IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS
MP02 ENSENYAMENT I APRENENTATGE
PR0202 Programació
Fitxa informativa recuperació matèries pendents

Data: 24/10/2019
MOD020211
REV 0

Pàg. 1/1

RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS
Seguiment dels alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors
Departament: Música

Curs: Alumnes amb 1r ESO (Música I)
pendent.

Matèria: Música
1.- Activitats de reforç
a) Continguts:
Els continguts són teòrics i corresponents al nivell de 1r d’ESO. S’ha de fer entrega d’un quadern
de treball, de cada trimestre corresponent als continguts del mateix, és a dir, cada alumne ha
d’entregar 3 quaderns de treballs, un per trimestre. En cas de no presentar aquests quaderns o
no superar els continguts mínims dels mateixos, els alumnes podran realitzar un examen per
superar la matèria amb els continguts tractats durant aquests tres trimestres, un al mes de maig
i l’altre de caràcter extraordinari en setembre.
b) Dates de lliurament:
1r trimestre: 16 de decembre en l’Aula de Música a les 12:00 h
2r trimestre: 30 de març en l’Aula de Música,a les 12:00 h.
3r trimestre: 25 de maig en l’Aula de Música a les 12.00 h.
2.- Exàmens
a) Continguts:
Continguts teòrics del curs de 1r ESO.
b) Dates:
Examen final: 25 de maig a las 12:00 h. en l’Aula de Música.
3.- Instruments d’avaluació i criteris de qualificació
La presentació, així com l’adequat contingut de cada quadern de treball seran els instruments
d’avaluació de l’alumne/a que vulgui superar l’assignatura. Cada quadern de cada trimestre
tindrà una nota independent i la nota final serà la mitjana dels tres. En el cas de no aportar
algun quadern o que la nota mitjana dels tres estigui per davall de la nota 5, l’alumne no
superarà l’assignatura i haurà de presentar-se a l’examen de maig.
La qualificació de l’examen, així com de cadascun dels quaderns de treball està compresa
entre 0 i 10, sent un 5 la mínima nota per a aprovar.
Professor responsable: Marcos Oviedo Garcia.

El tutor enviarà SMS a la família.
En Maó a 24 d’Octubre de 2019

