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INFORMACIÓN MATERIAS PENDENTES 2º ESO 

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) 

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 
proba global en maio ou 
xuño. 
- Os resultados do 
programa de pendentes 
recolleranse na memoria 
final do departamento. 

Boletíns No mes de xaneiro 1º Xaneiro 
2º Abril/Maio 

Profesorado que 
imparte Física e 
Química en 3º ESO 

 

Inglés O alumnado deberá 
traballar un boletín de 
recuperación(50% da 
nota) e realizar unha 
proba global de mínimos 

Materiais de repaso 
colgados na sección 
de “Pendentes” da 
nosa Aula Virtual. 
O boletín seralle dado 
en man. 

1ª parte despois da 1ª 
avaliación, en 
decembro e a 2ª parte 
despois da 2ª 
avaliación, en marzo. 

No terceiro 
trimestre, segundo 
calendario de 
xefatura de 
estudos 

O/A profesor/a da 
materia 

Na programación 
do Departamento 
de Inglés e no 
Cadro- resumo de 
criterios de 
avaliación colgado 
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no 3º trimestre (o outro 
50%). 

no correspondente 
apartado da páxina 
do centro. 

L. galega e 
literatura 

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 

O profesor da 

materia do curso 

actual, de ser 

mester, acordará 

unha data para a 

realización dunha 

proba escrita final. 

O docente que 

imparte a materia no 

curso actual. 

No grupo de PDC 

será a xefa do 

departamento a 

responsable da 

avaliación da materia 

pendente. 

Premer no enlace.  

L. castelá e 
literatura 

3 vías posibles: 

➢ Superación das 

dúas primeiras 

avaliacións do 

presente curso. 

➢ Avaliación positiva 

do boletín de 

exercicios proposto 

en cada trimestre. 

En caso de non acadar o 
obxectivo de 
recuperación por alguna 
das vías anteriores, 
avaliación positiva do 
exame final que se 
convocará para maio. 

Un boletín de 
exercicios por 
avaliación. 

En datas que fixa o 
docente, en todo 
caso, antes de cada 
avaliación. 

 O docente da 
materia do curso 
actual. 

Web do centro. 
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Matemáticas Está colgada na páxina 

web do centro no 
apartado do 
departamento de 
Matemáticas e nas aulas 
virtuáis correspondentes. 

Os boletíns se irán 
entregando ao 
alumnado ao longo do 
curso segundo os 
resultados obtidos por 
éste.Os entregará o 
profesor da materia 
do grupo onde esté 
matriculado o 
alumno/a neste curso. 

As datas de entrega  
as irá marcando  o 
profesor da materia 
do grupo onde esté 
matriculado o 
alumno/a neste curso. 

Na terceira 
avaliación, o 
alumnado que non 
acadará unha 
valoración positiva, 
realizará unha 
proba dos contidos 
mínimo nunha data 
a determinar nese 
trimestre. 

Profesor da materia 
do grupo onde esté 
matriculado o 
alumno/a neste 
curso. 

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

Tecnoloxía Realizacións de boletíns 
e exames por trimestre, 
e de non superarse 
deberá facer un examen 
global. 

Boletín 1. UD1 e UD2 
(1º avaliación)  
Boletín 2. UD3, UD4 
e UD5. (2º avaliación)  
Boletín 3. UD6 e UD7 
(3º avaliación)  

Boletín 1. UD1 e UD2 
(1º avaliación) 
15/11/2022 
Boletín 2. UD3, UD4 e 
UD5. (2º avaliación)  
14/02/2023 
Boletín 3. UD6 e UD7 
(3º avaliación)  
23/05/2023 

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

Examen global, 
data a marcar entre 
o 5 e o 22 de xuño 
 

Profesora titular de 
2ºESO: Carla 
Rodríguez Docampo 

 Prema aquí. 
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