que se’ls proposà abans de
nadal tindran fins a 1 punt si aquest dossier és
valorat positivament i serà suficient traure un
4 en la prova esmentada abans. Si no és el cas
hauran de traure una nota mínima de 5. La
prova es confeccionarà amb preguntes del
dossier.

DATA D’EXAMEN

DATA D’EXAMEN

6 de maig de 8:55 a 9:50 a l’aula de 1BACS.

A determinar per l’equip directiu.

PROFESSOR RESPONSABLE
Enric Sendra i Boscà

PROFESSOR RESPONSABLE
Enric Sendra i Boscà
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DEPARTAMENT: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

2n ESO

AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Donat el caràcter continu i formatiu de
l’assignatura, si l’alumnat aprova la 1a i la 2a
avaluació del curs en el que estan
matriculats, aprovaran la matèria pendent.
En cas contrari, es realitzarà una
convocatòria extraordinària en el mes
d’abril-maig amb un únic examen del
contingut del curs que tinguen suspés. Si
aproven l’examen, l’assignatura
es
considerarà aprovada, si no l’aproven
continuarà pendent.

Es
realitzarà
una
convocatòria
extraordinària amb un únic examen del
contingut del curs que tinguen suspés. Si
aproven
l’examen,
l’assignatura
de
valencià: llengua i literatura
es
considerarà aprovada, si no l’aproven
continuarà pendent.

DATA D’EXAMEN

DATA D’EXAMEN

Dilluns 03-05-2021
A determinar per l’equip directiu
Hora: 9:50-10:45/11:15:12:10
Aula: 2n B i C
________________________________
Dilluns 04-05-2021
Hora: 13:05-14:00
Aula: 2n A
PROFESSOR/A RESPONSABLE

PROFESSOR/A RESPONSABLE

· Professora 2n d’ESO: Anna Segura · Professora 2n d’ESO: Anna Segura
Delgado

Delgado
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DEPARTAMENT: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

3r ESO

AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Donat el caràcter continu i formatiu de
l’assignatura, si l’alumnat aprova la 1a i la 2a
avaluació del curs en el qual estan
matriculats, aprovaran la matèria pendent.
En cas contrari, es realitzarà una
convocatòria extraordinària en el mes
d’abril-maig amb un únic examen del
contingut del curs que tinguen suspés. Si
aproven l’examen, l’assignatura
es
considerarà aprovada, si no l’aproven
continuarà pendent.

Es
realitzarà
una
convocatòria
extraordinària amb un únic examen del
contingut del curs que tinguen suspés. Si
aproven l’examen, l’assignatura
es
considerarà aprovada, si no l’aproven
continuarà pendent.

DATA D’EXAMEN
Divendres 7 de maig de 2021
AULA DE CADA CURS

DATA D’EXAMEN
A determinar per l’equip directiu
Juliol 2021

2n BATH 8:00 h
3r A 9:50 h
3r C 11:15 h
PROFESSOR/A RESPONSABLE

PROFESSOR/A RESPONSABLE

· Àngels Falcó

· Àngels Falcó
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DEPARTAMENT: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

4t ESO

AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Donat el caràcter continu i formatiu de
l’assignatura, si l’alumnat aprova la 1a i la 2a
avaluació del curs en el qual estan
matriculats, aprovaran la matèria pendent.
En cas contrari, es realitzarà una
convocatòria extraordinària en el mes
d’abril-maig amb un únic examen del
contingut del curs que tinguen suspés. Si
aproven l’examen, l’assignatura
es
considerarà aprovada, si no l’aproven
continuarà pendent.

Es
realitzarà
una
convocatòria
extraordinària amb un únic examen del
contingut del curs que tinguen suspés. Si
aproven l’examen, l’assignatura
es
considerarà aprovada, si no l’aproven
continuarà pendent.

DATA D’EXAMEN

DATA D’EXAMEN

4t A: dimecres 5 de maig
Hora: 11’15-12’10 h.
Lloc: a la classe.

A determinar per l’equip directiu

4t B: dimecres 5 de maig
Hora: 9’50-10’45 h.
Lloc: a la classe
PROFESSOR/A RESPONSABLE
·

Professora

Cebolla.

responsable:

PROFESSOR/A RESPONSABLE
Assumpta · La professora: Assumpta Cedbolla
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DEPARTAMENT: DIBUIX
AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Els
alumnes
que
tinguen
pendent
l’assignatura d’ EDUCACIÓ PLÀSTICA I
VISUAL podran superar-la si presenten un
dossier d’activitats representatives del
curs suspès que serà un resum dels
continguts tractats en el curs anterior que
no ha estat superat.

Els alumnes l’assignatura que tinguen
pendent l’assignatura de d’ EDUCACIÓ
PLÀSTICA I VISUAL i no hajen presentat
el dossier corresponent de recuperació de
tercer d’ ESO durant el període d’
avaluació ordinària ho hauran de fer en l’
avaluació extraordinària.
L’alumnat de segon d’ ESO que no haja
pogut recuperar la matèria de primer
durant el curs ordinari per no haver
aprovat segon d’ESO, podrà recuperar
primer d’ESO a través d’un dossier que es
prepararà
amb
els
continguts
corresponents d’EPVA.
L’alumnat de segon d’ESO amb la matèria
suspesa tindran també un dossier de
recuperació.

