Recuperació de PENDENTS 2021-2022
DEPARTAMENT

ANGLÉS

BIOLOGIA

CURS

TIPUS DE PROVA

2 de maig de 2022

Professor del grup corresponent

2n d'ESO

Avaluació contínua, aprovant primera i segona avaluació del curs actual. En altre cas, examen presencial escrit.

2 de maig de 2022

Professor del grup corresponent

3r d'ESO

Avaluació contínua, aprovant primera i segona avaluació del curs actual. En altre cas, examen presencial escrit.

2 de maig de 2022

Professor del grup corresponent

1r batxillerat

L'alumnat pot aprovar per parcials si va a les classes de repàs. En altre cas, tenen l'opció de fer un únic examen
presencial escrit.

2 de maig de 2022

Cristina Pérez Estruch

1r d'ESO

Activitats a la pàgina web del centre

Entrega d'activitats 26-01-22

Raquel Mengual

3r PMAR

ÀMBIT CIENTÍFIC activitats a la pàgina web

Entrega d'activitats 26-01-22

Raquel Mengual

Activitats a la pàgina web del centre i exàmens (dos parcials)

1r parcial 26-01-22 +entrega
d'activitats hora 14:00 a 15:00 i
2n parcial 04-05-22 +entrega
d'activitats hora 14:00 a 15:00

1r parcial : Josep Sendra, Ariadna
Avilés i Raquel Mengual 2n parcial:
Inma Rubio, Ana Giner, Anna Ribes
i Susana Prieto

Exàmens (dos parcials)

1r parcial 26-01-22 hora 14:00
a 15:00 i 2n parcial 04-05-22
Utilitza el teu Compte de Google
hora 14:00 a 15:00

1r d'ESO

Avaluació contínua, aprovant primera i segona avaluació del curs actual i presentant un quadern d'activitats. En
altre cas, examen presencial escrit.

Data i hora orientatives per a
l'examen de recuperació
presencial escrit de Pendents:
30/03/2022 a les 17:00 hores.

Examen presencial de recuperació
de Pendents a càrrec de la Cap de
Departament, Cristina Sánchez
Ávila.

2n d'ESO

Avaluació contínua, aprovant primera i segona avaluació del curs actual i presentant un quadern d'activitats. En
altre cas, examen presencial escrit.

Data i hora orientatives per a
l'examen de recuperació
presencial escrit de Pendents:
30/03/2022 a les 17:00 hores.

Examen presencial de recuperació
de Pendents a càrrec de la Cap de
Departament, Cristina Sánchez
Ávila.

3r d'ESO

Avaluació contínua, aprovant primera i segona avaluació del curs actual i presentant un quadern d'activitats. En
altre cas, examen presencial escrit.

Data i hora orientatives per a
l'examen de recuperació
presencial escrit de Pendents:
30/03/2022 a les 17:00 hores.

Examen presencial de recuperació
de Pendents a càrrec de la Cap de
Departament, Cristina Sánchez
Ávila.

Pràctica.

Exàmens d'avaluació
trimestrals.

Exàmens de recuperació de
l'alumnat de 2n de Batxillerat amb
l'assignatura pendent de 1r a càrrec
de la professora Carmen Soler
Balbastre.

3r d'ESO

CASTELLÀ

1r batxillerat

DIBUIX

ESO

Les instruccions facilitades són les següents:
•
L'alumne farà un treball monogràfic individual.
•
El contigut d'aquest treball li serà comunicat per la tutora o tutor. En tot cas, per a rebre informació l'alumne
pot posar-se en contacte amb el professor Álvaro Ortolá.
DILLUNS 9 DE MAIG A LES
•
El termini d'entrega serà tot el mes de Gener de 2022.
16:30
•
Cas de no presentar el treball, l'alumne podrà presentar-se a les proves de recuperació en les dates
DILLUNS 9 DE MAIG A LES 16:30 H. En este últim cas, el contingut de l'examen estarà d'acord amb el temari de
la programació didàctica de cada nivell

Álvaro Ortolà

1r d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació de 2 ESO EPVA estaran aprovats.

