
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

DATAS DAS PROBAS PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
 1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

BAC Xoves, 13-11-2014 ás 16:30 h Xoves, 12-02-2015 ás 16:30 h Xoves, 23-04-2015 ás 16:30 h 

ESO Xoves, 04-12-2014 ás 16:30 h Xoves, 12-03-2015 ás 16:30 h Xoves, 28-05-2015 ás 16:30 h 

 

TRATAMENTO, ATENCIÓN E SEGUEMENTO DE PENDENTES  
 
No horario do departamento non figura ningunha hora dedicada aos alumnos coa materia de 
matemáticas pendente de cursos anteriores. De todas formas o departamento elaborará por 
avaliación un caderno con exercicios guiados [similares aos que terán que enfrontarse nas probas] 
para axudar na recuperación da materia. Os profesores estaremos a súa disposición para resolver as 
dúbidas que se lle poidan presentar.  Tamén dispoñemos de aula virtual 
http://www.edu.xunta.es/centros/iescanido/aulavirtual/ na que poderá acceder como convidado aos 
diferentes cursos de matemáticas. 
 
A avaliación da materia pendente correrá a cargo do profesor que imparta matemáticas no grupo de 
referencia (pois será quen mellor ditamine a consecución das competencias da materia pendente), ou 
se carece deste polo xefe do departamento.  
 
O departamento establecerá unhas probas por avaliación para recuperar a materia correspondente a 
cursos anteriores. Cada profesor poderá decidir, para os seu alumnos, sobre a conveniencia da 
realización das mesmas segundo observe a marcha do alumno no presente curso, pois para superar a 
materia no curso de referencia será necesario ter aprobada a pendente.  
 
Previamente ás probas, ao inicio do curso e ao longo deste, o Departamento distribúe entre os 
alumnos coa materia de matemáticas pendentes de cursos anteriores, unhas coleccións de problemas 
e cuestións teórico-prácticas (con exercicios guiados) para ser efectuadas ao longo de cada período, 
para que sirvan de guía no seu labor de recuperación. Estes exercicios deberán ser entregados o día 
da proba de avaliación, [de non ser así, o seguinte caderno non será gratuíto e deberá ser recollido na 
conserxería do centro abonando o gasto de fotocopias]. A realización destes traballos individuais por 
parte do alumno, actuará moi positivamente sobre a cualificación (ata 3 puntos), ao tempo que lles 
fai manter en contacto coa materia e co Departamento.  
 
As probas inclúen e se axustan na medida do posible aos contidos mínimos do nivel educativo e que 
están desenrolados nas mencionadas coleccións de exercicios resoltos ao longo de cada un dos 
períodos. O seguimento das devanditas actividades de atención a pendentes será levada a cabo polo 
profesor da materia no presente curso e polo xefe de departamento.  
 
 
Máis información en “eventos” da páxina web do centro [nas datas das probas] 