El dossier d’activitats o quadern està
disponible per tal de recollir-lo posant-se
en contacte l’ alumne en la cap de
Departament.
Per poder superar el curs serà obligatori
lliurar el dossier.
La matèria es considerarà superada si el
dossier es presenta en el termini fixat i
donat el caràcter eminentment pràctic de
la nostra assignatura es valoraran criteris
de correcció, i bona presentació dels
treballs.
El Departament fixarà un horari d’ atenció
individualitzat a l’ alumne suspés: dimecres
entre les 11’15 i 12’10 per tal de fer un
seguiment de possibles dubtes del dossier.
Donat el caràcter continu i formatiu de
l’assignatura, si l’alumnat aprova 1a i la 2a
avaluació del curs en el que estan
matriculats, aprovaran la matèria pendent.
Aquest cas fa referència a l’ alumnat de
segon d’ ESO amb la matèria de 1er
suspesa.
O en el cas que hagen recuperat la de
primer però quede suspesa la plàstica de
segon d’ ESO.
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DATA D’ENTREGA DEL DOSSIER DE
TREBALLS

DATA D’ENTREGA DEL DOSSIER DE
TREBALLS

Dimecres 5 de maig

A determinar per l’equip directiu

PROFESSOR/A RESPONSABLE

PROFESSOR/A RESPONSABLE

· Maria Luisa Ibàñez Chuilo, Cap de · Maria Luisa Ibàñez Chulio, Cap de
Departament per a l’ alumnat de quart d’ Departament per a l’ alumnat de quart d’
ESO amb la plàstica de 3er d’ ESO ESO amb la plàstica de 3er d’ ESO pendent
pendent.
· David Sempere Gandia per a l’ alumnat de
· David Sempere Gandia per a l’ alumnat de segon d’ESO amb la plàstica de primer d’
segon d’ESO amb la plàstica de primer d’ ESO pendent. O en el cas que hagen
ESO pendent.
recuperat la de primer però quede suspesa
la plàstica de segon d’ ESO
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DEPARTAMENT: ANGLÉS
AVALUACIÓ ORDINÀRIA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Els alumnes que tinguen pendent l’assignatura
d'ANGLéS podran superar-la si presenten un
dossier d’activitats representatives del curs
suspès i aproven la prova o les proves escrites
que es realitzaran al llarg del curs.

Els alumnes que tinguen pendent l’assignatura
d’Anglés es presentaran a un examen global i
el el mateix dia caldrà que lliuren el dossier
d’activitats, si no l’han presentat al llarg del
curs.

El dossier d’activitats o quadern està
disponible en el departament d’ ANGLÉS. Per
poder presentar-se a l’examen és obligatori
lliurar el dossier.
La nota de la prova escrita suposarà el 10% de
la nota i el dossier el 90% de la nota.
Donat el caràcter continu i formatiu de
l’assignatura, si l’alumnat aprova la 1a i la 2a
avaluació del curs en el que estan matriculats,
aprovaran la matèria pendent. En cas contrari,
es realitzarà una convocatòria extraordinària
en el mes d’abril-maig amb un únic examen del
contingut del curs que tinguen suspés. Si
aproven l’examen, l’assignatura es considerarà
aprovada, si no l’aproven continuarà pendent.

DATA D’EXAMEN

DATA D’EXAMEN

28 d’ABRIL 11:15hrs

A determinar per l’equip directiu

PROFESSOR/A RESPONSABLE

PROFESSOR/A RESPONSABLE

· Cap de Departament (Rosa Gràcia)

· Cap de Departament (Rosa Gràcia)

· El/la professor/a del curs present que tinga · El/la professor/a del curs present que tinga
l’alumne que porta la pendent.

l’alumne que porta la pendent.
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DEPARTAMENT:
AVALUACIÓ ORDINÀRIA

MÚSICA

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

L’alumnat amb pendent de primer, segon i Es realitzarà una convocatòria extraordinària
tercer recupera aprovant l’assignatura del curs amb un únic examen del contingut del curs que
anterior si supera la del curs actual.
tinguen
suspés.
Si
aproven
l’examen,
l’assignatura es considerarà aprovada, si no
En el cas d’estar en quart i portar l’aproven continuarà pendent.
l’assignatura de tercer caldrà que treballes el
contingut de les unitats didàctiques que hem
realitzat durant el curs anterior . Ho has de
fer per mig de lectures comprensives i resums
(que m´hauràs d´entregar el dia de l ´examen).
És molt important que tal i com vages fent
el treball marcat realitzes les audicions de
cada contingut que hem fet en el quadern de
classe. Les podràs trobar totes en el Youtube
(a l’examen poden hi haure preguntes amb
audicions)
Pel que fa al bloc de llenguatge musical
hauràs de preparar 5 partitures de totes les
que hem treballat durant el curs i
interpretaràs una que jo elegiré.

DATA D’EXAMEN

DATA D’EXAMEN

Dia 3 de maig , hora 12:10 h en l’aula de
música

A determinar per l’equip directiu

PROFESSOR/A RESPONSABLE

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Miquel Cebolla

Miquel Cebolla

Mª José Ull

