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Criteris recuperació 2n trimestre 

Curs 2019-2020 
Els criteris de recuperació de matèries o àmbits pendents del 2n trimestre s’han adaptat degut a la 

situació de confinament actual. 

Adjuntem la informació concreta referent a cada curs i, en els propers dies, els professors es posaran 
en contacte amb els/les alumnes i famílies per tal de determinar la tasca concreta. En tots els casos 
s’han de complir els terminis d’entrega de totes les tasques que es proposin. 
 

1r ESO 

ÀMBIT Criteris de recuperació 

HUM 

TIL (català i castellà) - Avaluació contínua 
- Superant 3r trimestre es recupera el pendent. 

ALEMANY -  Avaluació contínua 
- Superant 3r trimestre es recupera el pendent. 

ANGLÈS/SOCIALS  
- Activitat de recuperació a determinar per l’equip d’àmbit. 
- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

STEM 
- Tasca de recuperació. 
- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

EXP 
- Activitat de recuperació a determinar per l’equip d’àmbit.  
- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

  

2n ESO 

ÀMBIT Criteris de recuperació 

HUM 

TIL (català i castellà)- Avaluació contínua 
- Superant 3r trimestre es recupera el pendent 

ALEMANY -  Avaluació contínua 
- Superant 3r trimestre es recupera el pendent. 

ANGLÈS/SOCIALS-  
- Activitat de recuperació a determinar per  l’equip d’àmbit. 
- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

STEM 
- Tasca de recuperació.  
- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

EXP (VIP) 
- Entregar tasques pendents del 2n trimestre. 
- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

OPTATIVES - Tasca de recuperació  
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3r ESO 

Matèries Criteris de recuperació 
LLENGÜES 
        CAT 
        CAST 
        ALE 
 

Avaluació contínua 
- Superant 3r trimestre es recupera el pendent. 

 

ANGLÈS Avaluació contínua (tasques 3r trimestre)  i prova oral. 
 

RESTA 
MATÈRIES 

- Prova o activitat de recuperació a determinar per cada docent. 

- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

 

 

 

 
4t ESO 

Matèries Criteris de recuperació 
LLENGÜES Avaluació contínua 

- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

 

RESTA 
MATÈRIES 

- Prova o activitat de recuperació a determinar per cada docent. 

- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

 

 

 
BATXILLERAT 

Matèries Criteris de recuperació 
LLENGÜES Avaluació contínua 

- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

 

RESTA 
MATÈRIES 

- Entregar les tasques avaluables del 3r trimestre ben elaborades. 

- I, opcionalment, prova o activitat de recuperació, a determinar per cada 

docent.  

 

 

 

 

 


