
                     DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                 CURSO 2021-2022 

 

PLAN DE TRABALLO PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE NA ESO 

NOME E APELIDOS  

 

1. Actividades de avaliación:  As actividades a realizar serán indicadas polo/a profesor/a 

actual do alumno/a e corrixidas de xeito acordado entre aquel/a e o/a xefe/a do 

departamento. 

O departamento considera oportuno a realización do plan de traballo por medio 

dunhas fichas que lle serán entregadas polo profesor que lle imparte clase. 

Os prazos de entrega e recollida dos traballos serán os seguintes: 

 Primeira  parte Segunda  parte 

 Entrega Recollida final Entrega Recollida final 

Data  Ata 12/01/21  Ata 20/04/21 

Sinatura do 
profesor 

    

Sinatura do 
alumno 

    

 

O profesorado fará un seguimento quincenal entre a entrega e a recollida do traballo. 

 

2. Cualificación. 

 Ao longo da primeira e da segunda avaliacións, o profesor do curso actual fará unha 

valoración do traballo da 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: 7/02/2022 

   2ª proba: 25/04/2022 

 Para avaliar a materia pendente terase en conta a valoración dos coñecementos 

adquiridos no curso actual, a realización no prazo establecido dos boletíns e as 

cualificacións obtidas nas probas parciais. 



 Acadarase unha cualificación positiva na materia pendente de cursos anteriores ó 

cumprirse polo menos unha das seguintes condicións: 

1) O alumno obtén na 1ª e 2ª avaliación, na materia de Matemáticas 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. 

 

3) O valor que resulta da operación 0,3 x CA + 0,3 x B + 0,4 x PE é maior ou igual a 5, 

sendo:  CA= nota media da 1ª e 2ª avaliación, B= Boletíns (5 puntos por entregar 

completo e en prazo) e PE= nota das probas escritas. 

 

 No caso de obter unha nota superior a 5 en dous destes procedementos ou nos tres, 
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 extraordinaria as Matemáticas do curso 

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

convocatoria, estas quedarán aprobadas automaticamente na convocatoria extraordinaria 

cunha cualificación de 5. 

Asinado:    

 

 

 

Profesor   Alumno    Pai/nai/titor 


