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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 
terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 



Introdución e contexto
• Na programación do Departamento de Matemáticas, contemplase a recuperación das 

materias pendentes de cursos anteriores mediante a realización dun plan de traballo 
consistente na realización de tarefas, orientadas estas a que o alumnado adquira as 
competencias precisas para a superación de ditas materias. No momento da suspensión das 
actividades presenciais, este plan de traballo estaba completado.

• Para a avaliación da materia pendente, a programación do Departamento establece que os 
contidos divídense en dúas partes, e a cualificación de cada parte corresponde nun 15% ás 
tarefas realizadas no plan de traballo e nun 85% á nota acadada nunha proba presencial. 
Establece tamén que o alumno que non consiga superar algunha das partes, poderá facelo 
nunha proba presencial antes da avaliación ordinaria. No momento da suspensión, a primeira
parte da materia estaba xa avaliada, e na segunda parte estábano as tarefas, pero non se 
realizara a correspondente proba presencial.

Procedemento de avaliación

Cálculo da nota final
• A nota final consistirá no 50% da cualificación obtida na primeira parte da materia, máis o 

50% da cualificación obtida na segunda parte, sempre que a nota das dúas partes sexa polo 
menos de 4 puntos.

• Dadas as actuais circunstancias, as cales impiden realizar as probas presenciais, a 
cualificación da segunda parte da materia será a nota obtida na realización das tarefas 
realizadas no plan de traballo, correspondentes a dita parte.

Recuperación das partes non superadas
• Aquel alumnado que acade unha nota final inferior a 5, ou que teña nota inferior a 4 

nalgunha das dúas partes nas que se divide a materia, deberá realizar unha serie de tarefas de
recuperación para superar as partes que teña pendentes.

• No caso no que a cualificación das tarefas de recuperación sexa superior a 5, a nova 
puntuación da parte correspondente obterase mediante a fórmula:
nota=(nota tarefas recuperación+ 5)/2. 

• A cualificación final da materia seguirá sendo 50% primeira parte + 50% segunda parte.

Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles
Dado que, no momento de suspensión das clases estaba completado o plan de traballo para 
recuperar a materia, mantéñense os mesmos criterios e estándares de avaliación que figuran na 
programación. A distribución dos contidos que compoñen cada parte da materia, tampouco varía.

Metodoloxía
O profesor proporcionará ó alumnado que precise recuperar, as tarefas correspondentes polas canles
de comunicación habituais que manteña co alumnado. O alumnado entregará as tarefas realizadas, 
utilizando as mesmas canles de comunicación, para a súa avaliación.



Información e publicidade
• Na páxina web do centro publicaranse os estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles, así coma o procedemento de avaliación que se vai aplicar.

• Notificarase dita publicación ó alumnado e familias, polas canles de comunicación 
empregadas ata o momento. 
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