
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

Para o alumnado que teña pendente a materia Matemáticas de cursos anteriores, 

realizaranse tres probas escritas ao longo do curso, de acordo coa organización por 

parte do centro educativo dos procesos de avaliación da recuperación das materias 

pendentes. 

 

Os contidos impartidos en 2017/2018 distribuiranse en dúas partes correspondentes 

ás dúas primeiras probas escritas, respectivamente. A puntuación de cada unha das 

probas será sobre 10. 

Unha vez realizadas ditas probas, considerarase superada a materia se a media 

aritmética das dúas puntuacións obtidas é igual ou maior que 5, realizándose dita 

media se ditas puntuacións son maiores ou iguais que 3. 

 

Na terceira proba escrita teranse en conta todos os contidos impartidos en 2017/2018, 

indicando os correspondentes á primeira parte e á segunda citadas anteriormente. 

Puntuarase cada parte sobre 10. 

 

O alumnado que non supere a materia logo da realización das dúas primeiras probas 

escritas, realizará na terceira proba escrita a parte na que obtivera puntuación menor 

que 5. Terase en conta a puntuación máis alta obtida das dúas puntuacións 

correspondentes á parte repetida. Superarase a materia se a puntuación considerada 

en cada parte é maior ou igual que 3 e a media aritmética das dúas puntuacións 

consideradas en cada parte é maior ou igual que 5. 

 

Os alumnos ou alumnas que superen a materia logo da realización das dúas primeiras 

probas escritas e que desexen elevar a súa cualificación, realizarán na terceira proba 

escrita unha das partes ou as dúas segundo consideren. 

 

Para realizar a media aritmética das dúas partes terase en conta a puntuación maior 

das dúas obtidas na parte repetida. 

 

A cualificación final da materia será a media aritmética das puntuacións consideradas 

nas dúas partes á que se aplicará aproximación por redondeo. 

 

O alumnado coa materia pendente será avaliado cos criterios mínimos de aprendizaxe 



esixidos, no curso correspondente. 

 

O departamento de matemáticas elaborará boletíns de actividades de cada curso para 

o alumnado que teña a materia pendente. O profesor ou profesora do departamento 

de matemáticas que imparta a materia no grupo ao que pertenza devandito alumnado, 

realizará un seguemento da realización das actividades. 

 

A realización das actividades dos boletíns, por parte do alumnado, non se terá en 

conta nas cualificacións que se obteñan. 

 

O alumnado que non supere a materia en xuño realizará unha proba escrita en 

setembro de todos os contidos da materia impartidos o curso 2017/2018. Puntuarase 

sobre 10 e considerarase a materia superada se a puntuación é igual a 5 ou maior que 

5. 

 

 

 

 

 

 


