PLA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS
CURS 2020-21
(Informació per alumnes)

En aquest document trobareu quan podeu recuperar les matèries que teniu suspeses de cursos
anteriors.
A continuació es detallen 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.
Mireu bé les dates exactes, hores i aules de cada un dels exàmens.
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.
Els dossiers de feina els podreu trobar a la web del centre, en l'apartat d'alumnat.
Si teniu algun dubte al voltant dels continguts i/o de la resolució d'algunes de les activitats a
presentar, demaneu al professor de l'assignatura que teniu en aquest curs o al cap de departament
d'aquesta assignatura.

IES ALBUHAIRA

CURS 2020-21
PLA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS
(Informació pels alumnes)

ASSIGNATU
RES DE 1r
D'ESO
MATÈRIA I
NIVELL

Anglès

Instrument d'avaluació
Es podrà recuperar la matèria
pendent d'altres cursos sempre
que s'aconsegueixi una
qualificació mínima de 4 a les
dues primeres avaluacions i una
valoració positiva de feina,
assistència, actitud i lliurament de
tasques de recuperació.

DATA

Les setmanes per
l’entrega de les
tasques de
recuperació seran:
- del 23 al 27 de
novembre
- del 8 al 12 de
març
- del 10 al 14 de
maig

HORA

LLOC

Aula de 2n
A les 14h. de
batxillerat

PROFESSO
R
RESPONSA
BLE

Xisca
Cladera

Tutors de
seguiment

En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs tendrà una
altra oportunitat presentat-se a un
L’examen: 24 de
examen durant el mes de maig
maig
CATALÀ

Es podrà recuperar la matèria
pendent d'altres cursos sempre
que s’aconsegueixi una
qualificació mínima de 4 a les
dues primeres avaluacions i una
valoració positiva de feina,
assistència, actitud i lliurament de
tasques de recuperació.

En els casos en què
el tutor ho consideri A les
adient, fixarà dies
14.05 h.
per la presentació
de determinades
Aula B1A
tasques de
recuperació.

Es podrà recuperar la matèria
DATA de
pendent d'altres cursos sempre
l’examen: 7 de
que s'aconsegueixi una
maig
qualificació mínima de 4 a les
dues primeres avaluacions i una
valoració positiva de feina,
assistència, actitud i lliurament de
tasques de recuperació.
En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs tendrà una

Miquel
Àngel
Jaume
Cati
Moragues

En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs tendrà una DATA de
l’examen: 10 de
altra oportunitat al maig.
maig
CASTELLÀ

Pere
Perelló

A les
8:00

AULA 2nB Tutores de
seguiment:
-Mª José
González
-Cati
Moragues

altra oportunitat al maig.
MÚSICA

EPV

En aquest cas, hi ha dos alumnes
que duen la música pendent de 1r.
L’alumne que està matriculat de
l’optativa de 2n, si aprova la
matèria de 2n, aprovarà
automàticament la música de 1r.
L'alumnat amb música pendent,
ha de realitzar tres treballs durant
tot el curs, un per trimestre.
Aquests treballs s'explicaran a
una reunió informativa, el dia 14
de desembre a les 15h.
Si així i tot, no es supera
l'assignatura, hi haurà la prova
extraordinària de setembre amb
l'entrega dels tres treballs.

Reunió informativa: A les 13h
14 de desembre
com a
molt tard
Entregues treballs:

- Quadern de tasques de
recuperació de l’assignatura
EPV1 que es proporcionarà a
cada alumne i que es penjarà al
classroom de l’assignatura i a la
plana web del centre.

Els alumnes poden A les
demanar dubtes al 14:05h.
llarg del curs al
professor
encarregat. L'horari
serà tots els
dimecres al primer
pati a la sala de
professors.

Departamen Margalida
t de llengües Ramis
o via
Classroom o
e-mail

21 de desembre de
2020
5 de març del 2021
7 de maig del 2021

Aula de
plàstica

Guillem
Martorell
Mir

Aula 1

Professor
que tenguin
al curs
actual

En cas que les
classes es facin de
manera no
presencial es
resoldran els dubtes
mitjançant el
classroom que
s’habilitarà al llarg
del curs..
Les tasques s'han
d'entregar el
dimecres 12 de
maig de 2021.
Matemàtiques

Aquesta assignatura
es pot
recuperar a partir de la realització
correcta d’una tasca següent o
amb la superació d’un examen
global.
En cas de haver de fer l’examen
la data serà dia 12 de maig.

