
Avaluació i Recuperació Anglès 1r SMX
Curs 2019-2020

Seguint les instruccions generals del Departament d'Ensenyament i del 
Departament d'Informàtica,

L'avaluació de la UF Anglès Tècnic començada abans del confinament (però 
sense haver finalitzat en aquell moment) es basarà tant en la feina feta fins el
moment de l’aturada presencial com en la feina feta durant el confinament (a 
partir de les activitats proposades pel professor de cada matèria). 

L'avaluació de 1r SMX tindrà lloc els dies 27 i 28 de maig de 2020.

Després de l'avaluació, s'informarà als alumnes de les seves notes i de la
prova  de  recuperació  de  la  convocatòria  extraordinària  i  es  publicarà  la
informació a la pàgina web del departament d'idiomes de l'institut.

La recuperació de la UF Anglès Tècnic es basarà en els següents 
supòsits:

● Alumnes que el 1r i 2n trimestre van obtenir una qualificació orientativa
positiva i durant el 3r trimestre virtual han lliurat les tasques proposades
pel professorat: Avaluació positiva,  UF superada i MP superat.

● Alumnes que el 1r i 2n trimestre van obtenir una qualificació orientativa
positiva  i  durant  el  3r  trimestre  virtual  no  han  lliurat  les  tasques
proposades  pel  professorat  ni  han  contactat  per  informar  d’alguna
dificultat  : El professorat contactarà amb ells de nou  per tal d’obtenir
dades  per  una  avaluació  efectiva  que  consistirà  en  presentar  les
tasques  del  3r  trimestre  no  lliurades.  Aquestes  tasques  han  de  ser
realitzades de forma personal i acurada.

● Alumnes  que  el  1r  i/o  2n  trimestre  no  van  obtenir  una  qualificació
orientativa  positiva,  però durant  el  3r  trimestre  virtual  han lliurat  les
tasques  proposades  pel  professorat:  Avaluació  negativa  i  han  de
presentar-se a la prova extraordinària que consistirà en la recuperació
dels continguts del 1r i/ 2n trimestre.

● Alumnes  que  el  1r  i/o  2n  trimestre  no  van  obtenir  una  qualificació
orientativa positiva i que durant el 3r trimestre virtual no han lliurat les
tasques  proposades  pel  professorat:  Avaluació  negativa  i  han  de
presentar-se a la prova extraordinària que consistirà en la recuperació
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dels continguts del 1r i/o 2n trimestre i la presentació de les tasques del
3r trimestre virtual.

Per tal de recuperar el 1r i/o 2n trimestre els alumnes hauran de realitzar una
prova per a cada trimestre que el professorat compartirà amb els alumnes via
drive  i  tindrà  lloc  de  forma  simultània  el  dia  de  la  recuperació  que  està
prevista del 4 al 11 de juny.

Per tal d’avaluar el 3r trimestre, les tasques es troben al correu electrònic de
l'alumne i van ser enviades pel seu professor/a setmanalment.

El professorat del departament d'idiomes estem assabentats de l'alumnat que
ha  tingut  problemes  per  no  disposar  de  dispositius  i/o  conexió.  Aquests
alumnes s'han posat en contacte amb els seus professors en el moment de
rebre  el material de l'institut.

Tanmateix, l'alumnat que hagi patit la malaltia COVID 19 i/o en un familiar
proper,  pot  fer  arribar  el  document  justificatiu  al  seu professor  perquè es
tingui present a l'hora d'avaluar l'alumne.

Santa Coloma de Gramenet, 26 de maig de 2020.


