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Benvolgudes famílies de 4t ESO, 
 
 
En aquesta comunicació us fem arribar com gestionarem  les recuperacions de les 
matèries de 1r, 2n i 3r ESO pendents de l’alumnat de 4t ESO i les trimestrals de 4t 
d’ESO. 
 
Recordar-vos que durant el tercer trimestre: 
 

- No hi haurà franges horàries.  
 
- Les tasques de recuperació 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 pendents). 
 

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

- 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 recuperació. 

- Les tasques de recuperació, de cursos anteriors i trimestrals, seran també 
taques docents posades a la graella setmanal. 

- Les mitjanes dels cursos anteriors també tindran en compte les recuperacions.  

- La recuperació de 1r, 2n i 3r ESO  per a l’alumnat de 4t ESO, s’ha de fer abans 
del 30 d’abril. És la data màxima per a calcular la mitjana de l’expedient que 
necessitaran els alumnes que es vulguin inscriure en CFGM. La qualificació 
d’aquesta recuperació dels cursos anteriors no pot ser superior a AS (Assolit 
Satisfactòriament) 

- Les tasques de recuperació es valoraran igual  que les  altres tasques docents 
d’aquest 3r trimestre:  
 
Si s’ha fet la tasca (5p): 
Si s’ha lliurat dins el termini fixat (1p) 
El contingut  adequat (fins a 4p) 
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- La nota final de 4t curs serà la mitjana aritmètica dels dos trimestres 
presencials i com a valor afegit les qualificacions de les tasques fetes durant el 
tercer trimestre, seguint els mateixos criteris de puntuació de les 
recuperacions) 
 

- La nota de final d’etapa d’ESO, es fa amb les mitjanes de tots els cursos 
d’ESO. (Com es fa ordinàriament cada any) 

- El calendari del curs no es modificarà, si no és que rebem algun comunicat del 
Departament amb noves instruccions. 
 

- Si el Departament d’Educació dóna unes altres instruccions diferents a aquest 
escrit, haurem de canviar aquests criteris. Si és dóna el cas, us ho farem 
arribar per escrit.  

 
 
Observacions d’altres temes: 

 
L’orientació que faltava fer, serà virtual. Rebreu informació per correu i la posarem 
a notícies del moodle de l’institut. També podeu demanar assessorament o 
preguntar dubtes a les tutores de 4tESO i  a Isa Montoro, via correu electrònic 
imonto@inspeguera.cat 
 
La Fira de l’estudiant també serà virtual, la trobareu penjada a moodle de l’institut. 
 
En relació al viatge de 4t ESO programat pel juny:  Si es continua el confinament o 
l’estat d’alarma decretat pel “Gobierno de España” no s’hi podrà anar i podrem 
reclamar les bestretes fetes. Si per raons internes acordades amb les famílies de 
4t ESO, som nosaltres que decidim no fer-lo, es perden les aportacions fetes.  
 

 
Compteu amb el nostre suport i us desitgem salut i benestar. 

 
 
 

Equip directiu 
14 d’abril 2020 

 
 
 
 


