
DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

Per  a  poder  recuperar  l'assignatura  Informàtica  pendent  de  cursos

anteriors, han de presentar unes activitats en el curs de AULES creat a

aquest efecte.

1. El tutor/a de cada curs té tota la informació corresponent.

2. Les tasques, amb els enunciats i tot el material necessari, les poden trobar

en  el  curs  de  AULES  que  s'ha  creat  per  a  l'alumnat  amb  l'assignatura

pendent de cursos anteriors.

3. El termini màxim per a entregar les tasques és fins al diumenge 7 de febrer

de 2021.

4. Les tasques es poden entregar segons es vagen acabant, però és obligatori

entregar-les TOTES.

5. Qui no entregue totes les activitats o, qui no les haja aprovades, farà un

examen de recuperació el dijous 29 d'abril de 14.35 a 16.25h a l'aula 1.22

(Informàtica3).

6.Qualsevol  dubte  la  pots  plantejar  directament  en  AULES  o  en  el  mail:

roger_framon@gva.es  o dimarts i divendres en l'hora del pati a l'aula 1.22

(informàtica3)
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Para  poder  recuperar  la  asignatura  Informática  pendiente  de  cursos

anteriores, tienen que presentar unas actividades en el curso de AULES

creado a tal efecto.

1. El tutor/a de cada curso tiene toda la información correspondiente.

2. Las tareas,  con los enunciados y  todo el  material  necesario,  las  pueden

encontrar en el curso de AULES que se ha creado para el alumnado con la

asignatura pendiente de cursos anteriores. 

8. El plazo máximo para entregar las tareas es hasta el  domingo 7 de febrero de

2021.

9. Las tareas se pueden entregar según se vayan terminando, pero es  obligatorio

entregarlas TODAS.

10.Quien no entregue todas las actividades o, quien no las haya aprobado, habrá un

examen de recuperación el jueves 29 de abril de 14.35 a 16.25h en el aula 1.22

(Informática3).

Cualquier duda la puedes plantear directamente en aules o en el mail: 
roger_framon@gva.es o martes y viernes en la hora del patio en el aula 1.22 
(informática3) 
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