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1º ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Probas obxectivas e/ou de desenvolvemento (probas escritas,...) . * 
80% 

Traballo diario de aula (caderno, fichas,...) 20% 

- Cualificación da Avaliación: 

*As probas obxectivas poderán ser orais ou escritas, presenciais ou telemáticas, segundo 
as circunstancias. 

En cada avaliación, faranse, como mínimo, unha proba escrita. 

Para aprobar a avaliación o alumno deberá ter unha media de 5 nas probas escritas da 
propia avaliación. 

A nota obtida será a media da cualificación das distintas probas. 

No caso de que a nota resultante tivera decimais, redondearase do seguinte modo: se o 
decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira superior. 

- Irregularidades nas probas: No caso de que un alumno/a copie nun exame, 
aplicaráselle o disposto no apartado 17 do Regulamento de Réxime Interior, polo que 
suspenderá a avaliación da materia.  

- Ausencias xustificadas ás probas: Dada a situación excepcional derivada da 
pandemia da COVID 19 e para o presente curso, no caso de que un alumno non poida 
realizar algunha das probas avaliables por causa debidamente xustificada, o docente da 
materia informará ao alumnado afectado da nova data e tipo de proba que deberá efectuar en 
función da situación e das circunstancias médico/telemáticas coa finalidade de ser avaliado 
dos mesmos estándares que o resto dos seus compañeiros/as 

- Avaliación Ordinaria de Xuño: A cualificación será a media aritmética da obtida 
nas tres avaliacións. Novamente, no caso de que a nota resultante tivera decimais, 
redondearase do seguinte modo: se o decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira 
superior. 

-  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Ó LONGO DO CURSO 

RECUPERACIÓNS PARCIAIS 

O alumnado que non acade unha avaliación positiva nalgunha avaliación terá a posibilidade 
de recuperala ao longo do curso. Esta recuperación consistirá nunha única proba, na que 
poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 

RECUPERACIÓN AO FINAL DE CURSO 

O alumnado que despois de feitas as respectivas probas de recuperación non acadase unha 
cualificación positiva terá a posibilidade de presentarse a unha nova proba a final de curso, na 
que poderá obter como máxima puntuación un aprobado.  

No caso de ter máis dunha avaliación suspensa, o alumno deberá examinarse da materia de 
todo o curso. 
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RECUPERACIÓN DE SETEMBRO 

Aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación final de xuño 
disporán dunha avaliación extraordinaria no mes de setembro. Esta avaliación consistirá 
nunha única proba na que se valorará o grao de consecución de competencias e obxectivos, 
tomando como referencia os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.  Esta 
proba será única e común para todo o alumnado do mesmo nivel 

- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

Non procede. 
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2º DE ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Probas obxectivas e/ou de desenvolvemento (probas escritas,...) . * 
80% 

Traballo diario de aula (caderno, fichas,...) 20% 

- Cualificación da Avaliación: 

*As probas obxectivas poderán ser orais ou escritas, presenciais ou telemáticas, segundo 
as circunstancias. 

En cada avaliación, faranse, como mínimo, unha proba escrita. 

Para aprobar a avaliación o alumno deberá ter unha media de 5 nas probas escritas da 
propia avaliación. 

A nota obtida será a media da cualificación das distintas probas. 

No caso de que a nota resultante tivera decimais, redondearase do seguinte modo: se o 
decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira superior. 

- Irregularidades nas probas: No caso de que un alumno/a copie nun exame, 
aplicaráselle o disposto no apartado 17 do Regulamento de Réxime Interior, polo que 
suspenderá a avaliación da materia.  

- Ausencias xustificadas ás probas: Dada a situación excepcional derivada da 
pandemia da COVID 19 e para o presente curso, no caso de que un alumno non poida 
realizar algunha das probas avaliables por causa debidamente xustificada, o docente da 
materia informará ao alumnado afectado da nova data e tipo de proba que deberá efectuar en 
función da situación e das circunstancias médico/telemáticas coa finalidade de ser avaliado 
dos mesmos estándares que o resto dos seus compañeiros/as 

- Avaliación Ordinaria de Xuño: A cualificación será a media aritmética da obtida 
nas tres avaliacións. Novamente, no caso de que a nota resultante tivera decimais, 
redondearase do seguinte modo: se o decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira 
superior. 

