
 

 

 

 

INFORMACIÓ 3r TRIMESTRE ESO 

La interrupció del curs en el seu format habitual, el passat 12 de març, ens ha deixat dues 

qüestions pendents pel que fa a l’alumnat de l’ESO: 

• les recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors (excepte l’alumnat de 1r 

d’ESO) i 

• el desenvolupament del 3r trimestre. 

 

RECUPERACIONS DE MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS 

Com ja sabeu hi ha dues modalitats de recuperació d’una matèria del curs anterior suspesa: 

• aprovant la matèria del curs actual o 

• aprovant una prova i/o treball de recuperació. 

En aquest darrer cas no podem portar a terme la convocatòria presencial per a fer les 

proves de manera presencial. 

A canvi es proposarà una tasca de recuperació que s’haurà de fer en el període del 27 d’abril 

a l’11 de maig. 

Cada professor/a es posarà en contacte amb l’alumnat per explicar com es farà i lliurarà 

aquesta tasca de recuperació. 

 

3r TRIMESTRE  

• Si tens suspesa la 1a i/o la 2a avaluació d’una matèria, la prioritat en aquesta 

matèria fins a finals de curs és recuperar-la. Per tal d’aconseguir-ho el professorat 

de la matèria us plantejarà tasques de recuperació. Si malgrat tot la nota final de la 

matèria és de no aprovada, al juny tindràs una altra oportunitat de recuperar-la a la 

convocatòria extraordinària.   



 

 

 

 

• Si tens la matèria aprovada el professorat et proporcionar material de treball per tal 

de: 

o consolidar i millorar la teva preparació de la matèria per a al curs següent i 

o aconseguir pujar la nota final de la matèria i per tant de la mitjana de curs i 

de l’ESO (pot ser molt important de cara al futur). 

• Aquest material de treball de cada matèria també estarà a la disposició de l’alumnat 

amb alguna avaluació suspesa d’aquesta, per tal que també tinguin la possibilitat de 

preparar el proper curs quan l’hagi recuperada i/o a l’estiu. 

• El 3r trimestre i el curs acabarà el 19 de juny com estava previst al calendari inicial. 

 

  



 

 

 

 

INFORMACIÓ 3r TRIMESTRE 1r BATXILLERAT 

La interrupció del curs en el seu format habitual, el passat 12 de març, ens ha deixat tres 

qüestions pendents pel que fa a l’alumnat de 1r de batxillerat: 

• els exàmens trimestrals del divendres 13 de març, 

• l’adjudicació de tutor/a del Treball de Recerca a cada alumne/a i 

• el desenvolupament del 3r trimestre. 

 

EXÀMENS TRIMESTRALS PENDENTS 

• Es faran la setmana vinent, excepte la matèria de Llengua Castellana que avaluarà 

sense fer l’examen trimestral. 

• Cada professor/a es posarà en contacte amb l’alumnat per explicar com es farà 

aquest examen (moodle, Classroom). 

• Les tasques demanades per la setmana vinent s’ajornen per a després dels exàmens 

trimestrals per tal que l’alumnat es pugui dedicar a preparar-los. De tota manera, cal 

recordar que ja els tenien preparats, ara només caldrà refrescar la feina feta. 

• L’horari dels exàmens serà: 

o Dimecres de 8 a 9:30: Llatí, Matemàtiques aplicades a les CCSS i 

Matemàtiques. 

o Dijous de 8 a 9:30: Literatura Universal, Economia de l’empresa i Física. 

o Dijous de 16:30 a 18: Ciències de la Terra. 

 

TREBALLS DE RECERCA 

• Seguint en la línia del missatge enviat el passat 2 d’abril, heu d’aprofitar per anar 

avançat les fases del Treball de Recerca que es puguin fer sense treball de camp.  

• Estem acabant d’assignar-vos a cadascú el vostre tutor/a. El més aviat possible us 

informarem.  



 

 

 

 

3r TRIMESTRE  

• Si tens suspesa la 1a i/o la 2a avaluació d’una matèria, la prioritat en aquesta 

matèria fins a finals de curs és recuperar-la. Per tal d’aconseguir-ho el professorat 

de la matèria us plantejarà tasques de recuperació. Si malgrat tot la nota final de la 

matèria és de no aprovada, al setembre tindràs una altra oportunitat de recuperar-la 

a la convocatòria extraordinària.  

• Si tens la matèria aprovada el professorat et proporcionarà material de treball per tal 

de: 

o consolidar i millorar la teva preparació de la matèria per a 2n de batxillerat i 

o aconseguir pujar la nota final de la matèria i per tant de la mitjana de 

batxillerat (molt important de cara al futur). 

• Aquest material de treball de cada matèria també estarà a la disposició de l’alumnat 

amb alguna avaluació suspesa d’aquesta, per tal que també tinguin la possibilitat de 

preparar el 2n de batxillerat quan l’hagi recuperada i/o a l’estiu. 

• El 3r trimestre i el curs acabarà el 19 de juny com estava previst al calendari inicial. 

 

 

  



 

 

 

 

INFORMACIÓ 3r TRIMESTRE 2n BATXILLERAT 

La interrupció del curs en el seu format habitual, el passat 12 de març, ens ha deixat 

qüestions pendents pel que fa a l’alumnat de 2n de Batxillerat: 

• les recuperacions de matèries pendents de 1r de Batxillerat, 

• el desenvolupament del 3r trimestre i 

• l’estructura de les PAU. 

 

RECUPERACIONS DE MATÈRIES PENDENTS DE 1r DE BATXILLERAT 

Donada la situació actual és impossible realitzar presencialment la convocatòria d’exàmens 

de recuperació que havíem plantejat. A canvi es proposarà una tasca de recuperació que 

s’haurà de fer en el període del 27 d’abril a l’11 de maig. 

Cada professor/a es posarà en contacte amb l’alumnat per explicar com es farà i lliurarà 

aquesta tasca de recuperació. 

 

3r TRIMESTRE  

• Si tens suspesa la 1a i/o la 2a avaluació d’una matèria, la prioritat en aquesta 

matèria és recuperar-la. Per tal d’aconseguir-ho el professorat de la matèria us 

plantejarà tasques de recuperació. Si malgrat tot la nota final de la matèria és de no 

aprovada, tindràs una altra oportunitat de recuperar-la a la convocatòria 

extraordinària (dates pendents de determinar).  

• Si tens la matèria aprovada el professorat et proporcionarà material de treball per tal 

de: 

o consolidar i millorar la teva preparació de la matèria per a la realització de 

les PAU i 

o aconseguir pujar la nota final de la matèria i per tant de la mitjana de curs i 

del Batxillerat (molt important de cara al futur). 



 

 

 

 

• Aquest material de treball de cada matèria també estarà a la disposició de l’alumnat 

amb alguna avaluació suspesa d’aquesta. 

 

ESTRUCTURA DE LES PAU 

Al document adjunt a aquest missatge podeu com serà l’estructura de la prova de cada 

matèria. 

 

En breu us facilitarem el calendari de final de curs: matrícula de les PAU, proves de 

l’avaluació extraordinària,... 

 

 

 


