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RECUPERACIÓ MATÈRIA PENDENT:
L’alumne que no superi l’assignatura i no repeteixi curs, tindrà un pla de feina individualitzat.
Aquest pla es posarà en marxa, una vegada el curs nou s’hagi iniciat (octubre). Es farà una proposta de treballs
i es realitzaran cinc tutories on es donarà el pla de feina que haurà de lliurar a la següent tutoria. L’alumne
haurà de presentar les feines encomanades en el termini establert i aquestes tindran un valor del 40% de la
nota. L’altre 60% serà una prova on l’alumne podrà fer servir els exercicis presentats. És imprescindible que
l’alumne obtingui una puntuació igual o superior a 5 per fer la mitjana numèrica amb els treballs realitzats a
casa.
-

Al pla de recuperació l’alumne té tot el que ha d’estudiar i treballar amb uns enllaços que el poden
ajudar a resoldre els exercicis proposats.

-

Al pla de recuperació també es troben els criteris d’avaluació, de qualificació i les competències clau.

-

S’han d'imprimir les làmines sobre paper bàsic DIN-A 4 si no és possible, es poden copiar els
enunciats a una làmina de dibuix.

-

Totes les làmines han de tenir fet el caixetí complet: curs, el número de làmina i tema (que hi ha a
l'encapçalament de cada làmina), la data en què s’ha fet el treball i el cognom i nom (segons criteris
del curs)

-

Els treballs es presenten amb el pla de recuperació i les làmines ordenades dintre d'una carpeta amb
el nom i cognom a la tapa.

Hi ha un calendari de reunions per fer el seguiment dels treballs i l’alumne és el que ha de venir a l’aula a
presentar-los i demanar els dubtes que puguin haver sorgit.
L'alumne podrà fer servir les seves pròpies làmines (originals, no fotocopies) per resoldre els exercicis
proposats i contestar a les preguntes realitzades a l’examen. Per això, ha d’haver assistit a totes les reunions
i presentar els treballs correctament realitzats.
La data de l’examen de recuperació és dia 26 de gener de 2022 a les 13.00 h
És indispensable haver presentat tots els treballs per poder fer la prova d'avaluació.

