
 
 

Todos os alumnos con materias pendentes de cursos 

anteriores Terán un seguimento por parte do profesor co que 
traballen no presente curso. No caso de aqueles que no presente 

curso non estean matriculados nas mesmas materias das que 
teñen cursos pendentes de superar, o seguemento da súa 

recuperación de pendentes será levado a cabo polo xefe/a do 

Departamento, a través da titoría de pendentes. 
O alumnado con materias pendentes que non estea no curso 

actual matriculado tamén desa materia, será atendido polo xefe/a 
de Departamento; entregaráselle un cuadernillo de traballo para 

axudarlle a conseguir os contidos do PC do nivel educativo que ten 
que superar e poderá facer preguntas e resolver as dúbidas que 

teña. 
 

 
 

ESO 
 

 
• Con obxectivo de facilitar ao alumno a superación da materia 

pendente, o departamento elaborará un plano de traballo 

consistente en láminas onde os exercicios reflectirán os contidos 
mínimos (que figuran nesta programación) para a superación da 

materia. Sendo imprescindible a súa elaboración e realización 
aceptable. O peso destes exercicios será dun 50%. 

 
• No mes de maio o alumno terá que superar un exame teorico-

práctico, o peso do exame será dun 50%. 
 

Superarán a materia os alumnos/as que acaden unha 
calificación de 5. 

 
 

PROBA DE SETEMBRO:  
     Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar un 

exame teórico-práctico e entregar os traballos propostos polo 

profesor, cun nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a dito 
exame con todos os materiais necesarios para resolver a proba. 

-Exame: 50% 
-Traballos: 50% 

 
Superarán a materia os alumnos/as que acaden unha 

calificación de 5. 
 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 



 

 
BACHARELATO 

 

 
MATERIA DE DEBUXO TÉCNICO 

 
• No mes de maio  o alumno terá que superar un exame (50% dos 

exercicios estarán referidos aos contidos mínimos e o outro 50% 
versará sobre contidos máis específicos).  

 
• Con obxectivo de facilitar ao alumno a superación da materia 

pendente, o departamento elaborará un plano de traballo 
consistente en láminas onde os exercicios reflectirán os contidos 

mínimos para a superación da materia. 
A presentación destes ejercicios puntuará  ata 1,5 puntos. 

 
Para aprobar a asignatura terá que obter unha puntuación 

mínima de 5 puntos, que se conseguirá sumando a puntuación do 

exame (85%) e a puntuación obtida nos ejercicios de 
recuperación(15%). 

 
 

     PROBA DE SETEMBRO: 
A proba (examen) constará de  exercicios referidos aos 

contidos impartidos durante o curso (50% dos exercicios estarán 
referidos aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre 

contidos máis específicos).  
É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os materiais 

necesarios para resolver a proba.  
Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis 

puntos nesta proba. 
 

MATERIA DE DEBUXO ARTÍSTICO 

 
• Con obxectivo de facilitar ao alumno a superación da materia 

pendente, o departamento elaborará un plano de traballo 
consistente en láminas onde os exercicios reflectirán os contidos 

mínimos (que figuran nesta programación) para a superación da 
materia. Sendo imprescindible a súa elaboración e realización 

aceptable. O peso destes exercicios será dun 50%. 
 

• No mes de maio o alumno terá que superar un exame teorico-
práctico, o peso do exame será dun 50%. 

 
Superarán a materia os alumnos/as que acaden unha 

calificación de 5. 
 



 

PROBA DE SETEMBRO:  
     Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar un 

exame teórico-práctico e entregar os traballos propostos polo 

profesor, cun nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a dito 
exame con todos os materiais necesarios para resolver a proba. 

-Exame: 50% 
-Traballos: 50% 

 
Superarán a materia os alumnos/as que acaden unha 

calificación de 5. 
 

 
 

Datos interese das probas de Pendentes: 
 

Faranse públicas, mediante nota nos taboleiros do centro e 
indicación aos titores de cada grupo: 

 - hora de titoria de pendentes para atender aos alumnos coa 

finalidade de axudalos e darles as indicacións necesarias para a 
recuperación das materias pendentes doutros cursos.   

- Datas de etrega de traballos das materias e datas de 
exámenes. 

Os/as alumnos/as que teñan materias pendentes do curso 
anterior terán que presentar traballos e facer os exames 

correspondentes de recuperación, nos prazos indicados  polos 
compoñentes do departamento, que estean prefixadas e 

consensuadas pola xefatura de estudos e ou dirección.  
 

 


