PLA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS
CURS 2021-22
(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 2021-22
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. Si
s’aproven les dues primeres
avaluacions,
la
pendent
quedarà recuperada.

DATA

HORA

LLOC

PROFESSOR
RESPONSABLE

La
tasca
de
Aula de 2n Xisca Cladera
recuperació
A
les ESO C
s’entregarà
la 14:05h.
setmana del 4 al 8
d’abril.
Tutors
de
Es faran revisions
seguiment
periòdiques de la
tasca.
Data
examen:
dilluns 2 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 A les
adient, fixarà dies
14.05 h.
per la presentació
de determinades
tasques de
recuperació.

Miquel Àngel
Jaume
Joan Mateu
Cati
Moragues

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

Es podrà recuperar la matèria
DATA de l’examen: A les
pendent d'altres cursos sempre
5 de maig
14.05 h.
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

Aula 2n
ESO C

Tutores de
seguiment:
-Mª José
González
-Cati
Moragues
- Marta
Lavado

altra oportunitat al maig.
MÚSICA

EPV

L'alumnat amb música pendent,
ha de realitzar tres treballs durant
tot el curs, un per trimestre.
Si així i tot, no es supera
l'assignatura, hi haurà la prova
extraordinària de setembre amb
l'entrega dels tres treballs.

Entregues treballs:

A les 13h

- 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.

9 de desembre de
2021
3 de març del 2022
6 de maig del 2021

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

Aula de
plàstica

Guillem
Martorell
Mir

Aula 1

Professor que
tenguin al
curs actual

- En el cas que l’alumne no
entregui el dossier de tasques
haurà de realitzar l’examen de
recuperació que es realitzarà el
En cas que les
mateix dia i hora de l’entrega dels classes es facin de
dossiers.
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 11 de
maig de 2022.
Matemàtiques

Exàmens parcials amb feina per
pujar nota o un examen global. Si
tenen una mitjana de 5 dels dos
parcials aproven l'assignatura
pendent. La feina permet pujar
fins un punt.

Les
dates
exàmens són:

dels 14:05

1r parcial: 25 de
gener
2n
parcial:
11
d’abril.
Global: 4 de maig
Les dates de la
revisió de les
tasques són:
15
20

de novembre.
de desembre.

14

de gener.
21 de febrer.
28 de març.

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

1. Quadernet de feines
pendents (30%).

Entrega de la tasca i 14.05 h
Examen dijous dia
12 de maig de 2022

Entrada de MªIsabel
l’institut.
Jerez/
(Aula per
Roberto Justo
determinar)

2. Examen de recuperació
(70 %).
CIÈNCIES
SOCIALS

Quadernet de feines pendents.

Entrega de les
tasques i examen
dia
Examen de recuperació (en cas de 18 de maig
suspendre les feines).

14:05h

Dep. de
Ciències
Socials

VALORS
ÈTICS

Quadernet de feines pendents.

14:05h

Departamen Emili
t de
Menasalvas
Ciències
Socials

Examen i entrega
de la tasca dia 18
de maig

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

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

Catalina Font

Dilluns 11 de gener 14.05
de 2022, a les 14.05
en el departament
d’EF, reunió
Lectura i estudi de varis temes.
informativa i
Posterior respostes a preguntes
lliurament del
elaborades pel professor
dossier de
Elaboració d'un treball encomanat recuperació de
pel professor
pendents per part
del professor

Departamen Guillem
t d’EF
Bujosa

-Dilluns 25 de
14.05
gener de 2022, a
les 14.05 en el
departament d’EF,
lliurament de les
fitxes
comprensives i del
treball

Departamen Guillem
t d’EF
Bujosa
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ASSIGNATUR
ES DE 2n
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. Si s’aproven
les
dues
primeres
avaluacions, la pendent
quedarà recuperada.

DATA

HORA

LLOC

PROFESSOR
RESPONSABLE

La
tasca
de
Aula de 2n Xisca Cladera
recuperació
A
les ESO C
s’entregarà
la 14:05h.
setmana del 4 al 8
d’abril.
Tutors
de
Es faran revisions
seguiment
periòdiques de la
tasca.
Data
examen:
dilluns 2 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.
ALEMANY

Es podrà recuperar
l’assignatura pendent sempre
que es doni alguna d’aquestes
circumstàncies:

El dossier s’ha de A
les Aula de 2n
lliurar:
14:05h. Batx B
- 3 de desembre
- 28 de març

Raquel de
Tomás

a) S’aprova l’assignatura
Data examen:
del curs següent.
b) Es lliura el dossier els dilluns 9 maig
dies corresponents
(l’alumne està
informat) amb la
majoria de les
respostes correctes.
c) S’aprova l’examen 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,

Pere Perelló
En els casos en què
el tutor ho
A les
consideri adient,
14.05 h.
fixarà dies per la
presentació de
determinades

Miquel Àngel
Jaume
Joan Mateu

actitud i lliurament de tasques tasques de
de recuperació.
recuperació.

Cati Moragues

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

Exàmens parcials amb feina
per pujar nota o un examen
global. Si tenen una mitjana
de 5 dels dos parcials aproven
l'assignatura pendent. La
feina permet pujar fins un
punt.

