
RECUPERACIONS DE PENDENTS CURSOS ANTERIORS 
CURS 2021-2022 

 

Matèria Tipus de recuperació 

Llengua catalana Fer una prova a l’aula (dins del grup bombolla). 

Data: cada grup farà la recuperació dins el seu grup bombolla. 

 

Data de recuperació de tercer per als que cursen 4t. dia 5 de 

novembre 

 

Data de recuperació de segon per als que cursen 3r: 5 

novembre 

Data de recuperació de primer per als que cursen 2n: 2 

novembre 

 

Una altra oportunitat d’aprovar l’assignatura: 

Aprovant dos trimestres, aproven el curs (o cursos) anteriors. 

Llengua castellana Un sol curs pendent: 

- Aprovant el 1r trimestre, aproven el curs o cursos anteriors. 

- Si no aprova el 1r trimestre, entregar un dossier i aprovar el 

2n trimestre. 

Data: En cas de no aprovar, se li comunicarà a l’alumne la data 

d’entrega del dossier en el segon trimestre. 

 

Entrega: Entregar-lo al professor en mà o penjar-lo al Moodle. 

 

Més d’un curs pendent: 

- Aprovant el primer trimestre i entregant un dossier 

- Si no aprova el 1er trimestre, entregar un dossier i aprovar 

el 2on trimestre. 

Data: 12 de novembre. 

Entrega: Entregar-lo al professor en mà o penjar-lo al Moodle. 

 

Link: 

2º ESO (pendiente 1º ESO): 



https://moodle.elpuig.xeill.net/mod/assign/view.php?id=56801 

 3º ESO (pendiente 2º ESO): 

https://moodle.elpuig.xeill.net/mod/assign/view.php?id=56803 

 4º ESO (pendiente 3º ESO): 

https://moodle.elpuig.xeill.net/mod/assign/view.php?id=56804 

Llengua estrangera: 
Anglès 

Fer una prova a l’aula dins del grup bombolla. En cas de tenir més 

d’un curs pendent, només s’ha de fer la prova del curs anterior al 

que es cursa en aquest moment. 

Data:  

- Alumnes de 2n ESO amb pendents de 1r ESO: 2 i 3 de 

novembre. 

- Alumnes de 3r ESO amb pendents de 2n ESO: 4 i 5 de 

novembre 

- Alumnes de 4t ESO amb pendents de 3r ESO: 4 i 5 de 

novembre 

 

Una altra oportunitat d’aprovar l’assignatura: 

Aprovant dos trimestres, aproven el curs (o cursos) anteriors. 

 

Link: En aquest link trobareu més informació sobre la prova 
https://elpuig.xeill.net/departaments/idiomes 

Matemàtiques Fer una prova per cada curs suspès. 

Data: 4 de novembre 

Hora: 16 h 

Lloc: Cada alumne/a anirà a la seva aula-classe ja que s’ha de 

garantir mantenir el grup bombolla. El grup de 3D anirà a l’aula de 

desdoblament. 

Nota: 

Els exàmens es podran preparar amb les activitats del dossier 

d'estiu que es troben al següent link: 

https://elpuig.xeill.net/departaments/matematiques#recomanacions



-deures-d-estiu 

Ciències Naturals Entregar un dossier i realitzar una prova en el Moodle de cada curs 

suspès. 

Si no s’entrega el dossier, no es pot fer el qüestionari. 

Data:  

3r ESO: Dia 3/11/2021; 9h entrega de dossier. Qüestionari a casa, 

el mateix dia, a les 17h. 

1rESO: Dia 3/11/2021; 9h entrega de dossier. Qüestionari a casa, 

el mateix dia, a les 18h. 

Link: 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=416#section-1 

Física i Química Entregar un dossier pel Moodle i realitzar un qüestionari en el 

Moodle de cada curs suspès.  

Si no es presenta el dossier, no es pot fer el qüestionari. 

Data d’entrega del dossier: La data límit d'entrega és el dia 9 de 

novembre (23:59h). (Penjar al Moodle) 

Data de la prova: Disponible des del 10 de novembre a les 17:00 

h fins l’11 de novembre a les 20:00 h (Moodle) 

Link: 

Recuperació 2n ESO 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=24 

Apartat recuperacions 

Recuperació 3r ESO 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=40  

Apartat recuperacions 

Tecnologia Fer les activitats del Moodle de cada curs que es té pendent. 

Data: La data límit és el 12/11/2021 

Link: 

Recuperació 1r ESO: 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=7 

Recuperació 2n ESO: 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=22 



Recuperació 3r ESO: 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=39 

Contacte: ione@elpuig.xeill.net 

Ciències socials Lliurar un dossier de cada curs suspès, escrit a mà, a partir dels 
quaderns corresponents.  

Data: 12/11/2021 

 

Entrega: Entregar-lo al professor en mà 

 

Link: 
https://elpuig.xeill.net/departaments/historia 

Música Entregar un dossier de cada curs pendent. 

 

Data: La data límit d’entrega del dossier és el 12 de novembre al 

professor de música. 

 

Link: 

Recuperació 1 ESO:  

https://drive.google.com/file/d/1OpviG3Xo6tUX4R17SnhlM0I6l9Yw

FibC/view?usp=sharing 

 

Recuperació 3 ESO:  

https://drive.google.com/file/d/1mLylTIcTqz3MRJnI351ZjCSzd4YlV

Ghg/view?usp=sharing 

Visual i plàstica Entregar un dossier de cada curs suspès. 

Data: 12/11/21 

 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qMGjHjMtBqbdM7xby03yTN

AZX3DAkGBJ?usp=sharing 

Educació física Fer unes proves físiques. 

Data: Dies 4 i 11 de novembre a les 11:35h 

 



Una altra oportunitat: 

Aprovant els dos primers trimestres del curs actual, aproven les 

pendents de cursos anteriors. 

Cultura i Valors ètics L’alumnat ha de lliurar un dossier per cada curs suspès.  

Data: Últim dia d’entrega 12 de novembre 

Entrega:  Entregar el dossier a Rafa Pérez 

 

Link: 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=30#section-0  

(pendent CIVE 1r) 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=285#section-0 

(pendent CIVE 2n) 

https://moodle.elpuig.xeill.net/course/view.php?id=347#section-0 

(pendent CIVE 3r) 

Religió Fer un dossier que el professor de religió els farà arribar. 

Data: 12 de novembre de 2021 

Entrega: Entregar el dossier a Ramon Casademunt en mà 

 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wpfAWr8BViu9uxNEjb84TO

TLhZq94fZU?usp=sharing 

Crèdit de síntesi 

Competència 

personal i social 

Competència digital 

Es recupera aprovant la/les del curs actual. 

Optatives Si el global optatiu de segon d’ESO està suspès, es pot 

recuperar aprovant el global optatiu de tercer d’ESO (el global 

optatiu és la mitjana de les tres optatives, una cursada cada 

trimestre). 

 

Si el global optatiu de tercer està suspès, s’ha de recuperar les 

optatives suspeses (Educació per la Salut, robòtica, francès). La 

recuperació consisteix en l’entrega d’un dossier de cada una de les 



optatives suspeses. Els dossiers es donaran en mà a l’alumne. 

 

Data: L’últim dia d’entrega és el 12 de novembre 

Entrega: Entregar el dossier al cap d’estudis en mà. 

 

Link: 

Els dossiers de Francès, Robòtica i Educació per la Salut es troben 

en el següent enllaç: 

https://drive.google.com/drive/folders/1j-

dGQIZmi3fl8YyWv7zjM_M055hf_ecA?usp=sharing 

 


