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Introducció 

 
Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en alguna matèria, els departaments proposen activitats de recuperació que                   
s’han de realitzar al llarg del curs. 
 
Les taules adjuntes informen a l’alumnat que té pendent alguna matèria de de les feines a fer, les dates de lliurament, les dates dels                        
possibles exàmens i el professor/a amb qui cal contactar en cas de dubte per tal de recuperar aquestes matèries. És important que tots                       
els alumnes d’ESO i Batxillerat que tingueu alguna matèria suspesa de cursos anteriors (anomenades “pendents”) consulteu aquest                 
document. 
 
Aquí us expliquem com i quan les podeu recuperar. És convenient que, amb l’ajuda del teu tutor/a, comprovis que estàs correctament                     
matriculat en les matèries pendents. 

Dates d’avaluació de les matèries pendents d’ESO i Batxillerat 
Al llarg del curs escolar hi ha tres períodes per a avaluar les matèries pendents:  

 

● 1r Trimestre: setmana del 21 al 25 de gener de 2019. 

● 2n Trimestre: setmana del 6 al 10 de maig de 2019. 

● Exàmens finals de pendents: setmana de l’11 al 14 de juny de 2019. 

● Convocatòria extraordinària de pendents: 2 i 3 de setembre de 2019. 
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Què has d’estudiar per aprovar? 
 

A continuació es detalla tota la informació que necessites per aprovar la matèria. 
 

Penseu que hi ha matèries que només fan examen final, d’altres que fan un parcial i un final, d’altres que fan tres proves, etc. Fixeu-vos,                         
també, que hi ha matèries que únicament demanen el lliurament d’una feina, d’altres que únicament fan examen i d’altres que totes dues                      
alhora (examen i lliurament de feines). En tots els casos, està especificat en les graelles que segueixen. 
 

● EXAMENS: Per tal de recuperar la matèria cal conèixer el dia, l’hora i l’aula on es farà l’examen de recuperació de cada una de                        
les possibles matèries pendents d’ESO i Batxillerat, així com els continguts, el material d’estudi, el sistema d’avaluació i els                   
criteris de qualificació. 

● DOSSIER: Pel que fa a les fitxes de feines, “dossiers”, que puguis necessitar per estudiar, seria convenient que les demanis al                     
professor/a o les imprimeixis si estan penjades al web i, així, durant el curs, puguis estudiar, bé amb l’ajuda del professor/a                     
encarregat/da del pla de pendents, bé pel teu compte. 

 

Si teniu algun dubte al voltant dels continguts i/o de la resolució d’alguna de les activitats a presentar, demaneu al professor/a de                      
l’assignatura que trobareu a l’apartat de “contacte” o al cap de departament d’aquesta matèria. 
 

Com accedir a aquesta informació? 
 

Aquesta informació està disponible al web del centre per alumnat i famílies. 

A l’apartat “menú” trobareu un desplegable, heu d’anar a l’opció "Recuperacions" que obrirà la pàgina on estan penjats tots els                    
documents necessaris per a la recuperació de les diferents matèries. Només cal descarregar el que necessiteu i imprimir-lo. 
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Quina ajuda rebreu al llarg del curs? PROGRAMA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS 
Des del Departament d’Orientació del centre es posa en marxa el “Programa de recuperació de pendents”. El professorat d’Orientació                   
educativa ofereix un espai per tal d’ajudar-te en el que necessitis: comprovar les matèries que tens pendents, cercar el que has de fer per                        
recuperar-les, consultar quan has de presentar les feines i/o fer els exàmens i oferir-te un temps i un espai per a què puguis anar                        
treballant. 
 
Els objectius del programa són:  
 

● Oferir recursos de suport educatiu a l’alumnat de 1r. a 4rt. d’ESO, de manera que l’ajudin a organitzar-se l’estudi, aclarir                    
conceptes, sistematitzar les matèries i aprendre a treballar autònomament per tal d’afrontar amb èxit els exàmens de                 
recuperació.  

 
● Assegurar que l’alumnat disposa de tot el material de suport per l’estudi de les matèries suspeses (dossiers, pautes dels treballs,                    

etc...) ajudant-los a preparar els exàmens per tal que mantinguin les expectatives d’èxit i segueixin vinculats i compromesos amb                   
el seu propi procés d’aprenentatge.  

 

Destinataris: alumnes de 1er a 4art d’ESO amb tres o més assignatures suspeses. 
Horari: A CONCRETAR! 

