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Benvolgudes famílies de 2n de batxillerat, 
En aquesta segona comunicació us fem arribar com gestionarem  les recuperacions de 
les matèries de 1r batxillerat pendents de l’alumnat de 2n de batxillerat. I les 
trimestrals de 2n de batxillerat. 
 

- No hi ha franges d’horaris.  
 
- Les tasques es programaran sense hores concretes. (En cap cas es convoca a 

tot l’alumnat o una part  a hores concretes per a fer les activitats de recuperació 
o pendent). 
 

- L’activitat de  recuperació serà una tasca significativa d’aprenentatge 
qualificable i amb retorn a l’alumnat. 
 

- Les tasques no poden ser en format d'examen. Poden ser de recerca i selecció 
d’informació, d’assoliment, visió crítica i reflexió. 

 
- Els/les tutors/es faran una reunió setmanal (de forma virtual. A través del 

correu electrònic, videoconferència...) amb el seu grup per si tenen dubtes amb 
les feines que estan penjades i assegurar que han lliurat les de la setmana. I 
donar suport emocional. 

- La qualificació es posarà fent la mitja del 1r i 2n trimestre. Si la matèria estava 
pendent, es valoraran les tasques de recuperació, i es farà la mitja amb la 
recuperació.  

- L’avaluació de la recuperació valorarà:  
Si s’ha fet la tasca (5p): 
Si s’ha lliurat la data fixada (1p) 
El contingut  adequat (4p). 

 
- La nota final serà la mitja dels dos trimestres i com a valor afegit les 

qualificacions de les tasques fetes el tercer trimestre. Seguint els criteris de 
puntuació de les recuperacions. 1. Si s’ha fet la tasca (5p), 2. Si s’ha presentat 
la data fixada (1p), el contingut (4p) 

 
- El calendari del curs no es modificarà. 

 
- Però l’activitat docent continuarà fins a final de curs d’ESO. Donat que les PAU 

són 7, 8 i 9 juliol i PAP el 19 juny.  
 

- El servei d’assessorament informàtic , TIS  i Psicpedagogia continua actiu per 
assessoraments i consultes.  

  
Salut! 
 
Equip directiu 
3 d’abril 2020 
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