Escola Pia
Igualada

4t ESO – INFORMACIONS SOBRE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES DE
SETEMBRE I DEURES D'ESTIU
Benvolguts pares i benvolgudes mares:
Si el vostre fill-a ha suspès alguna matèria, haurà de presentar-se a les proves extraordinàries
convocades per als dies 1 i 2 de setembre.
Sobre aquestes proves cal tenir present que:
1.

Quina és la seva finalitat? Han de contribuir a millorar la valoració de l’esforç i treball personals
de l’alumne.

2.

En què consisteixen aquestes proves? En dos aspectes: la presentació dels deures d’estiu i la
realització d’un examen. La presentació dels deures d’estiu és una condició indispensable per
poder aprovar la matèria.

3.

Quines informacions es consideraran en el moment d’avaluar l’alumne al setembre? La nota
d’aquesta avaluació no té perquè coincidir amb la nota de l’examen, ja que es considerarà:
L’evolució de l’alumne/a durant el curs, per a la valoració de la qual caldrà tenir en
compte, si és el cas, les característiques del pla individualitzat que se li hagi aplicat,
b. Les activitats de recuperació (deures d’estiu) que s’hagin proposat realitzar al
llarg de l’estiu. Aquestes activitats s’han de presentar el dia de la prova extraordinària.
a.

c.
4.

Els resultats de la prova extraordinària.

En què consistiran aquestes proves? La prova serà un examen sobre tots els continguts
treballats al llarg del curs.

5.

És obligatori presentar-se a aquestes proves? Sí. No presentar-se a aquestes proves implica
suspendre la matèria; en aquest sentit, només una circumstància de força major (malaltia,
accident...) i degudament justificada permetria realitzar la prova en un altre moment.

6.

El calendari de les proves extraordinàries de setembre és el següent:
Calendari proves extraordinàries, 4t d’ESO
Matèria
Quan?
LLENGUA CATALANA
LLENGUA CASTELLANA
LLENGUA ANGLESA
CIÈNCIES SOCIALS
MATEMÀTIQUES

CULTURA RELIGIOSA
EDUCACIÓ FÍSICA
BIOLOGIA i GEOLOGIA
TECNOLOGIA
INICIATIVA EMP i EMPRESA
LLATÍ
VISULA i PLÀSTICA
FÍSICA i QUÍMICA
DISSENY PER ORDINADOR
OFIMÀTICA EMPRESARIAL
EDUCACIÓ ÈTICO-CÍVICA
PROJECTE DE RECERCA
Matèries pendents 1r,2n i 3r ESO

1 de setembre a les 11h

On?

2 de setembre, a les 8h
1 de setembre a les 15:15h
2 de setembre, a les 10h
1 de setembre, a les 12h
2 de setembre a les 11h
1 de setembre a les 10:30h









2 de setembre a les 9h

 Aula: 1r A Batxillerat

1 de setembre a les 16:15h

 Aula: 1r A Batxillerat

2 de setembre, a les 12h

2 de setembre, a les 16:15h

Aula: 1r B Batxillerat
Aula: 1r B Batxillerat
Aula: 1r B Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r B Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat

 Aula: 1r B Batxillerat

 Aula: 1r A Batxillerat

El dia 6 de setembre a les 13h es lliuraran els informes amb els resultats.

En el document adjunt trobareu els deures d’estiu de les matèries de Llengua Catalana, Llengua
Castellana, Matemàtiques i Llengua Anglesa. També s’inclouen d’altres matèries per als alumnes
que les hagin suspès. Sobre aquests deures:
1.

Si l’alumne/a ha suspès una matèria, ha de fer obligatòriament aquestes activitats. Recordeu
que, per poder recuperar la matèria, és condició imprescindible presentar i aprovar aquestes
activitats. De les matèries que no s’especifica cap treball, s’entén que l’alumne ha de lliurar un
dossier amb tots els apunts i activitats realitzats al llarg del curs. En aquest cas, les activitats
d’estiu s’han de presentar el dia de l’examen.

2.

Si l’alumne/a ha aprovat:

Si l’alumne/a ha aprovat Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques o Llengua
Anglesa amb nota de suficient: Els alumnes que hagin aprovat aquestes matèries amb una
nota de suficient, i amb la finalitat de consolidar els coneixements adquirits en aquestes
matèries instrumentals, també han de fer obligatòriament els deures d’estiu d’aquestes
matèries.

Si la nota obtinguda en Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques o Llengua
Anglesa és un Bé, és molt recomanable que els facin ja que, tot i que han aprovat, cal
també que consolidin els coneixements assolits. Són de caràcter voluntari per als alumnes
que hagin aprovat amb una nota global de notable o excel·lent.

Els deures de les altres matèries només són obligatoris per als alumnes que les
hagin suspès.

Els deures i treballs dels alumnes que han aprovat s’han de lliurar, el primer dia de classe a
partir del 12 de setembre, al professor de la matèria corresponent de 1r de batxillerat.
Aquests deures seran avaluats pel professor i la nota obtinguda serà un element important
en l’àmbit de l’actitud del primer trimestre del curs 2016-2017.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment restem a la vostra disposició.
Atentament,

Coordinació 4t ESO
Igualada, 30 de juny de 2016.