Les dates dels 14:05
exàmens són:

Aula 1

Professor que
tenguin al curs
actual

1r parcial: 25 de
gener
2n parcial: 11
d’abril.
Global: 4 de maig
Les dates de la
revisió de les
tasques són:
15

de novembre.
de desembre.
14 de gener.
21 de febrer.
28 de març.
20

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.

1a revisió quadern:
Dx 19 de gener 22.

14.05h
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T

2a revisió quadern:
Dx 16 de març 22.
Data màxima
lliurament quadern:
Dx 27 d'abril 22.
Examen:
Dx 4 de maig 22.

2. En cas de no aprovar amb
el quadern l’alumne farà un
examen de recuperació.
CASTELLÀ

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

P
E
P
O
L
I
V
E
R

FQ

A les
14:05

AULA 2n
ESO C

Tutora de
seguiment:
-María José
González

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.
TECNOLOGIA

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

CIÈNCIES
SOCIALS

Quadernet de feines pendents. Entrega de les
tasques i examen
dia
Examen de recuperació (en
18 de maig
cas de suspendre les feines).

dimecres 12 gener 14:05h
de 2022

14:05h

VALORS ÈTICS Quadernet de feines pendents. Examen i entrega 14:05h

de la tasca dia 18
de maig

Aula 3C

Aina Reynés

Dep. de
Ciències
Socials

Catalina Font

Departament Emili
de Ciències Menasalvas
Socials

Examen de recuperació (en
cas de suspendre les feines).
EDUCACIÓ
PLÀSTICA I
VISUAL 2

- Quadern de tasques de
recuperació de l’assignatura
EPV2 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 14:05h
demanar dubtes al
llarg del curs al
professor
encarregat. L'horari
serà tots els
dimecres al primer
- En el cas que l’alumne no
pati a la sala de
entregui el dossier de tasques professors.
haurà de realitzar l’examen
de recuperació que es
En cas que les
realitzarà el mateix dia i hora classes es facin de
de l’entrega dels dossiers.
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 11 de
maig de 2022.

Aula de
Dibuix

Guillem
Martorell Mir
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ASSIGNATUR
ES 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, assistència,
actitud i lliurament de tasques
de recuperació. Si s’aproven
les
dues
primeres
avaluacions,
la
pendent
quedarà recuperada.

DATA

HORA

LLOC

La
tasca
de
Aula de
recuperació
A
les ESO C
s’entregarà
la 14:05h.
setmana del 4 al 8
d’abril.
Es faran revisions
periòdiques de la
tasca.

PROFESSOR
RESPONSABL
E

2n Xisca Cladera

Tutors
de
seguiment

Data
examen:
dilluns 2 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.
ALEMANY

Es podrà recuperar
l’assignatura pendent sempre
que es doni alguna d’aquestes
circumstàncies:
d) S’aprova l’assignatura
del curs següent.
e) Es lliura el dossier els
dies corresponents
(l’alumne està
informat) amb la
majoria de les
respostes correctes.
f) S’aprova l’examen 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

El dossier s’ha de A
les Aula de 2n
lliurar:
14:05h. Batx B
- 3 de
desembre
- 28 de març

Raquel de
Tomás

Data examen:
dilluns 9 maig

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

A les
14.05 h.

Miquel Àngel
Jaume
Joan Mateu

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.

determinades
tasques de
recuperació.

Cati Moragues

DATA de
l’examen: 10 de
maig

Música

L'alumnat
amb
música
pendent, ha de realitzar tres
treballs durant tot el curs, un
per trimestre.
Si així i tot, no es supera
l'assignatura, hi haurà la prova
extraordinària de setembre
amb l'entrega dels tres treballs.

Entregues treballs: A les
13h
9 de desembre de
2021
3 de març del
2022
6 de maig del
2021

Matemàtiques

Exàmens parcials amb feina
per pujar nota o un examen
global. Si tenen una mitjana de
5 dels dos parcials aproven
l'assignatura pendent. La feina
permet pujar fins un punt.

Les dates dels
exàmens són:

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

1r parcial: 25 de
gener
2n parcial: 11
d’abril.
Global: 4 de maig
Les dates de la
revisió de les
tasques són:
15

de novembre.
20 de desembre.
14 de gener.
21 de febrer.
28 de març.

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.

1a revisió
quadern:
Dx 19 de gener
22.
2a revisió
quadern:
Dx 16 de març 22.
Data màxima
lliurament

14.05h
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N

P
E
P
O
L
I
V
E

2. En cas de no aprovar amb el quadern:
quadern l’alumne farà un
Dx 27 d'abril 22.
examen de recuperació.
Examen:
Dx 4 de maig 22.
TECNOLOGIA Fotocopies d'activitats i

examen.
Les activitats acabades es
lliuraran abans de començar
l'examen.
IAEE

S'elaborarà un dossier
d'activitats que es dividirà
en quatre entregues. Es
presentarà al final un
projecte.

dimecres 12
gener de 2022

20/12/2021
28/02/2022
11/04/2022
06/06/2022

T

R

FQ

14:05h

Aula 3C

Aina Reynés

Hora de Departament Antònia
visites: de Sanitat.
Febrer
dijous
Lliteras.
de
10:10 a
11:05.
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MATÈRIA I
NIVELL

Instrument d'avaluació

DATA

HORA

LLOC

PROFESSOR
RESPONSABLE