Les dates per a la
revisió de les
tasques són:
.
Feina dels 3 primers
temes:12 de gener
Feina dels temes 4,5
i 6: 3 de març

14:05

Feina dels darrers
temes: 14 d’abril.
En cas de haver de
fer l’examen la data
serà dia 12 de
maig.

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

1. Quadernet de feines
pendents.
2. Examen de recuperació
(en cas de suspendre les
feines).

1. Setmana del 1.Cap
8-12 març
hora
2021
2. 8h
2. 29 abril
2021

Leandre
Santonja

CIÈNCIES
SOCIALS

Quadernet de feines pendents.

Entrega de les
14:05h
tasques en 3 parts:
-Gener de 2020
Examen de recuperació (en cas de -Març de 2020
suspendre les feines).
-5 Maig de 2020
Examen:
12 de maig

Dep. de
Ciències
Socials

VALORS
ÈTICS

Quadernet de feines pendents.

Departamen Emili
t de
Menasalvas
Ciències
Socials

Examen i entrega
de la tasca dia 12
de maig

14:05h

Examen de recuperació (en cas de
suspendre les feines).
EDUCACIÓ
FÍSICA

Lectura i estudi de varis temes.
Posterior realització de fitxes
comprensives

Dimecres 27 de
10.45
gener de 2021, a
les 10.45 en el
departament d’EF,
Lectura i estudi de varis temes.
reunió informativa
Posterior respostes a preguntes
i lliurament del
elaborades pel professor
dossier de
Elaboració d'un treball encomanat recuperació de
pel professor
pendents per part
del professor
-Dimecres 24 de
10.45
febrer de 2021, a
les 10.45 en el
departament d’EF,
lliurament de les
fitxes
comprensives i del
treball

Rafel
Socias

Departamen Nicolau
t d’EF
Colom
Adrià
Castro
Antònia
Martorell

Departamen
t d’EF
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ASSIGNATUR
ES DE 2n
D'ESO
MATÈRIA I
NIVELL

Anglès

CATALÀ

Instrument d'avaluació

DATA

HORA

LLOC

PROFESSOR
RESPONSABLE

Es podrà recuperar la matèria
pendent d'altres cursos
sempre que s'aconsegueixi
una qualificació mínima de
4 a les dues primeres
avaluacions i una valoració
positiva de feina, assistència,
actitud i lliurament de tasques
de recuperació.

Les setmanes
Aula de 2n de
per l’entrega A les 14h. batxillerat
de les
tasques de
recuperació
seran:
- del 23 al 27
de novembre
- del 8 al 12
de març
En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs tendrà - del 10 al 14
de maig
una altra oportunitat
presentat-se a un examen
L’examen:
durant el mes de maig
24 de maig

Xisca Cladera

Es podrà recuperar la matèria
pendent d'altres cursos
sempre que s’aconsegueixi
una qualificació mínima de
4 a les dues primeres
avaluacions i una valoració
positiva de feina, assistència,
actitud i lliurament de tasques
de recuperació.

Pere Perelló

En els casos
en què el
A les
tutor ho
14.05 h.
consideri
adient, fixarà Aula B1A
dies per la
presentació
de
determinades
En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs tendrà tasques de
una altra oportunitat al maig. recuperació.

Tutors de
seguiment

Miquel Àngel
Jaume
Cati Moragues

DATA de
l’examen: 10
de maig
ALEMANY

No hi ha alumnes pendents

Matemàtiques

Aquesta assignatura es pot
recuperar a partir de la
realització correcta d’una
tasca
següent o amb la
superació
d’un
examen
global.

Les dates per 14:05
a la revisió
de les
tasques són:
.

Aula 1

Professor que
tenguin al curs
actual

En cas de haver de fer
l’examen la data serà dia 12
de maig.

Feina dels 3
primers
temes:12 de
gener
Feina dels
temes 4,5 i
6: 3 de març
Feina dels
darrers
temes: 14
d’abril.
En cas de
haver de fer
l’examen la
data serà dia
12 de maig.

