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Benvolgudes famílies,  

D'acord amb la normativa del Departament d'Educació, l’alumnat que en començar el curs 

té encara matèries pendents de superació d’altres cursos ha de dur a terme activitats de 

recuperació al llarg del curs, en els moments i convocatòries que es designin des de l’institut.  

Adjunt a l’informe d’aquesta primera avaluació que us farà arribar el vostre fill/a, presentem 

aquest quadern on consten quines són aquestes matèries pendents d’altres cursos 

acadèmics i com recuperar-les.  

Durant aquest curs 22-23, els alumnes amb pendents de matèries que no són de continuïtat, 

tenen una altra convocatòria per a poder recuperar-les 

 

- la setmana del 6 al 10 de febrer de 2023. 

 

Els alumnes han de llegir els criteris que venen a continuació per informar-se de com es 
recuperen totes les matèries, segons els acords de cada departament; després, s’han de 
trobar amb el docent que tenien el curs passat (o, en absència d’aquest, amb el referent del 
departament) per demanar-li concretament com han de preparar-se la recuperació.  

Atentament,  

Coordinació d’ESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS 

LLENGUA CATALANA i LLENGUA CASTELLANA (2n, 3r i 4t d’ESO) 

 

Durant el mateix curs i atès que la matèria sempre és acumulativa, cada trimestre 

permet a l'alumne, si l'aprova, recuperar un trimestre anterior suspès. Amb tot, cal 

tenir present que la tercera avaluació té sempre un pes més important que les altres. 

Si un alumne té la matèria suspesa d'un curs anterior, pot recuperar-la aprovant com 

a mínim els dos primers trimestres del curs següent. En el supòsit que un alumne 

amb la matèria pendent del curs anterior no aconsegueixi recuperar-la durant els dos 

primers trimestres del curs següent, s'estudiarà el seu cas personal i se li programarà 

una feina de recuperació personalitzada en funció dels seus dèficits (prova de 

mínims, treball sobre algun llibre, exercicis de redacció de textos, compromís pel que 

fa a actituds de classe ...), atenent l'assoliment de les competències bàsiques. El 

termini per realitzar aquesta feina de recuperació o examen serà a final de curs per 

als alumnes de segon i tercer, i la setmana de recuperacions del mes de febrer per 

als de quart, per tal que es pugui arribar a final de curs amb una situació 

perfectament clara per a l'alumne i la seva família. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS 

LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS, 2n, 3r i 4t d’ESO) 

 

Durant el mateix curs i atès que la matèria és acumulativa i competencial, cada 

trimestre permet a l'alumne/a recuperar alguna de les competències no assolides 

anteriorment.  

  

Si a final de curs la matèria queda suspesa, pot recuperar-la aprovant com a 
mínim els dos primers trimestres del curs següent. Per afavorir la recuperació 

es recomana una feina d'estiu específica. Aquesta feina l’ajudarà a millorar el seu 

nivell. 

 

En el supòsit que un alumne/a amb la matèria pendent del curs anterior no 

aconsegueixi recuperar-la durant els dos primers trimestres del curs següent, 

s'estudiarà el seu cas personal i se li proposarà un GUIÓ D’ACORDS A COMPLIR 
PER A LA RECUPERACIÓ DE PENDENTS. En aquest guió s’especificarà la feina 

de recuperació personalitzada en funció dels seus dèficits atenent l'assoliment de 



les competències bàsiques amb les activitats que ha de presentar obligatòriament, i 

si s’escau, en cas que tingui problemes de comportament, el Document d’Actitud 
Adequada a Classe. D’aquesta manera es podrà fer un seguiment del compliment 

d'aquests acords per valorar la recuperació.  

 

 

El termini per fer aquesta feina de recuperació es fixarà per principis del tercer 

trimestre per a l’alumnat de segon i tercer, i pel mes de gener per als de quart, per 

tal que es pugui arribar a final de curs amb una situació perfectament clara per a 

l'alumne/a i la seva família. 

A tot aquell alumnat que vulgui cursar batxillerat, no se li farà cap tipus d’adaptació. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS  

MATEMÀTIQUES (2n, 3r i 4t d’ESO) 

Durant el curs si un/a alumne/a aprova un trimestre li queda aprovat el curs anterior. 

Aquesta possibilitat es contemplarà sempre i quan el professor/a del curs anterior no 

deixi constància escrita a l’acta d’avaluació que l’alumne/a ha abandonat la matèria. 

En aquest cas excepcional, l’alumne/a encara podrà recuperar la matèria del curs 

anterior si aprova el curs actual.  

 

Si a final de curs la matèria queda suspesa la recuperació seguirà el mecanisme 

següent:  

● El 50% de la qualificació vindrà donada per un examen que tindrà lloc al llarg 

del tercer trimestre, el 30% per un qüestionari del tercer trimestre on hi haurà 

exercicis de tot el curs (en el Moodle i en paper) i el 20% de la nota del curs 

actual. A més, és condició necessària haver presentat els apunts del curs 

enquadernats si no es van presentar el dia indicat. En cas que no es 

presentin, l’alumne/a no recupera la matèria. En l’examen de recuperació de 

juny es consideraran uns exercicis concrets per tal de recuperar, si es 

realitzen correctament, les matemàtiques suspeses d’anteriors cursos 

d’ESO.  

 

● En cas de recuperar la nota no serà superior a assoliment satisfactori.  

 

 



CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS 

CIÈNCIES SOCIALS (2n, 3r i 4t d’ESO) 

1.- L’alumne aprova el curs anterior aprovant el curs actual. 

