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PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

 

 

1 Contidos 

 

Figuran na programación didáctica do centro e na programación que fixo o 

seminario. Ésta pódese consultar na xefatura do departamento ou na xefatura de estudos. 

Estes contidos pode estudialos polos apuntes de clase para Segundo de ESO e polo libro 

Música I, Editorial Casals para Terceiro de ESO, e mesmo polos apuntes de clase. 

 

2 Criterios de avaliación 

 

Figuran na programación didáctica que está depositada na xefatura de estudos. 

 

3 Procedementos de avaliación 

 

Segundo a normativa de pendentes, o/a alumno/a terá dereito a dúas probas 

xerais de toda a materia (exame escrito de teoria e audicións e exame de flauta en cada 

convocatoria). Malia disto, este departamento fará duas probas: unha en xaneiro e outra 

en marzo. Se o/a alumno/a obtén unha cualificación positiva nas primeiras ou nas 

segundas probas xerais considérase xa aprobado; de non ser así, deberá presentarse á 

proba final ou, se é o caso, a convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Durante todo o curso cada alumno/a terá un profesor de referencia ao que poderá 

dirixirse para consultar calquera dúbida. O ritmo de traballo e estudo estará marcado en 

todo momento polo interese do propio alumno/a. A cualificación final do/a alumno/a 

farase tendo en conta as notas obtidas no exame escritos e na proba de frauta doce. 

 

5 Datas de exames 

 

Primeira convocatoria: 18 de xaneiro de 2017 de 9:20 a 10:10 

 

Segunda convocatoria: 15 de marzo de 2017 de 9:20 a 10:10 

 

No caso da proba de frauta doce, non se admitirá como válida a presentación 

da canción a interpretar co nome das notas escrito debaixo da partitura. Os 

criterios de avaliación neste caso serán a fluidez melódica, a precisión rítmica e a 

calidade do son. 

 

 



 

 

É importante subliñar que, independentemente dos avisos referentes ás 

probas que o departamento faga aos alumnos, estes deberán mirar sempre no 

taboleiro de anuncios habilitado para tal fin, posto que é aí onde se centralizará e 

actualizará toda a información e, se for necesario por algún motivo, os cambios de 

horas ou datas necesarios. 

 

6 Profesor de referencia e horario de atención aos alumnos 

 

O profesor de referencia para o seguemento da materia pendente de Música é Julián 

Jesús Pérez Fernández, Xefe do departamento. O seu horario de atención fixarase de 

acordo coa disponibilidade dos alumnos, e mesmo do profesor. 

 

En Culleredo, a 10 de novembro de 2016 

 

O Xefe de Departamento, 

 

 

 

 

Dr. Julián Jesús Pérez Fernández 


