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ESO: 
Si un alumne ha suspès  la 1ª
o 2ª avaluació: 
Haurà de fer un bloc de 
tasques de cada avaluació 
que hagi suspès.
Per norma general, estarà 
ubicada, aquesta tasca, al 
classroom amb títol específic
de “RECUPERACIONS 1ª 
i/o 2ª AVALUACIÓ” i la 
feina serà assignada 
exclusivament als alumnes 
que l’hagin de fer.
A part del mail que el 
classroom envia 
automàticament quan 
s’assigna una tasca, el 
professor enviarà un mail a 
l’alumne perquè sigui 
conscient de la matèria i 
avaluació/ns que te que 
recuperar.
A més, per garantir que la 
informació arribi amb 
fidelitat, s’enviarà un mail al
tutor corresponent perquè 

1r ESO: Activitats pràctiques 
de malabars i acrosport. 
2n ESO: Activitats a la natura
(senderisme) i noves 
tendències en fitness.
3r ESO: Orientació i condició
física. 
4t ESO: Balls de saló. 
Política i esport.
1r BAT: Reforç de contingut 
acabat abans del confinament.
Primers auxilis, contingut 
d’ampliació del curs anterior.

ESO: 
Al juny,
Si un alumne ha suspès una de les 
dues avaluacions: 

1. Es fa la mitjana i si surt igual 
o més que 5, aprovat. La feina 
del confinament pot ajudar a 
pujar la nota arredonint-la al 
número superior sencer, o 
més, si el professor troba que 
aquesta feina ha estat molt 
bona.

2. Si surt menys de 5: si ha fet 
feina durant el confinament, 
aquesta feina pot ajudar a 
aprovar. Si no ha fet feina 
durant el confinament, la nota 
no es modifica i haurà de 
recuperar al setembre.

Si un alumne ha suspès les dues 
primeres avaluacions: ha de 
recuperar-les fent les activitats, de 
cada una de les avaluacions, que es 
penjaran al classroom.
S’informarà als alumnes a través del 

S’ha preparat una dossier de tasques 
al classroom.
Data d’entrega 15 de maig.
S’informarà als alumnes a través del 
mail corporatiu i mail al tutor.



n’estigui assabentat.

BAT:
Si un alumne ha suspès  la 1ª
o 2ª avaluació: 
Haurà de fer un bloc de 
tasques de cada avaluació 
que hagi suspès.
Per norma general, estarà 
ubicada, aquesta tasca, al 
classroom amb títol específic
de “RECUPERACIONS 1ª 
i/o 2ª AVALUACIÓ” i la 
feina serà assignada 
exclusivament als alumnes 
que l’hagin de fer.
A part del mail que el 
classroom envia 
automàticament quan 
s’assigna una tasca, el 
professor enviarà un mail a 
l’alumne perquè sigui 
conscient de la matèria i 
avaluació/ns que te que 
recuperar.
A més, per garantir que la 
informació arribi amb 
fidelitat, s’enviarà un mail al
tutor corresponent perquè 
n’estigui assabentat.

mail corporatiu i als tutor 
corresponent de quins són els plaços 
d’entrega.

Al setembre,
L’alumne que s’hagi de presentar al 
setembre se li entregarà un dossier de 
tasques de la 1ª i 2ª avaluació que 
haurà d’entregar el dia de la 
recuperació de setembre en el 
moment d’entrar a l’examen.

BAT:
Al juny,
Si un alumne ha suspès una de les 
dues avaluacions: 

3. Es fa la mitjana i si surt igual 
o més que 5, aprovat. La feina 
del confinament pot ajudar a 
pujar la nota arredonint-la al 
número superior sencer, o 
més, si el professor troba que 
aquesta feina ha estat molt 
bona.

4. Si surt menys de 5: si ha fet 
feina durant el confinament, 
aquesta feina pot ajudar a 
aprovar. Si no ha fet feina 
durant el confinament, la nota 
no es modifica i haurà de 
recuperar al setembre.

Si un alumne ha suspès les dues 



primeres avaluacions: ha de 
recuperar-les fent les activitats, de 
cada una de les avaluacions, que es 
penjaran al classroom.
S’informarà als alumnes a través del 
mail corporatiu i als tutor 
corresponent de quins són els plaços 
d’entrega.

Al setembre,
L’alumne que s’hagi de presentar al 
setembre se li entregarà un dossier de 
tasques de la 1ª i 2ª avaluació que 
haurà d’entregar el dia de la 
recuperació de setembre en el 
moment d’entrar a l’examen.


