
Institut Mercè Rodoreda            2019-2020 

1r A ESO  RECUPERACIONS 1r TRIMESTRE 
 

ASSIGNATURA DATA COM ES RECUPERA? 

CATALÀ  

PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn 
els temes bàsics desenvolupats el 1r trimestre 
+prova oral 
Grup classe i roda: avaluació contínua 

CASTELLÀ 14/01/20 

PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn 
els temes bàsics desenvolupats el 1r trimestre 
+prova oral 
Grup Classe i Grup Roda: Prova  

ANGLÈS  Avaluació contínua. 

MATEMÀTIQUES  
Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els 
temes bàsics desenvolupats el 1r trimestre 
PT: el mateix + prova individual/oral 

CIÈNCIES SOCIALS 10/01/20  Prova  

CIÈNCIES NATURALS 14/01/20 1r A 8h 
matí Prova 

TECNOLOGIA 15/01/2020 Prova 

MÚSICA  
No en fem. Es recupera per avaluació 
continuada. 

EDUCACIÓ VISUAL I 
PLÀSTICA 31/01/2020 Data límit per entregar a la professora el dossier 

de recuperació. 

EDUCACIÓ FÍSICA 15/01/2020 Part teòrica: prova 
Part pràctica: Es recupera per avaluació contínua. 

ALTERNATIVA (LECTURA)  Tothom ha aprovat 

 



Institut Mercè Rodoreda            2019-2020 

1r B ESO  RECUPERACIONS 1r TRIMESTRE 
 

ASSIGNATURA DATA COM ES RECUPERA? 

CATALÀ   
PT : Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els 
temes bàsics desenvolupats el 1r trimestre . Prova oral 
Grup classe i roda: Avaluació contínua 

CASTELLÀ 14/01/20 

 
PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els 
temes bàsics desenvolupats el 1r trimestre + prova 
oral 
Grup Classe i Grup Roda: Prova  
Prova  

ANGLÈS  Avaluació continua 

MATEMÀTIQUES  

Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els 
temes bàsics desenvolupats el 1r trimestre. 
PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els 
temes bàsics desenvolupats el 1r trimestre + prova 
ind/oral 

CIÈNCIES SOCIALS 10/1/20 Prova  

CIÈNCIES NATURALS 13/01/20 
12’30h Prova 

TECNOLOGIA 15/01/2020 Prova 

MÚSICA  No en fem. Es recupera per avaluació continuada. 

EDUCACIÓ VISUAL I 
PLÀSTICA 31/01/2020 Data límit per entregar a la professora el dossier de 

recuperació. 

EDUCACIÓ FÍSICA 15/01/2020 Part teòrica: prova 
Part pràctica: Es recupera per avaluació contínua. 

ALTERNATIVA (LECTURA)  Avaluació continua.  

 



Institut Mercè Rodoreda            2019-2020 

1r C ESO  RECUPERACIONS 1r TRIMESTRE 

 
ASSIGNATURA DATA COM ES RECUPERA? 

CATALÀ  Avaluació contínua 

CASTELLÀ 15/01/20 Prova 

ANGLÈS   Avaluació contínua,  

MATEMÀTIQUES  Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els 
temes bàsics desenvolupats el 1r trimestre. 

CIÈNCIES SOCIALS 10/01/20 Prova   

CIÈNCIES NATURALS 24/01/20 Prova 

TECNOLOGIA 17/01/2020 Prova 

MÚSICA  No en fem. Es recupera per avaluació continuada. 

EDUCACIÓ VISUAL I 
PLÀSTICA 31/01/2020 Data límit per entregar a la professora el dossier de 

recuperació. 

EDUCACIÓ FÍSICA 15/01/2020 Part teòrica: prova 
Part pràctica: Es recupera per avaluació contínua. 

ALTERNATIVA (LECTURA)   

 



Institut Mercè Rodoreda            2019-2020 

1r D ESO  RECUPERACIONS 1r TRIMESTRE 
 

 
ASSIGNATURA 

DATA COM ES RECUPERA? 