-  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Ó LONGO DO CURSO 

 

RECUPERACIÓNS PARCIAIS 

O alumnado que non acade unha avaliación positiva nalgunha avaliación terá a posibilidade 
de recuperala ao longo do curso. Esta recuperación consistirá nunha única proba, na que 
poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 

RECUPERACIÓN AO FINAL DE CURSO 

O alumnado que despois de feitas as respectivas probas de recuperación non acadase unha 
cualificación positiva terá a posibilidade de presentarse a unha nova proba a final de curso, na 
que poderá obter como máxima puntuación un aprobado.  
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No caso de ter máis dunha avaliación suspensa, o alumno deberá examinarse da materia de 
todo o curso. 

RECUPERACIÓN DE SETEMBRO 

Aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación final de xuño 
disporán dunha avaliación extraordinaria no mes de setembro. Esta avaliación consistirá 
nunha única proba na que se valorará o grao de consecución de competencias e obxectivos, 
tomando como referencia os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.  Esta 
proba será única e común para todo o alumnado do mesmo nivel 

 

- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

PROGRAMA DE REFORZO Ó LONGO DO CURSO 

O programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes en CCSS estrutúrase 

en dúas vertentes: 

 Seguimento continuo do traballo do alumno a través da entrega de tarefas. 

Este departamento elaborou un programa de reforzo para cada nivel, consistente nun 
caderniño de tarefas (que se lles facilitará fotocopiadas e a través da aula virtual), estruturadas 
en tantos bloques como probas parciais se establezan. O alumnado coa materia pendente 
traballará estas actividades co profesor do grupo no que se atope matriculado, quen fará un 
seguimento individualizado do mesmo (presencial e telematicamente a través da aula virtual) 
e figurará como profesor de referencia ao longo de todo o curso. Os obxectivos perseguidos 
neste seguimento continuo están orientados a facilitar a superación das materias pendentes en 
tanto que supón un acompañamento constante para o alumno ó longo de todo o proceso coa 
posibilidade permanente de resolver dúbidas e recibir correccións ó seu traballo. 

 Serve de marco de referencia para preparar as probas, posto que as cuestións das 
mesmas sairán das propostas nestas actividades. 

 Estas tarefas entregadas en tempo e forma poderán sumar ata 1 punto sobre a nota 
final obtida nas diferentes probas parciais. 

 

 Probas parciais e/ou proba final 

Ao longo do curso realizaranse dúas probas parciais, correspondentes a cada bloque de 
actividades entregado. Os alumnos que non acaden unha cualificación positiva nun destes 
parciais ou nos dous terán a posibilidade de presentarse a unha proba final en maio/xuño para 
recuperalos.  O que teña máis dunha avaliación sen superar, deberá presentarse a unha proba 
final con toda a materia. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO  

O alumnado que non acade unha cualificación positiva no mes de xuño terá por lei a 
posibilidade de presentarse a unha proba extraordinaria no mes de setembro.   
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3º E 4º DE ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Probas obxectivas e/ou de desenvolvemento (probas escritas,...). *  

A nota será a media das cualificacións das distintas probas. 
90% 

Traballo diario de aula (caderno, fichas,...) 10% 

 

- Cualificación da Avaliación: 

* As probas obxectivas poderán ser orais ou escritas, presenciais ou telemáticas, 
segundo as circunstancias. 

En cada avaliación, faranse, como mínimo, unha proba escrita. 

Para aprobar a avaliación o alumno deberá ter unha media de 5 nas probas escritas da 
propia avaliación. 

A nota obtida será a media da cualificación das distintas probas. 

No caso de que a nota resultante tivera decimais, redondearase do seguinte modo: se o 
decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira superior. 

- Irregularidades nas probas: No caso de que un alumno/a copie nun exame, 
aplicaráselle o disposto no apartado 17 do Regulamento de Réxime Interior, polo que 
suspenderá a avaliación da materia.  

- Ausencias xustificadas ás probas: Dada a situación excepcional derivada da 
pandemia da COVID 19 e para o presente curso, no caso de que un alumno non poida 
realizar algunha das probas avaliables por causa debidamente xustificada, o docente da 
materia informará ao alumnado afectado da nova data e tipo de proba que deberá efectuar en 
función da situación e das circunstancias médico/telemáticas coa finalidade de ser avaliado 
dos mesmos estándares que o resto dos seus compañeiros/as 

- Avaliación Ordinaria de Xuño: A cualificación será a media aritmética da obtida 
nas tres avaliacións. Novamente, no caso de que a nota resultante tivera decimais, 
redondearase do seguinte modo: se o decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira 
superior. 

