
MATEMÁTICAS

Organización das actividades de seguimento, 
recuperación e avaliación das materias 
pendentes.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Nos casos excepcionais  nos  cales o alumno aprobe os  dous primeiros  trimestres do

curso que estea cursando, estará exento de realizar a proba escrita e a súa valoración

será a media aritmética das cualificacións dos dous trimestres aprobados. 

A cualificación do alumnado con matemáticas pendentes de cursos anteriores ao que 

cursa seguirá os seguintes criterios: 

Alumnado cos dous primeiros trimestres aprobados no curso actual: será a media 

aritmética das cualificacións dos dous primeiros trimestres do curso actual. 

En caso contrario, o profesor/a que corresponda proporá un plan de recuperación acorde

ás características de cada alumno/a que terá dereito, se fose necesario, a un exame final 

da pendente en maio.

BACHARELATO

Os alumnos/as de 2º de Bacharelato de Ciencias e de Ciencias Sociais que teñan 

pendentes as Matemáticas I e as Matemáticas CC.SS. I, respectivamente, deben realizar 

dúas probas escritas sobre contidos das citadas materias, unha en xaneiro e outra en 

marzo. A nota final será a media aritmética de ambas probas. 

Data Matemáticas I Matemáticas CC.SS. I

Xaneiro Luns 28  Mércores 23

marzo Luns 25 Xoves 14



No caso de non recuperar a materia realizarase unha proba global final no terceiro 

trimestre, de recuperación das dúas anteriores. 

A nota final da materia pendente obterase da seguinte forma:

· As actividades entregadas, a actitude e o traballo do curso actual, que serán 

valoradas cun 15% da nota obtida. 

· A proba escrita (ou a media das probas escritas), que será o 85% da nota obtida 

 

 Na primeira quincena de xuño levarase a cabo un exame extraordinario de 

recuperación.

 

Tratamento dos alumnos que fagan un cambio de modalidade:

Os alumnos que fagan un cambio de modalidade e teñan as matemáticas de 1º de
bacharelato da outra modalidade da que proveñen aprobada, terán un 5 nas matemáticas 
da modalidade á que cambiaron actualmente ou poderán optar a mellorar esa nota 
utilizando os criterios de recuperación de pendentes anteriormente mencionados.

Os  alumnos  que  fagan un cambio  de  modalidade  e  teñan  as  matemáticas  de  1º  de

bacharelato  da  outra  modalidade  da  que  proveñen  suspensa,  terán  que  utilizar  os

criterios  de  recuperación  de  pendentes  anteriormente  mencionados  para  aprobar  as

matemáticas de 1º de bacharelato da nova modalidade á que se incorporaron    

datas da proba final

Nivel Data hora

ESO Martes 07 de maio 17:20

BAC Xoves 02 de maio 16:30
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