CATALÀ  

Avaluació contínua 
AA: Avaluació contínua. Es faran proves periòdiques i 
hauran de fer les tasques que no hagin fet en el seu 
moment. 

CASTELLÀ 15/01/20 Prova 

ANGLÈS  Avaluació contínua 

MATEMÀTIQUES  Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els temes 
bàsics desenvolupats el 1r trimestre. 

CIÈNCIES SOCIALS  10/01/20  Prova  

CIÈNCIES NATURALS 24/10/20 Prova 

TECNOLOGIA 17/01/2020 Prova 

MÚSICA  No en fem. Es recupera per avaluació continuada. 

EDUCACIÓ VISUAL I 
PLÀSTICA 31/01/2020 Data límit per entregar a la professora el dossier de 

recuperació. 

EDUCACIÓ FÍSICA 15/01/2020 Part teòrica: prova 
Part pràctica: Es recupera per avaluació contínua. 

ALTERNATIVA (LECTURA)  Avaluació contínua 

 



Institut Mercè Rodoreda            2019-2020 

 
2n A ESO RECUPERACIONS  1r TRIMESTRE 

 

ASSIGNATURA DATA COM ES RECUPERA? 

CATALÀ  

PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els temes 
bàsics desenvolupats el 1r trimestre +Prova oral 
AA: Avaluació contínua. Es faran proves periòdiques i hauran 
de fer les tasques que no hagin fet en el seu moment. 
Grup gran i roda: avaluació contínua, excepte els que han de 
recuperar Oliver Twist (en aquest cas, caldrà que em lliurin 
la tasca o les tasques la setmana del 13 al 17 de gener). 

CASTELLÀ  

PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els temes 
bàsics desenvolupats el 1r trimestre + prova oral 
Grup gran i roda: És avaluació continua però hi haurà un 
examen de recuperació dels coneixements essencials dels 
dos primers trimestres després del segon. Per aprovar el 
curs s’ha de treure una mitjana de 5 entre els tres 
trimestres. 

ANGLÈS  Avaluació contínua.  

MATEMÀTIQUES  
PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els temes 
bàsics desenvolupats el 1r trimestre + prova ind/oral 
Grup gran i roda: examen 17-1-20 

CIÈNCIES NATURALS 
Dimecres 
15/01/20 hora de 
classe 

- Dossier de reforç a moodle (opcional, si es presenta 
pujarà nota) 

- Examen de recuperació 

TECNOLOGIA Dilluns 13/1/2020 
hora de classe Resoldre dos exercicis de circuits elèctrics 

CIÈNCIES SOCIALS  Avaluació contínua 

MÚSICA  No en fem. Es recupera per avaluació continuada. 

EDUCACIÓ FÍSICA 
De 18 de 
desembre fins 10 
de gener 

Fer examen on line al Moodle. 
un intent. 35 minuts 

VALORS Del 13 al 17 de 
gener 

Cal que lliurin la tasca o tasques per recuperar (quan hi hagi 
la sessió de valors). 

 



Institut Mercè Rodoreda            2019-2020 

2n B ESO RECUPERACIONS  1r TRIMESTRE 
 

ASSIGNATURA DATA COM ES RECUPERA? 

Català  

PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els temes 
bàsics desenvolupats el 1r trimestre + prova oral 
AA: Avaluació contínua. Es faran proves periòdiques i hauran 
de fer les tasques que no hagin fet en el seu moment. 
Grup gran i roda: avaluació contínua, excepte els que han de 
recuperar Oliver Twist (en aquest cas, caldrà que em lliurin la 
tasca o les tasques la setmana del 13 al 17 de gener). 

Castellà  

PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els temes 
bàsics desenvolupats el 1r trimestre+ prova oral  
Grup gran i roda: És avaluació continua però hi haurà un 
examen de recuperació dels coneixements essencials dels dos 
primers trimestres després del segon. Per aprovar el curs s’ha 
de treure una mitjana de 5 entre els tres trimestres. 