-  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Ó LONGO DO CURSO 

 

RECUPERACIÓNS PARCIAIS 

O alumnado que non acade unha avaliación positiva nalgunha avaliación terá a posibilidade 
de recuperala ao longo do curso. Esta recuperación consistirá nunha única proba(oral/escrita, 
presencial /telemática), na que poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 

RECUPERACIÓN AO FINAL DE CURSO 
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O alumnado que despois de feitas as respectivas probas de recuperación non acadase unha 
cualificación positiva terá a posibilidade de presentarse a unha nova proba a final de curso, na 
que poderá obter como máxima puntuación un aprobado.  

No caso de ter máis dunha avaliación suspensa, o alumno deberá examinarse da materia de 
todo o curso. 

RECUPERACIÓN DE SETEMBRO 

Aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación final de xuño 
disporán dunha avaliación extraordinaria no mes de setembro. Esta avaliación consistirá 
nunha única proba na que se valorará o grao de consecución de competencias e obxectivos, 
tomando como referencia os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.  Esta 
proba será única e común para todo o alumnado do mesmo nivel 

 

- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

PROGRAMA DE REFORZO Ó LONGO DO CURSO 

O programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes en CCSS estrutúrase 

en dúas vertentes: 

 Seguimento continuo do traballo do alumno a través da entrega de tarefas. 

Este departamento elaborou un programa de reforzo para cada nivel, consistente nun 
caderniño de tarefas (que se lles facilitará fotocopiadas e a través da aula virtual), estruturadas 
en tantos bloques como probas parciais se establezan. O alumnado coa materia pendente 
traballará estas actividades co profesor do grupo no que se atope matriculado, quen fará un 
seguimento individualizado do mesmo (presencial e telematicamente a través da aula virtual) 
e figurará como profesor de referencia ao longo de todo o curso. Os obxectivos perseguidos 
neste seguimento continuo están orientados a facilitar a superación das materias pendentes en 
tanto que supón un acompañamento constante para o alumno ó longo de todo o proceso coa 
posibilidade permanente de resolver dúbidas e recibir correccións ó seu traballo. 

 Serve de marco de referencia para preparar as probas, posto que as cuestións das 
mesmas sairán das propostas nestas actividades. 

 Estas tarefas entregadas en tempo e forma poderán sumar ata 1 punto sobre a nota 
final obtida nas diferentes probas parciais. 

 

 Probas parciais e/ou proba final 

Ao longo do curso realizaranse dúas probas parciais, correspondentes a cada bloque de 
actividades entregado. Os alumnos que non acaden unha cualificación positiva nun destes 
parciais ou nos dous terán a posibilidade de presentarse a unha proba final en maio/xuño para 
recuperalos.  O que teña máis dunha avaliación sen superar, deberá presentarse a unha proba 
final con toda a materia. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO  

O alumnado que non acade unha cualificación positiva no mes de xuño terá por lei a 
posibilidade de presentarse a unha proba extraordinaria no mes de setembro.   
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1º DE BACHARELATO- HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO: CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

 

Probas obxectivas e/ou de desenvolvemento ( probas escritas,...)* 90% 

Traballo diario de aula (caderno, fichas,..) 10% 

 

- Cualificación da Avaliación: 

* As probas obxectivas poderán ser orais ou escritas, presenciais ou telemáticas, 
segundo as circunstancias. 

En cada avaliación, faranse, como mínimo, unha proba escrita. 

Para aprobar a avaliación o alumno deberá ter unha media de 5 nas probas escritas da 
propia avaliación. 

A nota obtida será a media da cualificación das distintas probas. 

No caso de que a nota resultante tivera decimais, redondearase do seguinte modo: se o 
decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira superior. 

- Irregularidades nas probas: No caso de que un alumno/a copie nun exame, 
aplicaráselle o disposto no apartado 17 do Regulamento de Réxime Interior, polo que 
suspenderá a avaliación da materia.  

- Ausencias xustificadas ás probas: Dada a situación excepcional derivada da 
pandemia da COVID 19 e para o presente curso, no caso de que un alumno non poida 
realizar algunha das probas avaliables por causa debidamente xustificada, o docente da 
materia informará ao alumnado afectado da nova data e tipo de proba que deberá efectuar en 
función da situación e das circunstancias médico/telemáticas coa finalidade de ser avaliado 
dos mesmos estándares que o resto dos seus compañeiros/as 

- Avaliación Ordinaria de Xuño: A cualificación será a media aritmética da obtida 
nas tres avaliacións. Novamente, no caso de que a nota resultante tivera decimais, 
redondearase do seguinte modo: se o decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira 
superior. 

