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A continuación se citan as directrices recollidas na programación anual deste departamento para as materias 
pendentes e as concrecións precisas para levalas a cabo.

Para as materias de 1º e de 3º de E.S.O. :

No apartado VII) PLAN DE TRABALLO PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES

A xefa de departamento coordinará a atención a alumnos con materias pendentes. O seguimento e 
avaliación dos alumnos corresponderá ao profesor que imparta a materia no presente curso ou á 
xefa de departamento segundo se acorde para cada curso.

1.Contidos esixibles:

Os contidos obxecto de avaliación son os que constan na programación de cada materia.

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

Farase entrega ao alumnado, cunha periodicidade que estableza o profesorado implicado, de 
actividades que deben realizar para o repaso da materia, con prazos concretos de entrega e 
disponibilidade de tempo para resolver as posibles dificultades que atope o alumnado na súa 
resolución, dentros das horas asinadas á xefatura de departamento e durante os recreos que a xefa 
deste dpto. estipule. Deste xeito se asegura un seguimento do traballo do alumno ao longo do 
curso.

Convocarase ao alumnado con materias pendentes a unha primeira reunión durante o primeiro 
trimestre para informarlle das instruccións redactadas neste apartado e a tantas outras reunións 
nos meses vindeiros como a xefa de dpto.. considere oportuno , para a entrega de actividades 
(por parte de ambos), aclaracións de dúbidas, información das datas de realización de 
probas,etc..

3.Actividades de avaliación:

O departamento proporá unha serie de actividades de recuperación a realizar polo alumnado ao 
longo do curso. 

Alén diso, durante o curso realizaranse dúas probas nas datas que sinale a Xefatura de Estudos. No 
caso de non superar os exames correspondentes marcados polo departamento o alumnado terá outra 
oportunidade nunha proba global a realizar no mes de Maio e de non superala terán outra en 
Setembro. 

4.Criterios para superar as materias pendentes :

Na nota final computarán as actividades realizadas( referidas no punto 2) e as probas de 
recuperación nas porcentaxes que o profesorado implicado decida, comunicándollo ao alumnado 
por escrito na primeira reunión que se estableza para o seu seguimento. De non presentar as 
actividades resoltas o alumnado será avaliado exclusivamente en base as probas de recuperación ou 
da única proba extraordinaria de Maio ou de Setembro.

Concreción da cualificación: as actividades contarán un 10 % da nota que se obteña en cada unha das dúas  
probas nas que se dividirá a materia. No caso de suspender estas dúas probas e ter que recuperar a materia  
na proba final de Maio ou na proba de Setembro as actividades non serán tidas en conta na cualificación,  
correpondendo o 100% desta á nota das citadas probas.
Estas dúas probas, nas que se vai dividir a materia para a súa avaliación, terán lugar nas semanas  
subsecuentes aos períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa.



Para as materias de 1º de Bacharelato que teñan pendentes ó alumnado de 2º de Bacarelato:

No apartado XVI) PROGRAMA PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES NO 
BACHARELATO

Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación serán os mesmos que constan na programación 
didáctica do curso vixente para cada unha das materias de bacharelato asinadas a este dpto.

•Actividades de avaliación 

En bacharelato, o alumnado non terá que realizar actividades para entregar, únicamente será 
avaliado das probas escritas que realice. Non obstante, a xefa do departamento atenderá todas as 
cuestións referidas á materia e a súa avaliación durante as horas asinadas á xefatura de dpto., nun 
recreo á semana acordado cos alumnos en reunión previa e durante os períodos de ausencia do seu 
profesorado cando a xefa deste dpto. estea dispoñible. 

• Criterios para superar a materia 

Aqueles alumnos que teñan a materia pendente do curso anterior teñen dereito a realizar no mes de 
maio e de setembro unha proba final. 

O criterio de cualificación será: 

• Proba escrita: 100 %. Debendo acadar unha nota mínima de 5 puntos.

Concreción dos criterios para superar a materia:
Para facilitar a superación da materia se dividirá en dúas partes, cada unha das cales coas súas respectivas  
probas que terán lugar nas semanas subsecuentes aos períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa.
As unidades didácticas que serán avaliadas en cada unha destas dúas probas serán establecidas de común  
acordo co alumnado na primeira reunión na que sexan convocados para este fin. No caso de non superar  
algunha destas probas realizarán a proba ordinaria de Maio, no caso de non superala realizarán a proba  
extraordinaria de Setembro.
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