
Què cal fer per recuperar la matèria en cas que m’hagi quedat pendent per a  
l’avaluació extraordinària? 

 
1r ESO 
 

CATALÀ Han de fer un examen final de caire competencial amb els continguts 
treballats al llarg del curs. 

CASTELLÀ Han de fer un examen final de caire competencial amb els continguts 
treballats al llarg del curs. 

NATURALS Han de fer les tasques que no han fet durant el curs: lab reports, resums 
i algun exercici.  

MATES Han de fer l’examen i en els casos que tenen tots els trimestres 
suspesos entregar el dossier de repàs del 1r i 2n Trimestre. 
FLEXIBLE: Han  d’entregar els dossiers que els hi falten 
 

ANGLÈS Han de fer un examen final de caire competencial amb els continguts 
treballats al llarg del curs. 

SOCIALS Dossier i control 

EF  

TECNO 1A, 1B i 1C: Entregar les feines que falten al classroom no realitzades 
durant el curs. Cada alumne té un email informatiu on s’especifica les 
tasques no entregades. 

VIP  

MÚSICA Caldrà portar l’ordinador i els auriculars per fer un exercici amb Audacity. 
també farem una petita prova escrita sobre la veu humana i els 
instruments musicals. 

Religió  

Valors ètics 1rC: entregar activitats no lliurades o no ben fetes. Se l’indicarà a 
l’alumne per correu electrònic. 

Sost. i Educació 
emocional 

Entregar la llibreta de sostenibilitat 

Segon idioma 
estranger (Francès) 

Presentar dossier del segon trimestre i fer prova escrita de 3r trimestre. 

Posa't a punt Lliurar un dossier de competències bàsiques de llengua catalana i 
castellana. 

Eines d'estudi 
digitals 
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Què cal fer per recuperar la matèria en cas que m’hagi quedat pendent per a  
l’avaluació extraordinària? 

2n ESO 
 

CATALÀ Han de fer un examen final de caire competencial amb els continguts 
treballats al llarg del curs. 

CASTELLÀ Han de fer un examen final de caire competencial amb els continguts 
treballats al llarg del curs. 

NATUS Entregar el dossier que se’ls envia per correu electrònic. 

MATES Repassar les activitats del classroom i presentar-se a la prova 
recuperació de la part suspesa. Avisats per correu electrònic. 

ANGLÈS Caldrà superar una prova competencial de comprensió lectora, 
expressió escrita i comprensió oral. 

SOCIALS Dossier i control 

EF Entregar un treball i/o un vídeo. Avisats per correu electrònic. 

TECNO Lliurar els treballs de final de curs al Classroom del Taller i al del curs 
corresponent 

MÚSICA Caldrà portar l’ordinador i els auriculars per fer un exercici amb Audacity. 
També cal portar la flauta per a fer una petita interpretació que 
treballarem a la mateixa classe. 

Religió  

Valors ètics  

Juguem?  

Segon idioma 
estranger (Francès) 

 

Cultura clàssica  

Eines d'estudi 
digitals 

No hi ha alumnes suspesos/es 

Treball de síntesi  
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Què cal fer per recuperar la matèria en cas que m’hagi quedat pendent per a  
l’avaluació extraordinària? 

 
 

3r ESO 
 

CATALÀ Han de fer una prova de tot el curs. 

CASTELLÀ  3r C: Han de fer un examen final de caire competencial amb els 
continguts treballats al llarg del curs. 

FÍSICA I QUÍMICA Fer els exercicis penjats al classroom de la recuperació i examen dels 
temes treballats. 

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA 

Fer un dossier amb exercicis i examen dels temes treballats. 

MATES FLEXIBLE: Han de fer un examen dels conceptes del curs o del 
trimestre que han de recuperar. El dia de l’examen han de portar el 
dossier dels exàmens dels temes corregits. 
Grup Ordinari: Han de fer un examen dels conceptes del curs o del 
trimestre que han de recuperar. A més cal haver vist les corresponents 
flipped classroom pendents. 

ANGLÈS Prova competencial fragmentada en funció de l'alumne. 

SOCIALS Lliurament dels dossiers de recuperació pendents o, en el seu defecte, 
fer uns exercicis entregats pel professor. 

EF 6 alumnes.  Presentar-se al pavelló el dia de la recuperació (enviaré 
correu per detallar si dijous o divendres, a alumnes i pares) amb roba 
esportiva i ordinador.  He determinat divendres per als alumnes de 3r 
ESO.  

TECNO  

VIP  

Religió  

Valors ètics  

Segon idioma 
estranger (Francès) 

 

Joc net  

Robòtica  

Mediació Dossier  

Emprenedoria  
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Què cal fer per recuperar la matèria en cas que m’hagi quedat pendent per a  
l’avaluació extraordinària? 

 
 

4t ESO 
 

CATALÀ x 

CASTELLÀ  

NATUS  

MATES FLEXIBLE: Han de fer un examen dels conceptes del curs. El dia de 
l’examen han de portar el dossier dels exàmens dels temes corregits. 
GRUP .Fer uns exercicis enviats per e-mail i fer prova 

ANGLÈS Prova competencial 

SOCIALS Lliurament dels dossiers de recuperació pendents. 

EF 1 alumna.  Presentar-se al pavelló el dia de la recuperació (enviaré 
correu per detallar si dijous o divendres, a alumnes i pares) amb roba 
esportiva i ordinador.  He determinat dijous per als alumnes de 4t ESO. 

Religió  

Valors ètics  

Segon idioma 
estranger (Francès) 

 

Llatí  

Informàtica Cal entregar les feines pendents del 3r trimestre. Cada alumne té un 
email informatiu amb el que han d’entregar.  

Tecnologia Tots aprovats 

Economia Cal demostrar tenir fetes totes les activitats avaluables del trimestre o 
trimestres pendents de recuperar. 

Música Tots estan aprovats 

Vip  

Física i química  

Biologia i geologia Presentar infografia de la cèl·lula i preparar la prova sobre la unitat 1 (la 
cèl·lula) Avisat per correu 

Treball 
competencial 
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Què cal fer per recuperar la matèria en cas que m’hagi quedat pendent per a  
l’avaluació extraordinària? 

 
A++ ESO 
 

CIÈNCIA I 
TECNOLOGIA 

Entregar el dossier de recuperació i fer una petita prova 

NATURALEZA Presentar dossier Tema Reproducció 

ENTORN SOCIAL Entregar presentació País.  

ANGLÈS  

EMRENEDORIA TOTS APROVATS 

Català Entregar dossier de recuperació.  

Valors ètics  

EF  

Informàtica  

Economia  

Música Tots estan aprovats 

Vip  

Física i química  

Treball  de síntesi 
3r 

 

Treball 
competencial 4t 
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