2n d'ESO

Làmines pràctiques de recuperació.

04/05/2022

Cap de departament.

3r d'ESO

Làmines pràctiques de recuperació.

04/05/2022

Cap de departament.

1r batxillerat

2n d'ESO (IAEE)

ECONOMIA

RESPONSABLE

Avaluació contínua, aprovant primera i segona avaluació del curs actual. En altre cas, examen presencial escrit.

1r batxillerat

CULTURA
CLÀSSICA

DATA/DATA LÍMIT

1r d'ESO

Professor del grup de 2 ESO.

Examen.
Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats, en cas contrari hauran de fer un treball escrit. Si
no aproven el treball han de fer una prova escrta Si enguany no estan matriculats han de fer un treball i si no
l'aproven han de fer una prova escrita.

Professor del grup corresponent.
1a entrega treball 10/01/22
2a entrega treball 14/03/22
3a entrega treball 26/04/22
prova final durant les proves
exraordinàries

Miguel Ángel Gandia.

ECONOMIA

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats, en cas contrari hauran de fer un treball escrit. Si
no aproven el treball han de fer una prova escrta Si enguany no estan matriculats han de fer un treball i si no
l'aproven han de fer una prova escrita.

1a entrega treball 10/01/22
2a entrega treball 14/03/22
3a entrega treball 26/04/22
prova final durant les proves
extraordinàries

Elena Cloquell. Álex Tormo.

Caldrà aprovar les tres proves parcials. Es farà una prova final si no es superen els 3 parcials.

1r parcial 13/12/21
2n parcial 21/02/22
3r parcial 02/05/22
prova final 09/05/2022 15.15h
Aula120

Elena Cloquell

1r d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats. En cas contrari hauran de fer un treball i prova
pràctica

Entrega del treball, 29/4/2022

Professor encarregat de cada grup

2n d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats. En cas contrari hauran de fer un treball i prova
pràctica

Entrega del treball, 29/4/2022

Professor encarregat de cada grup

3r d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats. En cas contrari hauran de fer un treball i prova
pràctica

Entrega del treball, 29/4/2022

Professor encarregat de cada grup

1r batxillerat

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats. En cas contrari hauran de fer un treball i prova
pràctica

Entrega del treball, 29/4/2022

Professor encarregat de cada grup

3r d'ESO (IAEE)

1r batxillerat

EDUCACIÓ FÍSICA

FILOSOFIA

1r d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats. En cas contrari hauran de fer un treball

Entrega del treball, 13/05/2022 Professor encarregat de cada grup

2n d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats. En cas contrari hauran de fer un treball

Entrega del treball, 13/05/2022 Professor encarregat de cada grup

3r d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats. En cas contrari hauran de fer un treball

Entrega del treball, 13/05/2022 Professor encarregat de cada grup

Hauran de fer un treball escrit segons les instruccions del departament

Entrega del treball, 10/03/2021 Professor encarregat de cada grup

2n d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats, en cas contrari hauran de fer un treball escrit. Si
no aproven el treball han de fer una prova escrita Si enguany no estan matriculats han de fer un treball i si no
l'aproven han de fer una prova escrita.

1a entrega treball 10/01/22
2a entrega treball 14/03/22
3a entrega treball 26/04/22
prova final durant les proves
extraordinàries

2n d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual, o bé fer prova escrita dividida en dos parcials, i un global en cas de
no aprovar. L'alumnat de PMAR, PR4 i amb adaptacions faran un treball que els donarà el tutor-a

*1r parcial i entrega treball: 19
gener 14:20h (A115); *2n
Lourdes Andrés
parcial:6 abril 14:20h(A115) ;
*global: 11 maig 14:20h(A115)

3r d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual, o bé fer prova escrita dividida en dos parcials, i un global en cas de
no aprovar. L'alumnat de PR4 i amb adaptacions faran un treball que els donarà el tutor-a

*1r parcial i entrega treball: 19
gener 14:20h (A115); *2n
Lourdes Andrés
parcial:6 abril 14:20h(A115) ;
*global: 11 maig 14:20h(A115)

Fer dos exàmens parcials, i un examen global en cas de no aprovar per parcials

*1r parcial: 19 gener 14:20h
(A115); *2n parcial:6 abril 14:
20h(A115) ; *global: 11 maig
14:20h(A115)

Lourdes Andrés

1r d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual, la pendent queda aprovada. En cas contrari, es farà una prova
escrita.