FÍSICA I
QUÍMICA

1. Quadern d'activitats. Es
corregirà com si fos un
examen. Si s’obté una
valoració superior a cinc,
l’alumne haurà recuperat la
pendent.
Per ajudar a fer el quadern
d’activitats es convocaran dos
dies de revisió per tal
d’aclarir dubtes dels
mateixos.
2. En cas de no aprovar amb
el quadern l’alumne farà un
examen de
recuperació.Examen de
recuperació (en cas de
suspendre les feines).

CASTELLÀ

1a revisió
quadern:
Dx 20 de
gener 21.
2a revisió
quadern:
Dx 24 de
març 21.

- alumnes
3r ESO:
8.00h
-alumnes
4t ESO:
14.05h

Data màxima
lliurament
quadern:
Dx 14 d'abril
21.

D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T

P
E
P
O
L
I
V
E
R

FQ

Examen:
Dx 21
d'abril.

Es podrà recuperar la matèria DATA de
pendent d'altres cursos
l’examen: 7
sempre que s'aconsegueixi
de maig
una qualificació mínima de
4 a les dues primeres
avaluacions i una valoració
positiva de feina, assistència,
actitud i lliurament de tasques
de recuperació.
En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs tendrà

Cada dia:

A les
8:00

AULA 2nB

Tutora de
seguiment:
-Maria Bel Gual

una altra oportunitat al maig.
TECNOLOGIA

Fotocopies d'activitats i
examen.
Les activitats acabades es
lliuraran abans de començar
l'examen.

CIÈNCIES
SOCIALS

Entrega de
Quadernet de feines pendents. les tasques
en 3 parts:
-Gener de
Examen de recuperació (en
2020
cas de suspendre les feines). -Març de
2020
- 5 Maig de
2020
Examen:
12 de maig

divendres
8:00h
15 de gener

14:05h

Aula 3B

Aina Reynés

Dep. de Ciències
Socials

Rafel Socias
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ASSIGNATU
RES DE 3r
D'ESO
MATÈRIA I
NIVELL

Anglès

Instrument d'avaluació
Es podrà recuperar la matèria
pendent d'altres cursos sempre
que s'aconsegueixi una
qualificació mínima de 4 a les
dues primeres avaluacions i
una valoració positiva de feina,

DATA

HORA

Les setmanes per
l’entrega de les A les
tasques de
14h.
recuperació
seran:
- del 23 al 27 de

LLOC

Aula de 2n de
batxillerat

PROFESSOR
RESPONSABLE

Xisca Cladera

Tutors de
seguiment

assistència, actitud i lliurament
de tasques de recuperació.

novembre
- del 8 al 12 de
març
- del 10 al 14 de
maig

En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs tendrà
una altra oportunitat
presentat-se a un examen durant
L’examen: 24 de
el mes de maig
maig
CATALÀ

Es podrà recuperar la matèria
pendent d'altres cursos sempre
que s’aconsegueixi una
qualificació mínima de 4 a les
dues primeres avaluacions i
una valoració positiva de feina,
assistència, actitud i lliurament
de tasques de recuperació.
En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs tendrà
una altra oportunitat al maig.

Música

L'alumnat amb música pendent,
ha de realitzar tres treballs
durant tot el curs, un per
trimestre.
Aquests treballs s'explicaran a
una reunió informativa, el dia
14 de desembre a les 15h.
Si així i tot, no es supera
l'assignatura, hi haurà la prova
extraordinària de setembre amb
l'entrega dels tres treballs.

Pere Perelló
En els casos en
què el tutor ho
consideri adient,
fixarà dies per la
presentació de
determinades
tasques de
recuperació.

A les
14.05 h.

Miquel Àngel
Jaume

Aula
B1A

Cati Moragues

DATA de
l’examen: 10 de
maig
Reunió
informativa: 14
de desembre
Entregues
treballs:

A les
13h
com a
molt
tard

Departament de Margalida
llengües o via Ramis
Classroom o
e-mail

21 de desembre
de 2020
5 de març del
2021
7 de maig del
2021

Matemàtiques

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

No hi ha alumnes amb la
pendent de tercer.
3. Quadernet de feines
pendents.
4. Examen de recuperació
(en cas de suspendre les
feines).

3. Setmana
del 8-12
març
2021
4.

29 abril
2021

1.Cap
hora
2. 8h

Leandre
Santonja

VALORS
ÈTICS

Quadernet de feines pendents.
Examen de recuperació (en cas
de suspendre les feines).

