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ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES.

Unicamente se desenvolve este apartado para as materias de 1º ciclo da ESO e de   3º da ESO, dado que son as únicas que foron suspendidas por
alumnos que promocionaron no curso 2015-2016.

O programa de recuperación xirará ao redor de dous procedementos:
1. Realización  do  caderno  de  exercicios  da  materia  correspondente  elaborado  polo  departamento.  Este  caderno  será

subministrado aos alumnos ao inicio do curso, xunto coas instrucións para recuperar a materia.
Os alumnos realizarán os exercicios conforme ao programa e nas datas que se indican na páxina seguinte.

2. Probas escritas que incluirán a materia pendente distribuída en grupos de 2 leccións.  1 semana despois  de entregar os
exercicios das dúas leccións e corrixidos estes polo profesor responsable, realizarase a proba escrita correspondente a esas
mesmas unidades. 

O procedemento de recuperación e avaliación das materias pendentes rexerase polas seguintes normas:

 Os alumnos recibirán un caderno de exercicios correspondentes as distintas leccións das materias que teñan suspensas. O caderno incluirá 20
exercicios de cada unha das leccións do temario oficial. 

 O caderno de exercicios poderá ser descargado da páxina web do departamento de Bioloxía e Xeoloxía.

 O departamento enviará ao pais/nais do alumnos coa materia suspensa, un informe detallado sobre o procedemento de recuperación, as datas de
entrega das tarefas establecidas así como dos criterios e mínimos esixibles para superar a materia.

 O caderno será cualificado e devolto ao alumno, que poderá usalo para preparar a proba escrita.

 Os alumnos que obteñan unha cualificación positiva no caderno de exercicios poderán,  na proba escrita,  elixir  e resolver 6 das 12 cuestións
propostas (3 de cada unha das leccións obxecto do exame). Todas as cuestións serán extraídas das que aparecen no caderno de exercicios.

 Os alumnos que teñen unha cualificación negativa no caderno de exercicios ou non fagan todo ou parte do mesmo, deberán resolver as 12
cuestións propostas na proba obxectiva e serán cualificados unicamente pola proba escrita.
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AVALIACIÓN.

A tódolos efectos a cualificación do alumno será: 

 50 % a caderno de exercicios 
 50 % a proba obxectiva. 

 Os alumnos que non entregan o caderno de exercicios ou non obteñan unha cualificación positiva da mesma, serán xulgados unicamente pola proba
escrita. 

 Para acadar a cualificación final, os alumnos que aproben o caderno de exercicios deberán obter na proba escrita unha nota igual ou superior a 4
sobre 10. 

 Os alumnos que non entreguen ou non aproben o caderno de exercicios deberán obter na proba escrita unha cualificación igual ou superior a 5
para aprobar a parte da materia correspondente. 

 Os alumnos que sexan sorprendidos copiando por calquera sistema durante a realización da proba escrita serán suspendidos e deberán presentarse
ao exame final de toda a materia na data que se indica. 

 Os prazos previstos para a entrega dos cadernos de exercicios e realización das probas escritas serán os expostos de seguido.

 As datas indicadas para a entrega dos cadernos de exercicios son datas límite, de xeito que pasado o día baixo ningún concepto se recollerá o
caderno  e  entenderase  que  o  alumno  opta  pola  proba  escrita  exclusivamente.  Non  obstante,  o  caderno  poderá  ser  entregado  ao  profesor
correspondente antes da data límite. 

TEMPORALIZACIÓN

Ciencias da Natureza de 1º e 2º da ESO
Leccións Data entrega exercicios Data proba escrita

1, 2 6/10/2016 14/10/2016
3, 4 21/10/2016 28/10/2016
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5, 6 11/11/2016 18/11/2016
7,8 2/12/2016 12/12/2016

9, 10 13/1/2017 20/1/2017
11, 12 3/2/2017 10/2/2017

Lugar de exame: Laboratorio de Bioloxía

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO
Leccións Data límite entrega exercicios Data da proba escrita

1, 2 6/10/2016 14/10/2016
3, 4 21/10/2016 28/10/2016
5, 6 11/11/2016 18/11/2016
7, 8 2/12/2016 12/12/2016

9, 10 e 11 13/1/2017 20/1/2017

 Se por calquera causa ou condición (folga, imprevistos, …) non se puideran realizar as probas escritas nas datas arriba indicadas, trasladaranse ao
día seguinte lectivo no mesmo lugar e hora anunciados. 

 O exame final da materia, ao que deberán ir os alumnos que non superen o programa de recuperación arriba exposto, será o venres, día 5 de maio
de 2017, no laboratorio de Bioloxía .
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