29 de març - 16:00

Verónica Cortés

2n d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual, la pendent queda aprovada. En cas contrari, es farà una prova
escrita

29 març - 16:00

Verónica Cortés

3r d'ESO

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual, la pendent queda aprovada. En cas contrari, es farà una prova
escrita

29 març - 16:00

Verónica Cortés

1r batxillerat

Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual, la pendent queda aprovada. En cas contrari, es farà una prova
escrita

29 març - 16:00

Verónica Cortés

1r d'ESO

Aprovant la 1ª i 2ª avaluació del curs actual. Si no es fara un treball sobre la matèria

Data lliurament treball en cas
de no aprovar la 1ª i
2ªavaluació: 24/03/2022

Professor encarregat de cada grup

2n d'ESO

Aprovant la 1ª i 2ª avaluació del curs actual. Si no es fara un treball sobre la matèria

Data de lliurament d'un treball
en cas de no aprovar la 1ª i 2ª Professor encarregat de cada grup
avaluació: 24/03/2022

3r d'ESO

Aprovant la 1ª i 2ª avaluació del curs actual. Si no es fara un treball sobre la matèria

Data de lliurament d'un treball
en cas de no aprovar la 1ª i la Professor encarregat de cada grup
2ª avaluació: 24/03/2022

1r batxillerat

FOL

FÍSICA I QUÍMICA

1r BATXILLERAT

FRANCÉS

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

Miguel Ángel Ibiza (cada professor
es farà càrrec dels alumnes que
tinguen a classe).

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

1r batxillerat

GREC

INFORMÀTICA

LLATÍ

MATEMÀTIQUES

BATX

Les assignatures de 1r i 2n, no tenen continuïtat, per tant, caldrà fer un treball sobre l'assignatura per aprovar.
Després un examen sobre els treballs plantejats.

Data de lliurament del treball
fins a 21/03/2022. Data de
Professor encarregat de cada grup
l'examen abans del 21/03/2022
.

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar els exàmens parcials (presencials) o, si no es presenten als parcials, DILLUNS 9 DE MAIG A LES
a l'examen global de la matèria, segons convocatòria que s'anunciarà públicament en els taulers del centre.
16:30

Álvaro Ortolà

1r d'ESO

Prova presencial tèorica i pràctica (si no té l'optativa en 2n o no l'aprova) o lliurament de tasques

9/5/22

Marian Climent

2n d'ESO

Prova presencial tèorica i pràctica (informàtica) (si no té l'optativa en 3r o no l'aprova) o lliurament de tasques
Liurament de tasques (robòtica)

9/5/22

Marian Climent

3r d'ESO

Prova presencial tèorica i pràctica (si no té l'optativa en 4t o no l'aprova) o lliurament de tasques

9/5/22

Marian Climent

1r batxillerat

Prova presencial tèorica i pràctica (si no té l'optativa en 2n o no l'aprova) o lliurament de tasques

9/5/22

Marian Climent

Avaluaciò contínua. Aprovant la 1a i 2a avaluació del curs actual estaran aprovats. En cas contrari faran un
examen escrit presencial

Data i hora per a l'examen de
recuperació de pendents:
28/04/2022 a les 17:00 hores.
(A105)

Fernando Miret

1r batxillerat
1r d'ESO

Examen presencial dels continguts de la 1a i 2a avaluació del curs pendent

4 maig a les 16.30

2n d'ESO

Examen presencial dels continguts de la 1a i 2a avaluació del curs pendent

4 maig a les 16.30

3r d'ESO

Examen final presencial.