Anglès  Avaluació contínua 

Matemàtiques  
PT: Avaluació contínua. El segon trimestre reprèn els temes 
bàsics desenvolupats el 1r trimestre + prova ind./oral 
 Grup gran i roda: examen 17-1-20 

Ciències Naturals 
Dimecres 
15/01/20 hora 
de classe 

- Dossier recuperació a moodle (opcional, però si es 
presenta pujarà nota) 

- Examen de recuperació 

Tecnologia dijous 16/1/2020 
hora de classe Resoldre dos exercicis de circuits elèctrics 

Ciències Socials  

No en fem. Es recupera per avaluació continuada. S’aprova 
obtenint 15 punts entre els tres trimestres a condició de 
superar sempre l’últim. Només  hi ha recuperació final al juny. 

Música  No en fem. Es recupera per avaluació continuada. 

Educació Física 
De 18 de 
desembre  a 10 
de gener 

Examen on line a Moodle un intent. 35 minuts 

Valors Del 13 al 17 de 
gener 

Cal que lliurin la tasca o tasques per recuperar (quan hi hagi la 
sessió de valors). 

 



Institut Mercè Rodoreda            2019-2020 

2n C ESO RECUPERACIONS  1r TRIMESTRE 

 
ASSIGNATURA DATA COM ES RECUPERA? 

CATALÀ  
És avaluació contínua: si la propera avaluació es treu com a 
mínim un 4 o aprova en el còmput final d’avaluació que 
recuperada l’assignatura. 

CASTELLÀ  

És avaluació continua però hi haurà un examen de 
recuperació dels coneixements essencials dels dos primers 
trimestres després del segon. Per aprovar el curs s’ha de 
treure una mitjana de 5 entre els tres trimestres.  

ANGLÈS  Tot i que aquells alumnes que tinguin pendent lliurar 
workbook i/o dossier, se’ls ha comunicat que ho facin. 

MATEMÀTIQUES Dijous 
19/12/2019 

 
Examen a l’hora de classe 

CIÈNCIES 
NATURALS 

Dimecres 
15/01/20 hora de 
classe 

- Dossier recuperació a moodle (opcional, però si es 
presenta pujarà nota) 

- Examen recuperació 

TECNOLOGIA 
Dimecres 
15/1/2020 
hora de classe 

Resoldre dos exercicis de circuits elèctrics 

CIÈNCIES SOCIALS  

No en fem. Es recupera per avaluació continuada. S’aprova 
obtenint 15 punts entre els tres trimestres a condició de 
superar sempre l’últim. Només  hi ha recuperació final al 
juny. 

MÚSICA  No en fem. Es recupera per avaluació continuada. 

EDUCACIÓ FÍSICA 
De 18 de 
desembre  a 10 de 
gener 

Examen on line a Moodle  
un intent. 35 minuts 

VALORS Del 13 al 17 de 
gener 

Cal que lliurin la tasca o tasques per recuperar (quan hi hagi 
la sessió de valors). 

 



Institut Mercè Rodoreda            2019-2020 

2n D ESO RECUPERACIONS  1r TRIMESTRE 
 

ASSIGNATURA DATA COM ES RECUPERA? 

CATALÀ  

És avaluació contínua: si la propera avaluació es treu com a 
mínim un 4 o aprova en el còmput final d’avaluació que 
recuperada l’assignatura. 
A. Acollida : Avaluació contínua. Es faran proves periòdiques i 
hauran de fer les tasques que no hagin fet en el seu moment. 

CASTELLÀ  

És avaluació continua però hi haurà un examen de recuperació 
dels coneixements essencials dels dos primers trimestres 
després del segon. Per aprovar el curs s’ha de treure una 
mitjana de 5 entre els tres trimestres.  

ANGLÈS  Tot i que aquells alumnes que tinguin pendent lliurar 
workbook i/o dossier, se’ls ha comunicat que ho facin. 

