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PLANO DE TRABALLO PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE: 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS C.C.S.S. I 
 

 
 

1. Actividades de avaliación: 

As actividades a realizar serán indicadas pola profesora actual do alumno, quen lle aclarará calquera 

dúbida ou axudará de ser necesario. O departamento considera oportuno establecer un plan de traballo que 

inclúa uns boletins de exercicios, entregados ao alumno ao comezo do curso. 

 

2. Cualificación. 

Ademais das actividades ás que se fixo referencia no punto anterior, ao longo da segunda e terceira 

avaliacións, a profesora do curso actual fará unha valoración do traballo na materia pendente a través de 2 

probas parciais nas que se dividirá a materia e das que se informará aos titores, para que o comuniquen ás 

familias. 

As datas destas probas serán as seguintes: 
 
 

• 1ª proba: l u n s  7/02/22 ás 16:30 
 
 

• 2ª proba:   luns 5/04/22 ás 16:30 
 
 

Para avaliar a materia pendente terase en conta a valoración dos coñecementos adquiridos no curso 

actual e as cualificacións obtidas nas probas parciais. 

Acadarase unha cualificación positiva na materia pendente do curso anterior ao cumprirse polo menos unha 

das seguintes condicións: 

1) O alumno obtén na 1ª e 2ª avaliación, na materia de Matemáticas aplicadas ás C.C.S.S. II do curso 

actual, unha cualificación media maior ou igual a 5. Para poder calcular dita media será necesario unha 

cualificación non inferior a 4 nas citadas avaliacións. 

2) A cualificación media obtida nas probas parciais é maior ou igual a 5. Para poder calcular dita 

media será necesario unha cualificación non inferior a 4 nas citadas probas escritas. No caso de obter unha  

nota superior a 5 en dous destes procedementos, a cualificación da materia pendente será a maior delas. 

Os alumnos que non superen a materia por este procedemento terán un exame global en data 

fixada por xefatura de estudos. 



De non superar a materia neste exame terán que acudir á convocatoria extraordinaria, salvo que 

superaran a materia de Matemáticas do curso actual na convocatoria ordinaria; neste caso as Matemáticas 

pendentes quedarán aprobadas automaticamente cunha cualificación de 5. 

No caso de que un alumno supere na convocatoria e x tr a or di na r i a  as Matemáticas do curso 

actual, pero non obtivera un 5 nas Matemáticas pendentes dun curso anterior nesa mesma convocatoria, 

estas quedarán aprobadas automaticamente cunha cualificación de 5. 

 
 
 

Asinado: 
 
 
 
 
 

Profesora Alumno Pai/nai/titor 
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