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INFORMACIÓN MATERIAS PENDENTES 2º DA ESO 

Materia Información xeral 

do procedemento 

de recuperación 

Materiais 

/Boletíns 

/Exercicios 

Data entrega dos 

boletíns 

/exercicios 

Datas dos 
exames 
parciais*  

Encargado/a do 

seguimento de 

pendentes 

Acceso á 

información 

completa sobre 

pendentes 

(web) 

Física e 
química 

-Programa de reforzo 
sistemático. 

-Boletíns de exercicios. 

-Reunións de 
seguimento durante os 
recreos ou nos tramos 
horarios que decida o 
departamento. 

-Dúas probas escritas 
parciais. 

-A nota final será a 
media das dúas probas 
parciais cando a nota de 
cada unha das probas 
sexa 3 como mínmo. 

-Para o alumnado que 
non aproviete os 
parciais, haberá unha 
proba global en maio ou 
xuño. 

Boletíns. No mes de xaneiro. 1ª) Xaneiro. 
2ª) Abril. 
 

Profesorado que 
imparte Física e 
Química en 3º. 
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-Os resultados do 
programa de pendentes 
recolleranse na memoria 
final do departamento. 

Inglés A materia quedará 
aprobada se se supera a 

do 1º e 2º trimestre do 
curso actual. 

Crearemos unha 
sección na aula virtual 

con material 
específico para 

realizar ao longo do 
curso. 

Ao comezo da 3ª 
avaliación. 

Os fixados por 
dirección para o 

terceiro trimestre 

O/A  profesor/a do 
curso actual 

Páxina web do 
departamento de 

Inglés no apartado 
da Programación 

Didáctica e no 
cadro resumo dos 

criterios de 
cualificación 

L. galega e 
literatura 

Máis información Entregaráselle ao 
alumnado, na man, un 

boletín, en cada 
trimestre, con todas 

as actividades que 
deben realizar nese 

período.  

O alumnado asinará 

un xustificante de 
recepción dese 

material. 

As familias deberán 

asinar o xustificante 
de recepción dos 

criterios de avaliación 
das materias 

pendentes. 

O alumnado debe 
entregar o 1º boletín 

coas actividades 
propostas, totalmente 

realizadas, o día 29 
de novembro, como 

data límite. 

2º boletín: 4 marzo 

3º boletín: 4 abril 

O exame parcial é 
substituído polo  

segundo boletín de 
actividades 

A profesora que 
imparte a materia no 

curso actual 

Prema aquí 
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Matemáticas Dous exames parciáis da 

materia e  un examen 

global para aquel 
alumnado que non 

aprobe algún dos 
parciáis 

Darase no mes de 
outubro uns boletíns 

de exercicios para 
facilitar ao alumnado 

a preparación dos 
exames. 

Entregaránse antes 
do examen 

correspondente e 
como data última o 

mesmo día do exame. 

1º Parcial: 20 de 
xaneiro 

2º Parcial: 21 de 
abril 

 - O profesor/a do 
grupo 

- Xefa do 
departamento   

Prema aquí 

Música Para que a recuperación 

da Música pendente non 
supoña unha carga de 

traballo demasiado 
grande para os alumnos, 

no canto de facer 
exames que deban 

aprobar, só realizarán un 

traballo. 

O traballo consistirá 

en copiar as páxinas 
resumen do libro do 

curso de 2º, MÚSICA 
CLAVE A da editorial 

Mc Graw-Hill. 
Facéndoo só poderán 

aspirar a un aprobado 

pero teñen a 
oportunidade de subir 

a nota facendo 
traballos de 

suxerencias (escribir 
con detalle o que 

senten, pensan, 
imaxinan…) das 

pezas que elixan do 
Dvd complementario 

do curso que teñen 
que recuperar. A nota 

subirá 
proporcionalmente á 

cantidade e calidade 
das suxerencias. 

6 - 05- 2022    
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Tecnoloxía Realización de dous 

boletíns de exercicios. 

De non superar 
adecuadamente os 

boletíns de exercicios, 
realización de examen 

global.  

Boletín exercicios 1 

Boletín exercicios 2 

 

Boletín 1:  

21 xaneiro 2021 

Boletín 2:  

8 abril 2021 

- só exame final Miguel Carballido Prema aquí 

*As datas dos exames finais oficiais serán comunicadas ao longo do 2º trimestre.  
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