NIVELL DIA HORA LLOC PROFESSOR/A 
1ESO     
2ESO     
3ESO     
4ESO     
 

IMPORTANT! L’assistència és voluntària, per la qual cosa, és requereix el compromís per part de l’alumne i la família d’aprofitar el                     
recurs. Caldrà el vist i plau del tutor/a. Aquesta activitat és totalment restringida a aquell alumnat que participa i assisteix regularment                     
a classe. De la mateixa manera és obligatori que l’alumne/a participant porti el material necessari “dossier” i/o llibre de la matèria. 
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1. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - CATALÀ revisats 20/9/18 
 

MATÈRIA CURS SISTEMA 
D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

CATALÂ 

1r, 2n i 3r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Febrer: 
Realització d’un 
dossier i un 
examen basat en 
el dossier. 
 
 
 
 
Juny 
Quan l’alumne 
supera el curs 
superior també 
supera el curs 
inferior 
 
Setembre: 
Quan l’alumne 
supera el curs 
superior també 
supera el curs 
inferior. 

 
Febrer: 
Valdrà el 40% de la 
nota. 
 
 
 
 

 
 
Juny 
NO 
 
 
 
 
 

Setembre 
NO 

 
Febrer: 
Serà obligatori 
presentar el dossier i 
valdrà el 60% de la 
nota. 
 
El dossier es podrà 
descarregar del moodle 
 
Juny: 
NO 
 
 
 
 
 
Setembre 
NO 
 

 
 

 
 
 

 

El professor del 
curs superior  
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2. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - CASTELLÀ 
 

MATÈRIA CURS SISTEMA 
D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

 1r,2n,3r,4t Avaluació contínua NO NO  
MARÇ-ABRIL 

   El professorat 
del curs actual.l  

  

Si aproven els dos 
primers trimestres del 
curs en què es troben 
automàticament 
queda aprovada la 
matèria pendent del 
curs passat. 

     

       

  

Si no aproven els dos 
primers trimestres ha 
de presentar-se a la 
prova de recuperació 
de juny del curs 
anterior. 

SÍ NO JUNY El professorat  
del curs actual. 

       

  
Si aproven el curs 
actual recuperen el 
curs anterior. 

SÍ SÍ (obligatori per poder fer l´examen). SETEMBRE El professorat 
del curs actual. 
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3. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - MATEMÀTIQUES 
 

MATÈRIA CURS SISTEMA D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

Matemàtiques 1r,2n,3r,4t 
Dossier d’exercicis i 
examen de recuperació 
basat en el dossier 

SÍ SÍ FEBRER Professor del 
curs actual 

  
Dossier d’exercicis i 
examen de recuperació 
basat en el dossier 

SÍ SÍ JUNY Professor del 
curs actual 

  
Dossier d’exercicis i 
examen de recuperació 
basat en el dossier 

SÍ SÍ SETEMBRE Professor del 
curs actual 

  Si aproven el curs actual 
recuperen el curs anterior NO NO JUNY Professor del 

curs actual 

  Si aproven el curs actual 
recuperen el curs anterior NO NO SETEMBRE Professor del 

curs actual 

 1r, 2n i 3r 
Prova de CCBB de 4t 
d’ESO. Si aproven 
recuperen fins 3r 

SÍ NO FEBRER Professor del 
curs actual 
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4. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - LLENGÜES ESTRANGERES 
   REVISATS SETEMBRE 2018 

 
MATÈRIA CURS SISTEMA D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

ANGLÈS 1r Haurà de fer examen i presentar el dossier que el          
departament demana. SI SI SETEMBRE Cap de 

Departament 

  Si s’aprova la 1ª avaluació de 2n ESO quedarà         
aprovat l’anglès de 1r. SI NO 

Si no ha aprovat la 
1a ava de 2n, fa un 
altre examen al 
FEBRER 

Cap de 
Departament 

  
Per aprovar el curs haurà d’aprovar almenys dues        
avaluacions i una d’elles haurà de ser       
necessàriament la 3ra 

SI NO Podrà recuperar el 
curs al JUNY 

Cap de 
Departament 

  

Per què els alumnes que han suspès la 1a i la 2a            
ava puguin tenir una altra oportunitat faran un        
examen de recuperació d’aquestes dues     
avaluacions. 

SI NO MAIG Cap de 
Departament 

  L’aprovació del curs actual implica l’aprovació de       
cursos pendents.   SETEMBRE/JUNY Cap de 

Departament 

FRANCÈS 1r Haurà presentar el dossier que el departament       
demana. NO SI SETEMBRE Susanna Rubió 

  Si s’aprova la 1ª avaluació a l’optativa de 2n ESO          
quedarà aprovat el francès de 1r. SI SI 

Si no ha aprovat la 1a 
ava de l’optativa de 
2n, fa un altre 
examen al FEBRER 

Susanna Rubió 
 

  
Per aprovar el curs haurà d’aprovar al menys dues         
avaluacions i una d’elles haurà de ser necessàriament        
la 3ra. 