-  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Ó LONGO DO CURSO 

RECUPERACIÓNS PARCIAIS 

O alumnado que non acade unha avaliación positiva nalgunha avaliación terá a posibilidade 
de recuperala ao longo do curso. Esta recuperación consistirá nunha única proba(oral/escrita, 
presencial /telemática), na que poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 

RECUPERACIÓN AO FINAL DE CURSO 

O alumnado que despois de feitas as respectivas probas de recuperación non acadase unha 
cualificación positiva terá a posibilidade de presentarse a unha nova proba a final de curso, na 
que poderá obter como máxima puntuación un aprobado.  
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No caso de ter máis dunha avaliación suspensa, o alumno deberá examinarse da materia de 
todo o curso. 

RECUPERACIÓN DE SETEMBRO 

Aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación final de xuño 
disporán dunha avaliación extraordinaria no mes de setembro. Esta avaliación consistirá 
nunha única proba na que se valorará o grao de consecución de competencias e obxectivos, 
tomando como referencia os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.  Esta 
proba será única e común para todo o alumnado do mesmo nivel. 

 

- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

NON PROCEDE, POIS NINGÚN ALUMNO TITULA A ESO CON MATERIAS PENDENTES. 
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2º DE BACHARELATO - HISTORIA DE ESPAÑA E HISTORIA DA ARTE: 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
1.- Para valorar os contidos de cada avaliación realizaranse as seguintes probas 
obxectivas orais ou escritas, presenciais ou telemáticas,  que suporán ata un 100% da 
nota . 
En cada avaliación, farase, como mínimo, unha proba escrita. 

- Irregularidades nas probas: No caso de que un alumno/a copie nun exame, 
aplicaráselle o disposto no apartado 17 do Regulamento de Réxime Interior, polo que 
suspenderá a avaliación da materia.  

- Ausencias xustificadas ás probas: Dada a situación excepcional derivada da 
pandemia da COVID 19 e para o presente curso, no caso de que un alumno non poida 
realizar algunha das probas avaliables por causa debidamente xustificada, o docente da 
materia informará ao alumnado afectado da nova data e tipo de proba que deberá efectuar en 
función da situación e das circunstancias médico/telemáticas coa finalidade de ser avaliado 
dos mesmos estándares que o resto dos seus compañeiros/as 

 

2.- Cualificación da avaliación: 

Para aprobar a avaliación o alumno deberá ter unha media de 5 nas probas escritas da 
propia avaliación.  

A nota obtida será a media da cualificación das distintas probas. 

No caso de que a nota resultante tivera decimais, redondearase do seguinte modo: se o 
decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira superior. 

 

3.- Cualificación da Avaliación Ordinaria de Xuño:  

Os alumnos deberán superar as tres avaliacións para aprobar a materia. 

Será a media aritmética da obtida nas tres avaliacións 

No caso de que a nota resultante tivera decimais, redondearase do seguinte modo: se o 
decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira superior. 

 

4.- Recuperación ao longo do curso: 

  

RECUPERACIÓNS PARCIAIS 

O alumnado que non acade unha avaliación positiva nalgunha avaliación terá a posibilidade 
de recuperala ao longo do curso.   

Esta recuperación consistirá nunha única proba (oral/escrita, presencial /telemática), na que 
poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 
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RECUPERACIÓN FINAL 
Os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa terán dereito a una proba final ao remate 
do curso, na que se poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva no mes de xuño terá por lei a 
posibilidade de presentarse a unha proba extraordinaria no mes de setembro.  Esta proba será 
única e común para todo o alumnado do mesmo nivel 
 

- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

ESTE ANO NON TEMOS ALUMNADO COA MATERIA DE HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO DE 

1º DE BACHARELATO PENDENTE. 
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1º DE BACHARELATO – CULTURA DAS RELIXIÓNS: CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

 

Traballo do alumno: que incluirá as tarefas realizadas diariamente na clase 

ou en casa ao longo do curso 

2

5% 

Traballo individual ou en grupo e a súa exposición oral 5

0% 

Probas tipo test sobre o coñecemento das exposicións teóricas nas clases 2

5% 

As probas obxectivas poderán ser orais ou escritas, presenciais ou 

telemáticas, segundo as circunstancias. 

