
ATENCION DO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DO 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

 

ORGANIZACIÓN  DO TRABALLO   E DOS CONTROIS PARA O ALUMNADO   DA 

ESO  QUE PROMOCIONE DE CURSO  COA FÍSICA E QUÍMICA PENDENTE DO 

CURSO ANTERIOR 

ALUMNADO DE 3º ESO COA DISCIPLINA PENDENTE DE 3º ESO 

ALUMNADO DE 4º ESO COA DISCIPLINA PENDENTE DE 2º ESO 

 

1. Contidos esixibles: 

Os contidos serán os mesmos que os da programación do curso 2018 – 19 

Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores: 

Aos alumnos que teñan pendente a Física e Química de 2º /3º da ESO facilitaránselles, se o 

solicitan, boletíns de exercicios de cada unidade para reforzar os realizados no curso anterior. 

Deberán ser presentados antes da data fixada como límite en cada boletín de problemas. 

Actividades de avaliación: 

Os alumnos realizarán dúas probas :  

-A primeira proba escrita  indicada polo Departamento ,  será a finais de xaneiro de 2020  para 

non interferir coa primeira avaliación ordinaria de 2º ou 3º ESO. Terá todos os contidos da 

materia. 

- Para o alumnado que non supere a materia nesta ocasións, e  para o alumnado de incorporación 

tardía ,( se o houbese)  haberá unha proba final nunha data fixada pola Xefatura de estudios e 

que aparecerá ao longo do curso académico nos taboleiros xerais do Instituto e na páxina web 

 

 



4.        Condicións para superar as materias pendentes 

Proba escrita  

Últimos días de xaneiro 

de 2020 , informarase 

debidamente a data 

fixada polo 

Departamento para a 

realización da proba  

  
O alumnado examinarase da totalidade da materia. 
No caso de ser un número decimal , será a parte enteira da nota.  
Para o axuste a número enteiro superior seguinte , acudirase ao 
traballo voluntario de resolución de boletíns . Traballo que terán 
solicitado e entregado  ás profesoras do Departamento  

 Proba ordinaria  nunha 

data proposta pola 

Xefatura de estudios 

A esta proba terá que presentarse: 
1. O alumnado que non teña superado a  materia na proba de 

xaneiro de 2020 
2. O alumnado de incorporación tardía 

No caso de ser un número decimal , será a parte enteira da nota.  
Para o axuste a número enteiro superior seguinte , acudirase outra 
vez , ao traballo voluntario de resolución de boletíns . Traballo que 
terán solicitado e entregado  ás profesoras do Departamento. 

- A nota mínima para acadar unha avaliación positiva na recuperación  de final de curso, na 

avaliación ordinaria de xuño ,será un 5,0. 

-Para a cualificación numérica terase en conta un 80% a nota do control escrito.  O outro 20% 
provén da resolución  de boletíns de problemas  e /ou traballo proposto polo Departamento. 
Condición indispensable  para ter en conta ese 20% ,é a entrega dos traballos e boletíns nas 
data fixadas. 
Se ao facer o cálculo , o resultado é decimal, axustarase ao número enteiro superior seguinte 
se o alumn@ realizou o traballo proposto.  Se o alumnado non realiza ese traballo, a avaliación 
será  exclusivamente a nota dos controis escritos , que é o 80% da nota do control. Se é un 
número decimal, axustarase á parte enteira de dito número. 

Para o alumnado nun grupo de reforzo,(se existisen por creación ao longo do curso), as datas 

e os criterios  de avaliación serán os mesmos que os dos seus compañeiros do grupo de 

referencia. 

Para a cualificación numérica terase en conta a diversidade , cambiaranse as porcentaxes. 

Tomarase  como referencia 70% para as probas escritas , e un 30% para os outros criterios de 

avaliación que non sexan estritamente conceptuais. 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PROMOCIONE A 2º DE 

BACHARELATO COA FÍSICA E QUÍMICA PENDENTE DE 1º BAC 

 
 

1. Contidos esixibles: 

Serán os mesmos que no curso 2018-2019  , que coinciden cos do presente curso académico. 

2.Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores: 

Aos alumnos que teñan pendente a Física e Química de 1º de Bac  facilitaránselles boletíns de 

exercicios de cada unidade para reforzar os realizados no curso anterior, se os solicitan , e 

serán corrixidos pola Xefa do Departamento , que no presente curso académico imparte clase 

en 2º Bac. 

3.Actividades de avaliación: 

Os alumnos realizarán dúas probas :  

-A primeira proba escrita  indicada polo Departamento ,  realizarase a finais  de xaneiro de 

2020 , para non interferir coas datas das avaliacións de 2º Bac. Nesta data realizarase o exame 

de Química 

-A segunda proba escrita  indicada polo Departamento ,   realizarase a primeiros  de marzo de 

2020 , para non interferir coas datas das avaliacións de 2º Bac. Nesta data realizarase o exame 

de Química 

-A  proba final,   será a que marque a Xefatura de estudos dentro do tratamento global do 

Instituto referente a materias pendentes  .  

- Estas datas serán válidas  tamén para o alumnado  de incorporación tardía ,( se o houbese)  

,ou algún alumn@ con matrícula libre ,( se existise) 

1ª  proba                        finais de xaneiro 2020       QUÍMICA 
 
2ª proba                         primeiros de marzo   de 2020     FÍSICA 

Proba final                    Nunha data proposta pola Dirección do centro a finais de abril                              
 

A esta proba  poderá presentarse  :  
O alumnado que non teña superada a proba de  Química realizada  a finais de 
xaneiro de 2010 
O alumnado que non teña superada a proba de  Física realizada a primeiros de 
marzo 
O alumnado de incorporación tardía , se o houbese. 
O alumnado con matrícula libre , se o houbese. 

 A  nota numérica será a media aritmética entre es dúas partes da materia. No caso 
de ser un número decimal , será a parte enteira da nota.  



Para o axuste a número enteiro superior seguinte , acudirase ao traballo voluntario 
de resolución de boletíns . Traballo que terá solicitado voluntariamente  o alumnado 
e entregado á profesora de referencia de 2º Bac 
 

- A nota mínima para acadar unha avaliación positiva na recuperación  de final de 

curso, na avaliación ordinaria de xuño  é  un 5,0 

 

2. Proba extraordinaria: 

-Os alumnos que non superasen a materia ao longo do curso, terán oportunidade de superala 

na convocatoria extraordinaria, aprobando a proba escrita sobre os contidos mínimos da 

materia. A proba extraordinaria será o 100% da nota na materia pendente. A nota numérica 

calcularase como media aritmética entre a parte de Física e a de Química. No caso de ser un 

número decimal , será a parte enteira da nota. 

 - A nota mínima para acadar unha avaliación positiva na recuperación  da avaliación 

extraordinaria de setembro ,é  un 5,0 

 

ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS PARA PERMITIR AO 

ALUMNADO ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS 

    Para cursar Química 2  e/ou Física 2. 

Os alumnos que necesiten acreditar coñecementos previos de Física e Química 

para cursar materias de 2º de bacharelato por cambio de especialidade: 

• Serán considerados , como alumnado coa materia pendente.  

•  Deberán realizar as probas escritas similares ás do alumnado  coa materia 

pendente cos mesmos criterios de avaliación da proba  , e de cualificación.  

•  Poderán ,  realizar ó longo do curso probas e traballos semellantes ás dos alumnos 

pendentes da materia de Física e Química de 1º de Bac,  se o solicitan. 

 

 


