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Protocol de recuperació d’assignatures pendents

PROTOCOL DE RECUPERACIÓ D’ASSIGNATURES PENDENTS
Des de l’IES Puig de sa Font volem fer especial èmfasi en la recuperació de les
assignatures pendents que els alumnes arrosseguen d’altres anys. Per a això
establirem un protocol d’actuació i informació cap a tota la comunitat educativa.
1. Quan un alumne/a promocioni al curs següent amb una àrea o matèria
qualificada negativament, l’avaluació de l’àrea pendent serà responsabilitat i
tasca específica del nou professor/a d’àrea de l’equip educatiu del grup.
Aquest/a serà, per tant, qui finalment decidirà, en el nou context d’àrea i a
partir de les fórmules establertes per cada departament didàctic, la superació
o no de l’àrea pendent. En cap cas l’alumne/a podrà obtenir una qualificació
positiva en l’àrea actual, si no obté al mateix temps una qualificació positiva
en l’avaluació de l’àrea que tenia pendent.
2. En el cas que una àrea pendent deixi de ser cursada per l’alumne/a (àrees
troncals i/o optatives que no tenen continuïtat o que l’alumne/a deixa de
cursar) assumirà les tasques de recuperació i avaluació el departament
didàctic responsable de l’àrea.
3. Cada departament establirà la fórmula de recuperació que consideri més
adient, sempre i quan es garantitzi la superació de l’àrea pendent en un
context d’avaluació contínua. Cada departament podrà utilitzar a més totes
les mesures complementàries que consideri oportunes: hores de suport per
als alumnes amb pendents, seguiments individuals, etc. A la programació de
cada departament es concretaran els criteris d’avaluació i de recuperació de
les assignatures pendents. Aquesta informació estarà també penjada a la
web del centre.
4. A principi de curs cada departament penjarà a la web del centre una feina
que l’alumnat d’ESO amb assignatures pendents ha d’anar realitzant al llarg
del curs, supervisat pel departament corresponent. S’estableixen dos terminis
de lliurament de la feina de pendents:
a) 1r termini: primera setmana de febrer.
b) 2n termini: setmana d’exàmens de recuperació de pendents (maig).
5. L’alumnat de FPB, batxillerat i CFGM realitzarà els exàmens de recuperació
de pendents en febrer/març.
6. Quan un/a alumne/a d’ESO recuperi l’assignatura pendent mitjançant la
superació d’alguna avaluació del curs actual i la presentació de la feina de
pendents realitzada correctament, obtindrà una qualificació de 5 en
l’assignatura pendent. Si l’alumnat vol pujar nota, es pot presentar a l’examen
corresponent en la setmana d’exàmens de pendents de maig.
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7. L’alumnat de PMAR decidirà si es matricula o no de les assignatures
pendents. Cada departament establirà a la seva programació els criteris de
recuperació per aquests alumnes.
8. Una setmana abans de la junta d’avaluació final, el cap de departament
corresponent passarà a secretaria la informació de superació o no de l’àrea
pendent dels diferents alumnes atesos per tal que l’equip educatiu pugui
estar-ne assabentat a l’hora de realitzar la junta d’Avaluació Final. Aquest
serà, aleshores, el responsable de decidir, a partir de tota la informació
necessària i en funció dels criteris establerts amb caràcter general, sobre la
titulació o promoció de l’alumne/a en concret.

