
IESAXunqueiraII 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 

E-36005 Pontevedra 

886.15.90.90 

ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal 

886.15.90.98 

www.iesaxunqueira2.com 

 
  
 

Dirección DC99XH01G Actualización do 24 de Setembro de 2022 Páxina1 de 1 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  22-23 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes de cursos anteriores 

  
PROCEDEMENTO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA A CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES NA ESO . 

 

     Para superar as materias pendentes o alumnado terá que realizar as tarefas que por trimestre se lle indiquen na 

aula virtual, e entregalas por ese medio nos prazos propostos;  a realización satisfactoria das mesmas supón un 30% da 

nota.  

     Haberá tamén unha proba escrita por trimestre na que se avaliarán os contidos mínimos de tales tarefas, estas 

probas escritas supoñen o 70% da nota. Estas probas escritas serán feitas ao final de cada trimestre, nalgunha das 

materias do Departamento que teña o alumnado pendente no presente curso, se non houbese ningunha, faríase nunha 

hora de titoría. 

     A nota trimestral de xuño da materia pendente será a media aritmética dos tres trimestres. Se esta nota final é 

como mínimo un 5 considerarase aprobada tal materia pendente. 

 

     Se un alumno ou alumna non acadase un 5 ao remate dos tres trimestres, faranse nas dúas derradeiras semanas de 

curso actividades de reforzo, así como un exame de recuperación, no que se presentará para recuperar só as avaliacións 

que tivese suspensas. Se acada un 5 en cada unha delas, recuperará e polo tanto aprobará a materia na avaliación final. 

     O departamento facilitará material para preparar as materias pendentes e estará a disposición do alumnado para 

resolver cantas dúbidas poidan xurdir durante os recreos.  

     O seguimento do alumnado con materias pendentes estará dirixido polo profesor que lle imparte a materia da área 

de Bioloxía e Xeoloxía durante todo o curso e coordinado polo Xefe do Departamento. 

 

PROCEDEMENTO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA A CUALIFICACIÓN DAS ASIGNATURAS 

PENDENTES NO BACHARELATO . 

 

     Para superar as asignaturas pendentes cada alumno ou alumna, terá a posibilidade de presentarse a dúas 

convocatorias. Na primeira, que por acordo de claustro terá lugar no mes de xaneiro, os alumnos poderán examinarse 

da metade da materia nunha proba obxectiva que consistirá en 10 preguntas de contidos. Si superan esa proba 

cunha cualificación de 5 ou superior a 5, este aprobado se lles gardará e,  na segunda convocatoria, que se realizará 

durante o mes de maio, só terán que examinarse da segunda parte da materia. Si superan tamén esa nova proba 

cunha cualificación de 5 ou superior a 5, o alumno/a dará por recuperada a materia pendente.. O alumnado que 

non acadou a cualificación de 5 na primeria convocatoria, terá que examinarse de toda a materia pendente (primeira e 

segunda parte) na convocatoria de maio e será preciso que acade unha cualificación de 5 ou superior a 5 nesa proba 

para superar a materia pendente. O alumnado que non supere esta proba e non recupere os contidos pendentes 

permanecerá suspenso ata a convocatoria extraordinaria de xuño. 

     Na convocatoria extraordinaria de xuño o alumno deberá realizar un examen, este será sempre de 10 cuestións 

relacionadas co curriculum da materia. Cada pregunta terá unha valoración dun punto e con esa puntuación se 

acadará unha nota que debe chegar ou superar os 5 puntos na valoración total do exame. 

 

     O departamento facilitará material, a través da aula virtual, para preparar as materias pendentes e estará a 

disposición do alumnado para resolver cantas dúbidas poidan xurdir durante os recreos.  

O seguimento do alumnado con materias pendentes estará dirixido polo profesor que lle imparte a materia da área de 

Bioloxía e Xeoloxía durante todo o curso e coordinado polo Xefe do Departamento. 
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