FÍSICA I
QUÍMICA

1. Quadern d'activitats. Es
corregirà com si fos un examen.
Si s’obté una valoració superior
a cinc, l’alumne haurà recuperat
la pendent.
Per ajudar a fer el quadern
d’activitats es convocaran dos
dies de revisió per tal d’aclarir
dubtes dels mateixos.
2. En cas de no aprovar amb el
quadern l’alumne farà un
examen de recuperació.Examen
de recuperació (en cas de
suspendre les feines).

Examen i
entrega de la
tasca dia 12 de
maig

14:05h

1a revisió
quadern:
Dx 20 de gener
21.

Cada
dia:

2a revisió
quadern:
Dx 24 de març
21.
Data màxima
lliurament
quadern:
Dx 14 d'abril 21.

alumne
s 3r
ESO:
8.00h
-alumne
s 4t
ESO:
14.05h

Departament de Emili
Ciències
Menasalvas
Socials

D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T

P
E
P
O
L
I
V
E
R

FQ

Examen:
Dx 21 d'abril.
EDUCACIÓ
FÍSICA

Lectura i estudi de varis temes.
Posterior realització de fitxes
comprensives
Lectura i estudi de varis temes.
Posterior respostes a preguntes
elaborades pel professor
Elaboració d'un treball
encomanat pel professor

Dimecres 27 de 10.45
gener de 2021, a
les 10.45 en el
departament
d’EF, reunió
informativa i
lliurament del
dossier de
recuperació de
pendents per part
del professor

Departament
d’EF

-Dimecres 24 de 10.45
febrer de 2021,
a les 10.45 en el
departament
d’EF, lliurament
de les fitxes
comprensives i
del treball

Departament
d’EF
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Luis Díez

CURS 2020-21
PLA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS
(Informació pels alumnes)

ASSIGNATU
RES DE 1r de
Batxillerat
Social i
Cièntific
MATÈRIA I
NIVELL

Anglès

Instrument d'avaluació
Es podrà recuperar la
matèria pendent d'altres
cursos sempre que
s'aconsegueixi una
qualificació mínima de 4
a les dues primeres
avaluacions i una
valoració positiva de
feina, assistència, actitud
i lliurament de tasques de
recuperació.

DATA

HORA

Les setmanes per
l’entrega de les
A les
tasques de
14h.
recuperació seran:
- del 23 al 27 de
novembre
- del 8 al 12 de març
- del 10 al 14 de maig

LLOC

Aula de 2n de
batxillerat

PROFESSOR
RESPONSABLE

Xisca Cladera

Tutors de
seguiment

L’examen: 24 de
maig

En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs
tendrà una altra
oportunitat presentat-se a
un examen durant el mes
de maig
CATALÀ

Es podrà recuperar la
matèria pendent d'altres
cursos sempre que
s’aconsegueixi una
qualificació mínima de 4
a les dues primeres
avaluacions i una
valoració positiva de
feina, assistència, actitud
i lliurament de tasques de
recuperació.

Pere Perelló
En els casos en què el
tutor ho consideri
adient, fixarà dies per
la presentació de
determinades tasques
de recuperació.

A les
14.05 h.

Miquel Àngel
Jaume

Aula
B1A

Cati Moragues

A les 14 Aula de 2n de
h.
batxillerat

Tutora de
seguiment:

DATA de l’examen:
10 de maig

En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs
tendrà una altra
oportunitat al maig.
CASTELLÀ

Es podrà recuperar la
DATA de l’examen:
matèria pendent d'altres 5 de maig
cursos sempre que
s'aconsegueixi una
qualificació mínima de 4
a les dues primeres
avaluacions i una
valoració positiva de
feina, assistència, actitud

-Mª José
González

i lliurament de tasques de
recuperació.
En el cas que l’alumne no
recuperi durant el curs
tendrà una altra
oportunitat al maig.
Matemàtiques No hi ha alumnes amb les
matemàtiques de 1r de
batxillerat pendent.
Física i
química

No hi ha alumnes amb La
FQ de 1r de batxillerat
pendent.

Biologia i
geologia

No hi ha alumnes amb la
BG de 1r de batxillerat
pendent.

