IES CANÓNIGO MANCHÓN

INFORMACIÓ SOBRE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS

PLA DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS DE 3r ESO
MATÈRIA

Exàmens

Treballs

Dates

Professor/a
responsable

Materials

Classes de
pendents

PROCEDIMENT
Realització del dossier de
pendents abans de l’ 11 de març,
o aprovar la 2a o 3a avaluació del
curs.
Realització de les proves escrites
en les dates assenyalades.
El treball és voluntari i
s’entregarà el dia de l’examen.
Realització de les proves escrites
en les dates assenyalades.
L'assistència a classes de
pendents també es tindrà en
compte.
Si supera la 1a i 2a avaluació de
4t d’ESO.
En el cas de no superar les
avaluacions, realitzarà treballs
que tinguen relació directa amb
els continguts tractats en el curs
anterior.

Entrega del dossier: 11 DE
MARÇ DE 2022

Professor/a de
l'alumne durant el
curs.

DOSSIER DE
PENDENTS 3r ESO:

OPCIONAL

1r parcial: 16/02/2022
13:00 h. (SUM)
2n parcial: 04/05/2022
13:00 h. (SUM)

Departament de
Biologia i Geologia

Llibre de text
de 3r ESO.

NO

SÍ

NO

1r parcial: 02/02/2022-13:00h.
(SUM-3A)
2n parcial: 11/05/2022-1300h.
(SUM-3A)

Professor/a de
l'alumne durant el
curs.

Llibre de text
de 3r ESO.

Dimecres
de 13:00 a
13:55 h.
Aula 3r A.

EDUCACIÓ FÍSICA

NO

Només
si no
supera
la 1a i la
2a aval.
de 4t
d’ESO

Fins al 31 de maig de 2022

Professor/a de
l’alumne durant el
curs

Els que li
facilita el
professo/a
corresponent.

NO

EDUCACIÓ PLÀSTICA,
VISUAL Y AUDIOVISUAL

NO

SÍ

Lliurament dossier complet:
06/04/2022 (12:00h-13:00h) a
l´aula 1 de Dibuix

Alicia López

Dossier
preparat pel
departament.

NO

Realització correcta i lliurament
del dossier en la data indicada.

Llibre de text
de 3r ESO.

Dimecres
de 13:00 a
13:55 h.
Aula 4t B.

Realització de les proves escrites
en les dates assenyalades.
L'assistència a classes de
pendents també es tindrà en
compte.

Llibre de text
de 3r ESO.

NO

Realització i lliurament dels
treballs en les dates indicades.

Llibre de text
de 3r ESO.

Dimecres
de 13:00 a
13:55 h.

Realització de les proves escrites
en les dates assenyalades.
L'assistència a classes de

SÍ:
ANGLÉS

BIOLOGIA I GEOLOGIA

CASTELLÀ: LLENGUA I
LITERATURA

NO

SÍ

DOSSIER DE
PENDENTS
3r ESO

FÍSICA I QUÍMICA

SÍ

NO

1r parcial: 19/01/2022
13:00 h. (SUM)
2n parcial: 6/04/2022
13:00 h. (SUM)

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

NO

SÍ

1a part: 19/01/2022
2a part: 29/04/2022

NO

1r parcial: 9/02/2022
13:00 h. (SUM-3A-3B-3C-3D)
2n parcial: 18/05/2022

MATEMÀTIQUES
ACADÉMIQUES /
APLICADES

SÍ

Professor/a de
l'alumne durant el
curs.
Professor/a de
l'alumne durant el
curs.
Professor/a de
l'alumne durant el
curs.

Apunts i
exercicis

NO
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13:00 h. (SUM-3A-3B-3C-3D)

Aula 3r B.

MÚSICA

SÍ

SÍ

Fins al 31 de maig de 2022

Departament de
Música

Els que li
facilita el
professorat

NO

OPT./ESP. CULTURA
CLÀSSICA

NO

SÍ

Fins al 31 de maig de 2022

Vicent-Josep Pérez i
Navarro (Cap del Dep.
de C. Clàssica)

Els que li
facilita el
professor

NO

OPTATIVA FRANCÉS 2n
IDIOMA

NO

SÍ (si no
cursa
Francés
en
aquest
curs
escolar)

Després del 2n Trimestre.