MATEMÀTIQUES Dijous 
19/12/2019 

 
Examen a l’hora de classe 

CIÈNCIES 
NATURALS 

Dimarts 
21/1/2020 Examen a l’hora de classe. Entregar dossier pendent 

TECNOLOGIA 
divendres 
17/1/2020 
hora de classe 

Resoldre dos exercicis de circuits elèctrics 

CIÈNCIES SOCIALS  

No en fem. Es recupera per avaluació continuada. S’aprova 
obtenint 15 punts entre els tres trimestres a condició de 
superar sempre l’últim. Només  hi ha recuperació final al juny. 

MÚSICA  No en fem. Es recupera per avaluació continuada. 

EDUCACIÓ FÍSICA 
De 18 de 
desembre  a 10 
de gener 

Examen on line a Moodle un intent. 35 minuts 

VALORS Del 13 al 17 de 
gener 

Cal que lliurin la tasca o tasques per recuperar (quan hi hagi la 
sessió de valors). 

 



DATES recuperacions curs 2019-20 

 RECUPERACIÓ 1a avaluació 

 3A 3B 3C 3D 

Català   Avaluació contínua Avaluació contínua 

Castellà 16 gener a les 12.30 h 16 gener a les 15.30 h  16 gener a les 11.30 h 

Anglès avaluació contínua avaluació contínua   

Matemàtiques 17 gener a les 9h 17 gener a les 10 h 16 gener a 16.30 h 17 gener a les 12.30 h 

C. Naturals BG Avaluació continuada  Avaluació continuada  

C. Naurals FQ     

C. Socials 16.12.19 19.12.19 14-1-2021 17.12.19 

EF Examen Moodle del 7 al 15 de gener Examen Moodle del 7 al 15 de gener Examen Moodle 

del 7 al 15 de gener 

Examen Moodle 

del 7 al 15 de gener 

Tecnologia     

E. valors     

E. visual     

Optativa AST: contínua AST: contínua T.EST: contínua AST: contínua 



T.EST: contínua 

ConIn: contínua 
EMP.: contínua 

ConIn: contínua 

EMP.: contínua 

ConIn: contínua 

EMP.: contínua 

T.EST: contínua 

ConIn: contínua 

EMP.: contínua 

 



RECUPERACIÓ 1a avaluació 
 4A 4B 4C 4D 

Català PT: 13.01.20 Entregar feines 
pendents. 

Primavera encesa 13/1/20 a l’hora 
de classe. 

Primavera encesa 13/1/20 a l’hora 
de classe. 

Primavera encesa 13/1/20 a l’hora 
de classe. 

Castellà PT: 13.01.20 Entregar feines 
pendents. 

   

Anglès   Sumativa. no recup. Sumativa. no recup. 

Matemàtiques  14/01/20 15/01/20 16/01/20 

C. Socials 14-1-2021 19.12.19 14-1-20 examen 14-1-20 examen 

 

EF Examen on line a Moodle  
un intent. De 18 de desembre  a 
10 de gener 

Examen on line a Moodle  
un intent. De 18 de desembre  a 
10 de gener 

Examen on line a Moodle  
un intent. De 18 de desembre  a 
10 de gener 

Examen on line a Moodle  
un intent. De 18 de desembre  a 
10 de gener 

Ciències  Dijous 16/01 Dijous 16/01 Dijous 16/01 

Llatí  No fem rec No fem rec No fem rec 

Informàtica Dilluns 13 de desembre. Penjar 
feines pendents.  

Dimarts 14/1. Penjar feines 
pendents. (GIMP) 

Dimarts 14/1. Penjar feines 
pendents. (GIMP) 

Dimarts 14/1. Penjar feines 
pendents. (GIMP) 

Tecnologia 

 

 8/1/20 8/1/20 - 9/1/20 9/1/20 

Música  No en fem. Es recupera per 
avaluació continuada. 

No en fem. Es recupera per 
avaluació continuada. 

No en fem. Es recupera per 
avaluació continuada. 

Ha art     



 4A 4B 4C 4D 

Literatura     

Física i 
Química 

21 gener 8:00. 

Entregar dossier 

21 gener 17h30 21 gener 17h30 21 gener 17h30 

Optativa  ECO 23 gener ECO 23 gener ECO 23 gener 
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