
 

 

INFORMACIÓN MATERIAS PENDENTES DE 2º ESO (21-22) 

 

MATERIA INFORMACIÓN XERAL 
RECUPERACIÓN 

MATERIAIS/ 
BOLETÍNS/ 
EXERCICIOS 

DATA DE 
ENTREGA 

DO 
BOLETÍNS/ 
EXERCICIOS 

DATAS DOS EXAMES 
PARCIAIS 

PERSOA ENCARGADA 
DO SEGUIMENTO DE 

PENDENTES 

ACCESO Á 
INFORMACIÓN 
COMPLETA DE 

PENDENTES  

FÍSICA E QUÍMICA 
(1 al) 

Traballos  que contan o 
50% da nota e poderá 

preguntar no 
departamento todas as 

dúbidas e probas 
escritas. Con opción a 

unha proba final 

Dous, 
separando a 
materia nos 

dous grandes 
bloques de 

química e física 

1ª entrega 
no mes de 
Outubro 

para facer 
antes de 
finais da 

avaliación 

Primeira proba 
escrita: 1-2 Febreiro  
 
Segunda proba 
escrita: 11- 13 Maio 

Mónica Santos Ruiz Pode consultar coa 
profesora todas as 

dúbidas, así como datas 
e organización 

 
XEOGRAFÍA E HISTORIA 

(1 al) 

Hai boletíns ou parciais Entregados 
boletíns 

No boletín 
está posta a 

data de 
entrega 

-1º parcial: 2 feb 
- Final: 11-13 maio 

Mar Pérez Rodríguez  

LINGUA  E LIT GALEGA   
(6 al) 

Houbo xa entrega de 
exercicios na 1ª 

avaliación 

  - 1º parcial: 1 feb 
(Temas 1-5) 
-Final: 11-13 maio 

Xulia Rodríguez 
Abella 

 

MATEMÁTICAS 
(1 al) 

O alumnado debe 
realizar as actividades 
do boletín para 
preparar ben os 
exames parciais, as 
preguntas do exame 
son da mesma 

Boletín de 
exercicios e 

libro de texto 

Ata o 
mesmo día 
do exame 

parcial 

20 de decembro 
4 de abril 
 
Final: 11-13 maio  

Profesor/a do curso 
actual e o xefe de 

departamento 
(Miguel García 

Álvarez) 

Aula virtual: Curso 
Pendentes 2021-22 
(para ver e descargar os 
boletíns e o libro de 
texto) 
e 



dificultade que os 
exercicios do boletín. 

 

Páxina web do centro 
(para ver a 
programación do 
departamento 2021-
22) 

MÚSICA 
(1 al) 

O alumnado ha de 
realizar probas e 

traballos determinadas 
polo profesor en cada 

avaliación.  

O alumnado 
realizará, mediante  

un sistema de 
fichas, cara á 

preparación dunha 
proba que constará 
dunha parte escrita 
que versará sobre 

os contidos 
traballados nas 

fichas e a 
interpretación 

instrumental dunha 
peza traballada no 

curso anterior. 

Ao final de 
cada 

trimestre 

-1º parcial: 1 feb 
- Final: 11-13 maio 

Pedro López Marqués Programación didáctica 
páxina web do centro. 

TECNOLOXÍA 
(2 al) 

O alumnado ten que 
realizar exames co 
grupo de 2º ESO nas 
datas propostas 

A 
documentación 
está habilitada 
na aula virtual 
no curso de 2º 
ESO, ao cal 
teñen acceso 

Non se 
realizan 

O calendario de 
avaliacións  e 
recuperacións figura na 
aula virtual, do curso 
correspondente á 
materia  

Francisco J. Sardina 
Picos 

 

INGLÉS 
(1 al) 

Se aproban a 1ª e a 2ª 
avaliación recuperan a 

pendente. Se non, 
teñen que presentarse 

ao exame de maio. 

Non hai Non hai -Final: 11-13 maio 2º ESO: Guillermo 
Núñez 

 

Programación didáctica 
páxina web do centro. 

FRANCÉS 
(4 al) 

Cumprimentar o caderno. Se 
non se supera, terá que facer 

un exame. 
Se o alumno/a segue en 

francés, bastará con superar 
o curso no que estea para 

recuperar a pendente 

Cada alumno/a 
recibiu un 

caderno por 
curso suspenso 

Data límite 
de entrega o 
31 de marzo 

de 2022 

Só haberá un exame 
final en caso de non 
ter superado ou 
entregado o caderno. 
Final: 11-13 maio 

Susana Barreiro Vila Programación do 
Departamento de 

Francés, páxina 42. 

 