SI SI Podrà recuperar el 
curs al JUNY 

Susanna Rubió 
 

  
Per què els alumnes que han suspès la 1a i la 2a ava             
puguin tenir una altra oportunitat faran un examen de         
recuperació d’aquestes dues avaluacions. 

SI SI MAIG Susanna Rubió 
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ANGLÈS 2n Haurà de fer examen i presentar el dossier que el          
departament demana. SI SI SETEMBRE Cap de 

Departament 

  Si s’aprova la 1ª avaluació de 3r ESO quedarà aprovat          
l’anglès de 2n. SI NO 

Si no ha aprovat la 
1a ava de 3r, farà 
un altre examen al 
FEBRER 

Cap de 
Departament 

  

 
Per aprovar el curs haurà d’aprovar almenys dues        
avaluacions i una d’elles haurà de ser necessàriament        
la 3ra 
 

SI NO Podrà recuperar el 
curs al JUNY 

Cap de 
Departament 

  

 
Per què els alumnes que han suspès la 1a i la 2a ava             
puguin tenir una altra oportunitat faran un examen de         
recuperació d’aquestes dues avaluacions. 
 

SI NO MAIG Cap de 
Departament 

 
 
 

 L’aprovació del curs actual implica l’aprovació de cursos        
pendents.   SETEMBRE/JUNY  Cap de 

Departament 

FRANCÈS 2n 
 
Haurà de fer examen i presentar el dossier que el          
departament demana. 
 

SI SI SETEMBRE Susanna Rubió 

  Si s’aprova la 1ª avaluació de 3r ESO quedarà aprovat          
el francès de 2n. SI SI 

Si no ha aprovat la 
1a ava de 3r, farà 
un altre examen al 
FEBRER 

Susanna Rubió 

  

 
Per aprovar el curs haurà d’aprovar al menys dues         
avaluacions i una d’elles haurà de ser necessàriament        
la 3ra 
 

SI SI Podrà recuperar el 
curs al JUNY Susanna Rubió 

  
Per què els alumnes que han suspès la 1a i la 2a ava             
puguin tenir una altra oportunitat faran un examen de         
recuperació d’aquestes dues avaluacions. 

SI SI MAIG Susanna Rubió 
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ANGLÈS 3r Haurà de fer examen i presentar el dossier que el          
departament demana. SI SI SETEMBRE Cap de 

Departament 

  Si s’aprova la 1ª avaluació de 4t ESO quedarà aprovat          
l’anglès de 3r. SI NO 

Si no ha aprovat la 
1a ava de 4t, fa un 
altre examen al 
FEBRER 

Cap de 
Departament 

  

 
Per aprovar el curs haurà d’aprovar almenys dues        
avaluacions i una d’elles haurà de ser necessàriament        
la 3ra 
 

SI NO Podrà recuperar el 
curs al JUNY 

Cap de 
Departament 

  

 
Per què els alumnes que han suspès la 1a i la 2a ava             
puguin tenir una altra oportunitat faran un examen de         
recuperació d’aquestes dues avaluacions. 
 

SI NO MAIG Cap de 
Departament 

 
 
 

 L’aprovació del curs actual implica l’aprovació de       
cursos anteriors pendents.    SETEMBRE/JUNY  Cap de 

Departament 

FRANCÈS 3r 
 
Haurà de fer examen i presentar el dossier que el          
departament demana. 
 

SI SI SETEMBRE Susanna Rubió 

  Si s’aprova la 1ª avaluació de 4t ESO quedarà aprovat          
el francès de 2n. SI SI 

Si no ha aprovat la 
1a ava de 4t, farà un 
altre examen al 
FEBRER 

Susanna Rubió 

  

 
Per aprovar el curs haurà d’aprovar al menys dues         
avaluacions i una d’elles haurà de ser necessàriament        
la 3ra 

 

SI SI Podrà recuperar el 
curs al JUNY Susanna Rubió 

  
Per què els alumnes que han suspès la 1a i la 2a ava             
puguin tenir una altra oportunitat faran un examen de         
recuperació d’aquestes dues avaluacions. 

