
I.E.S. Maria 

Enríquez 
IES MARIA ENRÍQUEZ 
C/ Literat Azorín, 1  
46702 - GANDIA   
Tfn. 962829430  
46004221@gva.es  
http://iesmariaenriquez.com 

 

Pendents Curs 2023-2023 

 

Departament ECONOMIA 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS 

 

IAEE. 2n i 3r ESO: 

 

A. L’alumnat que seguisca cursant la matèria en cursos posteriors (IAEE o Taller d’Economia): 

Podran recuperar-la si superen les dos primeres avaluacions. Pels alumnes que no superen els 2 

primers trimestres, el procediment serà la realització d’un treball. Aquests alumnes seran convidats  

a fer el treball en el moment que suspenguen una avaluació (en Nadal si suspenen el primer 

trimestre o just en finalitzar el segon en cas que siga aquest el suspès). Si posteriorment recuperen 

aquests trimestres, les recuperacions convalidaran el treball. 

La data límit d’entrega del treball és el 26/04/2023. 

Si el treball no s’aprova caldrà fer la prova de recuperació extraordinària convocada a final de curs. 

Si la qualificació de la prova és igual o superior al cinc la matèria quedarà aprovada. 

 

 

B. L’alumnat que no cursa la matèria en un curs posterior: 

Caldrà que realitzen el treball encomanat. Durant el mes de desembre es donaran les instruccions. 

Els alumnes que hagen de fer un treball tindran les següents dates d’entrega: 

✓ Data 1a entrega: 16/01/23 

✓ Data 2a entrega: 20/03/23  

✓ Data 3a entrega (definitiva): 8/05/23  

 

Si el treball no s’aprova caldrà fer la prova de recuperació extraordinària convocada a final de curs. 

Si la qualificació de la prova és igual o superior al cinc la matèria quedarà aprovada. 
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Per qualsevol aclariment l’alumnat interessat s’haurà de posar en contacte amb la professora Elena 

Cloquell. 

 

ECONOMIA BATXILLERAT: 

Alumnes amb la matèria pendent. 

Els alumnes de segon de batxillerat que tinguen pendent la matèria d’Economia de primer, hauran 

de presentar-se i superar les proves trimestrals que es realitzaran en les següents dates: 

✓ Data 1a prova parcial: 20/12/22. (UD1,2,3 i 4) 

✓ Data 2a prova parcial:  21/02/23. (UD 5,6,7 i 8) 

✓ Data 3a prova parcial: 4/05/23. (UD 9,10, 11 i 12) 

 

Si l’alumnat no supera la matèria amb el sistema de parcials es podrà presentar a una prova final de 

tot el curs que es realitzarà el dia 11/05/2023. Si la qualificació de la prova és igual o superior al cinc 

la matèria quedarà aprovada. 

 

 

Cap de Departament d’Economia 

Elena Cloquell Escrivà 
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