Cap del Departament
de Francés.

Dossiers i mp3
elaborats pel
departament.

NO

OPT. / ESP. INICIACIÓ A
L'ACTIVITAT

NO

SÍ

Fins al 31 de maig de 2022

Departament de FOL

---

NO

pendents també es tindrà en
compte.
a) Alumnes que han triat l'àrea en
4t (a proposta del professor/a un
o diversos procediments):
- Superació de la 1a i 2a
avaluació de 4t d'ESO.
- Realització d’una prova amb els
continguts teòrics i pràctics de
l'àrea en 3r d'ESO.
- Realització de treballs
d'investigació que tinguen relació
directa amb els continguts
tractats en el curs anterior.
b) Alumnes que no l'han triada
per ser optativa en 4t d'ESO (a
proposta del professor/a un o
diversos procediments):
- Realització d’una prova amb els
continguts teòrics i pràctics de
l'àrea en 3r d'ESO.
- Realització de treballs
d'investigació que tinguen relació
directa amb els continguts
tractats en el curs anterior.
Confecció d’un treball sobre
Mitologia Grega
- L'alumnat que curse francés en
aquest curs recuperarà segons la
seua avaluació.
- Els que NO cursen francés, el
departament es posarà en
contacte amb eixos alumnes per
a explicar-los el que han de fer
per a recuperar la matèria i dates
de lliurament.
Realització i lliurament dels
treballs en format digital en les
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EMPRENEDORA I
EMPRESARIAL

OPT. / ESP.
TECNOLOGIA

OPTATIVA ANGLÈS:
COMPETÈNCIA
COMUNICATIVA ORAL

dates indicades.

Departament de
Tecnologia.

Llibre de text
de 3r ESO i
quadern de
recuperació

NO

Mitjançant dos procediments:
- Superació de la 1a i 2a avaluació
de 4t d'ESO.
- En cas de no complir el 1r
procediment, realització d’una
prova amb els continguts teòrics i
pràctics de l'àrea de 3r d’ESO.
En aquest cas l’alumne se li
facilitarà un quadern de
recuperació per a preparar la
prova.

Dossier.

NO

Realització del dossier de
pendents abans de l’ 11 de març.

SÍ

OPCIONAL

Examen 25/05/2022 – 13:00 h
(SUM)

NO

SÍ
dossier

Entrega del dossier: 11 DE
MARÇ DE 2022

Professor/a de
l'alumne durant el
curs.

---

NO

Realització i lliurament dels
treballs en format digital en les
dates indicades.

Dossier
preparat pel
departament.

NO

Realització i lliurament dels
treballs en les dates indicades.

Llibre de text
de 3r ESO.

Dimecres
de 13:00 a
14:50.
Aula 1r C
(setmanes
alternes)

Realització de les proves escrites
en les dates assenyalades.
L'assistència a classes de
pendents també es tindrà en
compte.

NO

Els/Les alumnes recuperaren els
Valors Ètics de 3r sempre que
aproven les dues primeres
avaluacions de 4t d'ESO que
estan cursant. Si no cursen
aquesta assignatura en 4t, per a
recuperar la de 3r hauran de
presentar un Treball.

OPTATIVA
INFORMÀTICA

NO

SÍ

Fins al 31 de maig de 2022

Departament
d'informàtica

RELIGIÓ

NO

SÍ

Fins al 31 de maig de 2022

Departament de
Religió

NO

1r parcial: 26/01/2022
13:00 h. (SUM)
2n parcial: 27/04/2022
13:00 h. (SUM)
Final: 1/06/2022
13:00 h. (SUM)

VALENCIÀ: LLENGUA I
LITERATURA

VALORS ÈTICS

SÍ

NO

SÍ

Professor/a de
l'alumne durant el
curs.

Professor/a de
l'alumne durant el
curs.