SI SI MAIG Susanna Rubió 
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5. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - CIÈNCIES NATURALS 
Data modificació: 14-09-2018 
MATÈRIA CURS SISTEMA D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

Biologia i 
Geologia 1r 

 
Entrega del dossier que està     
penjat a la web de l’Institut. 
Si entreguen el dossier i hi ha parts que s’han          
de repetir es retornarà perquè s’entregui en la        
següent convocatòria. 
 

NO 
 
 
 

SI 
 
 
 

Tres possibilitats de lliurament    
durant el curs: 
Gener / Abril / Juny 
Una possibilitat de lliurament    
extraordinària al Setembre 

Cap de 
Departament 

Física i 
Química 2n 

Entrega del dossier que està     
penjat a la web de l’Institut.  
Si entreguen el dossier i hi ha parts que s’han          
de repetir es retornarà perquè s’entregui en la        
següent convocatòria. 

NO 
 
 
 

 
SI. En el cas que aprovin      
la física i química de 4rt      
els quedarà aprovat   
sense haver d’entregar el    
dossier. 
 

Tres possibilitats de lliurament    
durant el curs: 
Gener / Abril / Juny 
Una possibilitat de lliurament    
extraordinària al Setembre 

Cap de 
Departament 

Biologia i 
Geologia 3r 

 
Entrega del dossier que està     
penjat a la web de l’Institut. 
Si entreguen el dossier i hi ha parts que s’han          
de repetir es retornarà perquè s’entregui en la        
següent convocatòria. 
 

NO 
 
 
 

SI 
 
 
 

Tres possibilitats de lliurament    
durant el curs: 
Gener / Abril / Juny 
Una possibilitat de lliurament    
extraordinària al Setembre 

Cap de 
Departament 

Física i 
química 3r 

Entrega del dossier que està     
penjat a la web de l’Institut. 
Si entreguen el dossier i hi ha parts que s’han          
de repetir es retornarà perquè s’entregui en la        
següent convocatòria. 

NO 
 
 
 

 
SI. En el cas que aprovin      
la física i química de 4rt      
els quedarà aprovat   
sense haver d’entregar el    
dossier. 
 

Tres possibilitats de lliurament    
durant el curs: 
Gener / Abril / Juny 
Una possibilitat de lliurament    
extraordinària al Setembre 

Cap de 
Departament 
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6. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - CIÈNCIES SOCIALS REVISIÓ FETA 18-9-18 
 

MATÈRIA CURS SISTEMA 
D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

Ciències 
socials 1r Entrega del dossier NO   SI (Moodle) 

Tres possibilitats de lliurament: 
 

1. Febrer 
2. Juny 
3. Setembre 

 
L'alumnat s'ha de posar    
en contacte amb el    
professor de socials que    
tingui durant el curs    
actual. 
 

Ciències 
socials 2n Entrega del dossier NO    SI (Moodle) 

Tres possibilitats de lliurament: 
 

1. Febrer 
2. Juny 
3. Setembre 

 
L'alumnat s'ha de posar    
en contacte amb el    
professor de socials que    
tingui durant el curs    
actual. 
 

Ciències 
socials 3r Entrega del dossier NO    SI (Moodle) 

Tres possibilitat de lliurament: 
 

1. Febrer 
2. Juny 
3. Setembre 

 
L'alumnat s'ha de posar    
en contacte amb el    
professor de socials que    
tingui durant el curs    
actual. 
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7. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - TECNOLOGIA  REVISIÓ FETA AMB DATA 27-9-18 

 

MATÈRIA CURS SISTEMA 
D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia 

 
 
 
 
 
 
1r 
2n 
3r 

 
Febrer: 
Realització d’un 
dossier i un 
examen basat 
en el dossier. 
 
Juny 
Realització d’un 
examen. 
 
Setembre: 
Realització d’un 
dossier i un 
examen basat 
en el dossier. 
 

 
Febrer: 
Valdrà el 50% 
de la nota. 
 
 
 
Juny: 
Serà el 100 
% de la nota 
 
Setembre. 
Valdrà el 50% 
de la nota. 

 
Febrer: 
Serà obligatori presentar 
el dossier i valdrà el 50% 
de la nota. 
Juny: 
No s’haurà de presentar 
Setembre. 
Valdrà el 50% de la 
nota. 
 
Tant al febrer com al 
setembre si es troben 
dossiers copiats 
suposarà suspendre la 
recuperació 

 
El dossier es podrà 
descarregar del moodle de 
l’institut al desembre i 
s’haurà de presentar la 
primera setmana de 
classes del gener. 
Un cop corregits els dossiers i 
tornats als alumnes el 
professor del grup concretarà 
la data de recuperació al 
febrer. 
La data de recuperació del 
juny s’haurà de concretar amb 
el professor actual. 
La data de recuperació de 
setembre serà la que fixi el 
calendari de recuperacions. 