 
Para aprobar a avaliación o alumno deberá ter unha media de 5 nas probas escritas da 
propia avaliación.  
No caso de que a nota resultante tivera decimais, redondearase do seguinte modo: se o 
decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira superior 

- Irregularidades nas probas: No caso de que un alumno/a copie nun exame, 
aplicaráselle o disposto no apartado 17 do Regulamento de Réxime Interior, polo que 
suspenderá a avaliación da materia.  

- Ausencias xustificadas ás probas: Dada a situación excepcional derivada da 
pandemia da COVID 19 e para o presente curso, no caso de que un alumno non poida 
realizar algunha das probas avaliables por causa debidamente xustificada, o docente da 
materia informará ao alumnado afectado da nova data e tipo de proba que deberá efectuar en 
función da situación e das circunstancias médico/telemáticas coa finalidade de ser avaliado 
dos mesmos estándares que o resto dos seus compañeiros/as 

- A cualificación da Avaliación Ordinaria de Xuño farase facendo a media aritmética 
das avaliacións, utilizando o criterio anterior no caso de que obteñamos unha cifra con 
decimais. 

 

- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Ó LONGO DO CURSO 

RECUPERACIÓNS PARCIAIS 
O alumnado que non acade unha avaliación positiva nalgunha avaliación terá a posibilidade 
de recuperala ó longo do curso.  Esta recuperación consistirá nunha única proba (oral/escrita, 
presencial /telemática), na que poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 

RECUPERACIÓN FINAL 

O alumnado que despois de feitas as respectivas probas de recuperación non acadase unha 
cualificación positiva nunha das avaliacións, terá a posibilidade de presentarse de novo a unha 
proba o final de curso, na que poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 
 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
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O alumnado que non acade unha cualificación positiva no mes de xuño terá po lei a 
posibilidade de presentarse a unha proba extraordinaria no mes de setembro.   

- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

NON PROCEDE, POIS NINGÚN ALUMNO TITULA A ESO CON MATERIAS PENDENTES. 
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2º DE BACHARELATO – HISTORIA DAS RELIXIÓNS: CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS AVALIACIÓNS 

Revisión das actividades propostas e traballadas na clase (presencial ou na 

aula virtual) 

30% 

Observación e rexistro da participación na clase/ aula virtual 20% 

Traballo en grupo ou individual e exposición oral/escrita do traballado na 

clase presencial e/ou virtual 

50% 

 
Para aprobar a avaliación o alumno deberá ter unha media de 5. 
No caso de que a nota resultante tivera decimais, redondearase do seguinte modo: se o 
decimal fora igual ou superior  a 5, obtería a nota enteira superior 

- Irregularidades nas probas: No caso de que un alumno/a copie nun exame, 
aplicaráselle o disposto no apartado 17 do Regulamento de Réxime Interior, polo que 
suspenderá a avaliación da materia.  

- Ausencias xustificadas ás probas: Dada a situación excepcional derivada da 
pandemia da COVID 19 e para o presente curso, no caso de que un alumno non poida 
realizar algunha das probas avaliables por causa debidamente xustificada, o docente da 
materia informará ao alumnado afectado da nova data e tipo de proba que deberá efectuar en 
función da situación e das circunstancias médico/telemáticas coa finalidade de ser avaliado 
dos mesmos estándares que o resto dos seus compañeiros/as 

 
- A cualificación da Avaliación Ordinaria de Xuño farase facendo a media aritmética 
das avaliacións, utilizando o criterio anterior no caso de que obteñamos unha cifra con 
decimais. 

- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Ó LONGO DO CURSO 

RECUPERACIÓNS PARCIAIS 
O alumnado que non acade unha avaliación positiva nalgunha avaliación terá a posibilidade 
de recuperala ó longo do curso.  Esta recuperación consistirá nunha única proba (oral/escrita, 
presencial /telemática), na que poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 

RECUPERACIÓN FINAL 

O alumnado que despois de feitas as respectivas probas de recuperación non acadase unha 
cualificación positiva en unha das avaliacións terá a posibilidade de presentarse de novo a 
unha proba o final de curso, na que poderá obter como máxima puntuación un aprobado. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva no mes de xuño terá po lei a 
posibilidade de presentarse a unha proba extraordinaria no mes de setembro.   

proba extraordinaria 

 

- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES:  

Non procede, pois non hai. 