4 maig a les 16.30

1r batxillerat

5 de maig a les 18.00

Ricard Verdú

Si no aprova cap trimestre, realitzarà una prova de recuperació de continguts teòrics (50%) i interpretació
instrumental (50%).

1ª setmana de juny. En data i
hora de música

Si no aprova a juny, podrà presentar-se a la prova extraordinària que consistirà en continguts teòrics (50%) i
interpretació musical (50%).

En juliol. Data i hora per
determinar.

El professorat del grup en
coordinació amb la cap de
departament.

L’alumnat recuperarà en aprovar una de les avaluacions de la matèria de MÚSICA-2ESO o MÚSICA-3ESO.
1r d'ESO

L’alumnat recuperarà en aprovar una de les avaluacions de la matèria de MÚSICA-3ESO.
El professorat del grup en
coordinació amb la cap de
departament.

Si no aprova cap trimestre, realitzarà una prova de recuperació de continguts teòrics (50%) i interpretació
instrumental (50%).

1ª setmana de juny. En data i
hora de música

Si no aprova a juny, podrà presentar-se a la prova extraordinària que consistirà en continguts teòrics (50%) i
interpretació instrumental (50%).

En juliol. Data i hora per
determinar.

L'alumnat realitzarà activitats de recuperació en la plataforma aules.edu.gva.es , CURS "PENDENTS MÚSICA3ESO" (o bé en format paper), que consistirà en Qüestionari de cada unitat didàctica (50%), i recerca
d'informació i treballs d'investigació (10%). També realitzarà en l'aula de música una prova pràctica
d'interpretació instrumental (40%).

Activitats en aules al llarg del
curs. Data límit de la prova
d'interpretació: 1ª setmana de
juny (en horari acordat amb el
professorat)

Si no aprova a juny, podrà presentar-se a la prova extraordinària que consistirà en continguts teòrics (50%) i
interpretació instrumental (50%).

En juliol. Data i hora per
determinar.

Llenguatge i Pràctica Musical: Consistirà en prova escrita (50%) i interpretació i creació musical (50%).

26 d'abril a les 14:15 h.

Si no aprova a juny, podrà presentar-se a la prova extraordinària que consistirà en continguts teòrics (50%) i
interpretació instrumental (50%).

Juliol.

Analisi Musical: Consistirà en anàlisi d'audició i partitures (50%). I comentaris i crítiques fonamentals de les
obres (50%).

26 d'abril a les 15:15 h.

Si no aprova a juny, podrà presentar-se a la prova extraordinària que consistirà en anàlisi d'audició i partitures
(50%). I comentaris i crítiques fonamentals de les obres (50%).

Juliol.

1r d'ESO

Escrita (Si no aprova la 1a i 2a avaluació de 2º ESO)

7 d'abril a les 16:00 h

Professor encarregat de cada grup

2n d'ESO

Escrita (Si no aprova la 1a i 2a avaluació de 2º ESO)

7 d'abril a les 16:00 h

Professor encarregat de cada grup

3r d'ESO

Escrita (Si no te l'optativa de Tecnologia en 4t o no aprova la 1a i 2a avaluació)

7 d'abril a les 16:00 h

Professor encarregat de cada grup

2n d'ESO

MÚSICA
3r d'ESO

1r batxillerat

Encarna Ruiz

Encarna Ruiz

1r d'ESO
RELIGIÓ

2n d'ESO
3r d'ESO
1r batxillerat

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

1r batxillerat

VALENCIÀ

1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
1r batxillerat

Escrita

7 d'abril a les 16:00 h

Professor encarregat de cada grup

Si no s’aprova, caldrà anar a la prova extraordinària de pendents del mes d'abril o maig.

Abril o Maig

Cada professor i professora indicarà a
cada grup els sistemes d'aprovar
indicats anteriorment

1r curs té classes de repàs pròpies. Solen començar després de la Fira i Festes de Gandia. També té una prova

12 d'abril a les 17h

Joan Josep Castellà

Si s'aprova la 1a i la 2a avaluació del curs que s'està cursant, queda aprovar el curs anterior. De 1r a 4t ESO