 

2.- L'alumnat matriculat que no pot cursar la matèria presencial haurà de presentar 

un dossier d'activitats que li proporcionarà el departament, degudament 

complementat, a la convocatòria  de pendents del mes de febrer. 

 

3.- L’alumnat de 4t haurà de presentar un dossier d’activitats (50%) que li 

proporcionarà el departament, degudament complementat i, també realitzarà un 

examen (50%) a la convocatòria de pendents de febrer 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS 

CVE (2n, 3r i 4rt) 

 
1.- L’alumne aprova el curs anterior aprovant el curs actual 

 

2.- L’alumnat matriculat que no pot cursar la matèria presencial s’haurà de presentar 

a l’examen de la convocatòria de pendents del mes de febrer 

 

3.- L’alumnat de 4rt s’haurà de presentar a un examen a la convocatòria de pendents 

de febrer.  

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS  

EDUCACIÓ VISUAL i PLÀSTICA (1r, 3r i 4t d’ESO) 

Els alumnes que cursen EViP recuperaran tots els cursos anteriors suspesos 

aprovant la segona avaluació o la tercera i final del curs actual. 

 

Pel que fa als alumnes de quart, també poden recuperar els cursos anteriors si estan 

aprovant l’optativa la setmana anterior a la convocatòria de centre de febrer.  

 

Els alumnes que no cursen EViP poden recuperar els cursos anteriors suspesos a 

la convocatòria de centre de febrer, amb la presentació dels treballs que s’indiquin. 

 



CRITERIS DE RECUPERACIÓ:  

MÚSICA (1r, 2n i 4t d’ESO) 

PRIMER: 

En cas que l’alumne/a no aprovi la matèria de primer podrà recuperar aprovant el primer 

trimestre de segon. 
En cas que no aprovi el trimestre se li donarà un llibre d’exercicis (amb l’informe del primer 

trimestre) i l’haurà de  presentar la setmana dels exàmens de recuperació. En el moment de 

la presentació se li farà una prova dels continguts bàsics del llibret. Per poder aprovar la 

matèria caldrà que tingui la prova superada i la presentació correcta del llibret. 

SEGON: 

En cas que l’alumne/a no aprovi la matèria de segon podrà recuperar aprovant  tercer o quart 

si és que cursa l’optativa. 
En cas que no aprovi el trimestre o no cursi l’optativa se li donarà un llibre d’exercicis i l’haurà 

de  presentar la setmana dels exàmens de recuperació. En el moment de la presentació se 

li farà una prova dels continguts bàsics del llibret. Per poder aprovar la matèria caldrà que 

tingui la prova superada i la presentació correcta del llibret. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ:  

EDUCACIÓ FÍSICA (2n, 3r i 4t d’ESO) 
 
1.- L’alumne aprova el curs anterior aprovant el curs actual. 

 

2.- Als alumnes de 4t, per tal de poder recuperar la matèria del curs anterior abans 

de finalitzar el curs, se’ls possibilitarà poder recuperar la matèria a la 2a avaluació 

del curs vigent, amb la realització d’una prova extraordinària a criteri del professor. I 

es farà constar a l’acta de la 2a avaluació. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS  

TECNOLOGIA (2n, 3r i 4t d’ESO) 

Per a l’assoliment de cursos anteriors, primer, segon i tercer, cal fer un dossier amb 

tasques que han de presentar en les dates proposades pel centre, sempre i quan no 

hagin aprovat el primer trimestre del curs present, en cas contrari els quedarà 

pendent.  

 

Els alumnes de quart que no cursen tecnologia han de fer un dossier per cada curs 

que tinguin pendent que han de presentar en les dates proposades pel centre (el 



febrer). Els que cursen tecnologia a quart i assoleixen el primer trimestre recuperen 

la de cursos anteriors.  

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS  

BIOLOGIA i GEOLOGIA, FÍSICA i QUÍMICA (2n, 3r i 4t d’ESO) 

Per tal de recuperar les matèries pendents de cursos anteriors, caldrà fer les 

activitats del dossier que el professorat de ciències li farà arribar i presentar-les al 

seu professor/a de ciències d’aquest curs o al/a la cap de departament de ciències 

durant la setmana proposada des del centre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Signatura del tutor/a:                                               Signatura del pare/mare: 
 
 
Institut Bosc de la Coma 
Carrer Toledo, 12, 17800 Olot 
Tel. 972 26 70 12 Fax 972 27 23 19 iesbosccoma@xtec.cat 

 

DILLUNS 6 de febrer  DIMECRES 8 
febrer  

DIJOUS 9 febrer  

15:30 
a 
16:30 

CATALÀ  
a.32 

  

E 
FISICA  
a. 30// 
GIM 

Recollida 
tasques de 
recuperació: 
TECNO  

SOCIALS 
a.32 

Recollida 
tasques de 
recuperació: 
 ANGLÈS 

MÚSICA 
aula 
música 

Recollida de 
treballs/tasques 
de recuperació: 
EVP, BIO i GEO, 
FiQ 
 

16:30 
a 
17:30 

CASTELLÀ 
a.33 

CVE  
a.33 

 

Alumne/a Grup:    

MATÈRIES 1r ESO 2n ESO 3r ESO 

Català    

Llengua anglesa    

Ciències Socials    

Castellà    

Educació Física    

Biologia i Geologia    

Física i Química    

Educació Visual i Plàstica    

Matemàtiques    

Tecnologia    

Música    

Cultura i Valors / Religió    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