 
El professor de 
tecnologia del curs 
actual. En el cas dels 
alumnes que no facin 
tecnologia hauran de 
posar-se en contacte 
amb el cap de 
departament de 
tecnologia. 

Informàtica  2n  
3r 

Fer un treball de 
recuperació NO NO En qualsevol moment del 

curs 

 
El professor de 
tecnologia del curs 
actual. Si no fan 
tecnologia hauran de 
posar-se en contacte 
amb el cap de 
departament de 
tecnologia. 
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8. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - MÚSICA   REVISAT AMB DATA 21/09/2018  
 

MATÈRIA CURS SISTEMA D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

MÚSICA 1r ESO 

Si s’aproven dos trimestres    
de 3r d’ESO es recupera     
automàticament el 1r curs    
d’ESO. 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 

 
Només cal fer dossier si no      
s’aproven dos trimestres de 3r     
d’ESO. Per fer el dossier cal      
posar-se en contacte amb e l/      
la cap de Departament de     
Música. 
 
 

Juny  i 
Setembre. 
 
 
 
 
 

Cap del 
Departament de 
Música. 
 
 
 
 

MÚSICA 3r ESO 

 
De Febrer a Maig s’ha de      
presentar un dossier que    
inclourà continguts del curs.    
De Febrer a Maig l’alumne/a     
podrà anar consultant   
l’elaboració i dubtes del    
dossier al Cap de    
Departament. 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per fer el dossier cal posar-se      
en contacte amb el/la Cap de      
Departament. 
 
 
 
 
 
 

De Febrer a 
Maig. 
 
 
 
 
 
 
 

Cap de 
Departament de 
Música.  
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9. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - EDUCACIÓ FÍSICA REVISAT 20/9/18 

 
MATÈRIA CURS SISTEMA D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

ED. 
FÍSICA 
 

1r,2n i 3r 

 
L'avaluació en Ed. Física és     
continua, si l'alumne aprova tot el      
curs que està cursant queda aprovat      
el curs anterior suspès. 
 

NO NO JUNY I/O 
SETEMBRE 

Cap de 
departament 
d´Ed. Física  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 

INS Can Peixauet 
C/ Jacint Verdaguer, 12-14 (08923) Santa Coloma de Gramenet 
Tel: 93.466.50.50 – Fax: 93.466.45.10                                                                                                                                                               Pàgina 16 de 18 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Can Peixauet 

 

10. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - VISUAL I PLÀSTICA 
 

MATÈRIA CURS SISTEMA D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

ED. 
VISUAL I 
PLÀSTICA 

1r ESO 

 
Lliurament d’un dossier amb    
exercicis del curs suspès, descrits     
en un document que es podrà      
descarregar del moodle. 
 

NO 100% de la nota Febrer o juny o 
setembre 

Professors de 
Plàstica 

ED. 
VISUAL I 
PLÀSTICA 

2n ESO 

 
Lliurament d’un dossier amb    
exercicis del curs suspès, descrits     
en un document que es podrà      
descarregar del moodle. 
 

NO 100% de la nota Febrer o juny o 
setembre 

Professors de 
Plàstica 
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11. CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS - HUMANITATS REVISAT AMB DATA 14-09-18 
 

MATÈRIA CURS SISTEMA 
D’AVALUACIÓ EXAMEN DOSSIER DATA CONTACTE 

ÉTICA I 
VALORS 1, 2, 3, i 4art. 

 
De Gener a Maig 
s’ha de presentar un 
dossier amb els 
continguts del curs. 
 

NO 

Per l’entrega del dossier 
cal posar-se en contacte 
amb el/la Cap de 
Seminari. 

Entrega final Maig Cap de Seminari 
Humanitats 

CULTURA 
CLÀSSICA 3r Treball escrit sobre 

Mitologia Clàssica. NO 

 
Els alumnes suspesos 
han de demanar-lo al 
professor de Cultura 
Clàssica. 
 

Setmana del 25-29 
de juny. Entrega al 
setembre de 2018. 

Pepe Fernández 
González 

LLATÍ 4t Dossier de 
recuperació. NO 

 
Els alumnes suspesos 
han de demanar-lo al 
professor de Llatí. 
 

Setmana del 25-29 
de juny. Entrega al 
setembre de 2018. 

Pepe Fernández 
González 
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