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INFORMACIÓN MATERIAS PENDENTES 1º BACHARELATO 

Materia Información xeral do 
procedemento de 
recuperación 

Materiais /Boletíns 
/Exercicios 

Data entrega dos 
boletíns /exercicios 

Datas das probas 
* 

Encargado/a do 
seguimento de 
pendentes 

Acceso á 
información 
completa sobre 
pendentes (web) 

Matemáticas 
I / 
Matemáticas 
aplicadas I 

Está colgada na páxina 
web do centro no 
apartado do 
departamento de 
Matemáticas e nas aulas 
virtuáis correspondentes. 

Están colgados na 
páxina web do centro 
no apartado do 
departamento de 
Matemáticas e nas 
aulas virtuáis 
correspondentes 

Están colgadas na 
páxina web do centro 
no apartado do 
departamento de 
Matemáticas e nas 
aulas virtuáis 
correspondentes 

Están colgadas na 
páxina web do 
centro no apartado 
do departamento 
de Matemáticas e 
nas aulas virtuáis 
correspondentes 

Xefa do 
departamento 
Mª Jesús Pérez 
Alvariño. 

Está colgada na 
páxina web do 
centro no apartado 
do departamento 
de Matemáticas e 
nas aulas virtuáis 
correspondentes 

L. galega e 
literatura I 

Premer no enlace.  Boletín con 

actividades para 

traballar os contidos 

avaliables en cada 

trimestre. Boletín que 

lle entregará, 

persoalmente, a 

docente do curso de 

referencia a cada 

alumno/a coa materia 

pendente. 

A data límite de 

entrega de cada 

boletín trimestral é a 

que segue: 

1º boletín: 30 de 

novembro 

2º boletín: 6 de 

febreiro 

3º boletín: 11 de abril 

A profesora da 

materia do curso 

actual, de ser 

mester, acordará 

unha data para a 

realización dunha 

proba escrita final, 

que se axustará ás 

data previstas para 

a ABAU. 

A docente que 

imparte a materia no 

curso actual. 

Premer no enlace. 

Filosofía Dúas actividades antes 
de cada parcial, con 
tempo para dúbidas. 
Entrevistas co estudante 
(unha como mínimo), 
datada polo estudante, e 
tempo antes da proba 
correspoendente. 
Proba escrita dun terzo 
do curso. 

Todos os temas están 
en pdf en mans dos 
estudantes desde o 
curso pasado. En 
caso de faltar algún, 
será proporcionado 
polo docente. 
As actividades/tarefas 
previas serán  
sabidas polo 
alumnado ao comezo 

Serán marcadas ao 
comezo de cada 
trismestre e 
comunicacdas aos 
estudantes  mediante 
fotocopia, oralmente e 
na Aula Virtual de 
Historia de Filosofía 
de 2º bach. Catro días 
á semana os 
estudantes están en 

Parcial I temas 1-
2), antes de Nadal 
en data fixada 
polos propios 
estudantes 
Parcial II, e febreiro 
(ídem). Temas 3-4 
Parcial III (tema 5 e 
6 ou 7, a escoller). 
A final de curso, 

Xefe do 
Departamento de 
Filosofía e actual 
docente de Historia 
da Filosofía de 2º 
bach., para os 
mesmos estudantes. 

Páxina web do Ies 
e na Programación 
didáctica. Tamén 
na Aula Virtual de 
Historia da Filosofía 
de 2º bach. 
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de carda trimestre, e 
localizables na Aula 
Virtual de Historia da 
Filosofía (arriba). 
A proporción/peso é a 
que segue en cada 
parcial: 70% de cada 
proba escrita, proba 
escrita; 20%, 
actividades previas; 
10%, entrevista 
previa. 
Información máis 
detallada na páxina 
web do IES e na Aula 
Virtual de Historia da 
Filosofía de 2º bach. 

clase co profesor, 
noutra materia, pero 
con posibilidade de 
comunicación directa, 
ademais de nas 
mensaxes da Aula 
Virtual e, se fora 
preciso, por correo-e. 

data marcada por 
Dirección. 
 

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 mínimo 
- Para o alumnado que 
non aproveite os 
parciais, haberá unha 

Boletíns Mes de xaneiro 1º Xaneiro 
2º Abril 

Profesorado que 
imparte a materia en 
1º Bacharelato 
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proba global en maio ou 
xuño. 
- Os resultados do 
programa de pendentes 
recolleranse na memoria 
final do departamento. 

Tecnoloxía 
industrial I 

Realizacións de boletíns 
e exames por trimestre. 
Os/as alumnos/as que 
non superen a 
asignatura desta forma 
terán opción a facelo nun 
exame,  convocatoria de 
xuño  (data a marcar).  
De forma extraordinaria 
o alumno que non 
supere a convocatoria de 
xuño terá a facer un  
exame,  convocatoria 
extraordinaría  (data a 
marcar).  
 

Boletíns. Unidades:  
Enerxía, magnitudes 
e unidades. 
Transformacións. 
Fontes de enerxía 
non renovables (1º 
avaliación)  
 
Boletíns.Unidades: 
Fontes de enerxía  
renovable. Materiais. 
Propiedades e 
ensaios. Materiais 
de uso técnico (2º 
avaliación)  
Boletíns.Unidades: 
Mecanismos 
Electricidade . (3º 
avaliación)  

Boletíns 1º avaliación 
08/11/2022 
Boletíns 2º avaliación  
31/01/2023 
Boletíns3º avaliación  
25/04/2023 

As datas das 
probas dos exames 
de cada avaliación 
serán as mesmas 
que as das fechas 
de entrega de cada 
boletín. 

Exames da 
convocatoria de 
xuño e da 
convocatoría 
extraordinaría 
(datas a marcar) 
 

Elena Lalinde 
Carrasco 

 Prema aquí. 

 

 

*O alumnado de 2º de bacharelato con materias pendentes de 1º será convocado, de ser o caso, a unha proba final que 

se adecuará ás datas previstas para a ABAU. 
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