
Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes. 

 

O seguimento do alumnado con materias pendentes estará dirixido polo profesor que lle 

imparte a materia da área de  Matemáticas durante todo o curso 2022-23, asesorado, se fose 

conveniente, polo profesorado do curso anterior e coordinado polo Xefe do Departamento a 

través do curso de Alumnado con materias pendentes da Aula Virtual do centro. Novamente 

neste curso, de forma excepcional por mor da pandemia causada pola COVID-19, para aqueles 

alumnos que arrastren materias pendentes do curso 2019-20 , elaborarase un plan de 

recuperación e avaliación de materias pendentes cos mínimos esixibles  correspondentes aos 

estándares mínimos imprescindibles traballados durante os dous primeiros trimestres do curso 

2019-20. 

Para os alumnos da ESO que teñen pendente do curso anterior algunha área de 

Matemáticas : 

• Realizarase un seguimento mediante 3 cualificacións, unha por cada avaliación parcial, 

sen recuperación. En cada avaliación o profesor proporá a cada alumno unhas 

actividades, establecendo unha data límite de entrega das mesmas. Ao mesmo tempo 

fixará unha proba (a mesma, en forma e contidos mínimos, para cada nivel)  baseado 

nas actividades propostas. 

A nota de cada parcial distribúese do seguinte xeito: 

o 10% da entrega en tempo e forma, e a corrección dos exercicios dos boletíns.  

o 10% do traballo e participación na clase no curso actual. 

o 80% da proba escrita. 

• En caso de que a nota dos exames sexa maior que a nota obtida polo procedemento 

indicado no punto anterior, a nota final será a nota dos exames. A materia pendente 

quedará recuperada cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 5 ou máis de 5. 

• No caso no que non se cumpra o punto anterior pero o alumno supere a materia do 

curso actual, tamén quedará superada a materia pendente, coa cualificación de 5, a nota 

gardarase para a convocatoria final. 

• O alumnado que non supere a materia mediante as tres avaliacións parciais, nin supere 

a materia do curso actual, deberá presentarse a un exame final escrito de toda a materia 

no período de clases que abrangue dende a sesión da 3ª avaliación ata a sesión da 



avaliación final no mes de xuño, excepto no caso de que teña algunha avaliación 

aprobada, entón repetirá únicamente as avaliacións suspensas, o que dará unha nova 

cualificación para recalcular a media. Dita cualificación só terá en conta a proba escrita, 

pero non os traballos previos realizados, se fose o caso, nin a actitude. 

 

En BACHARELATO, os programas para a recuperación das materias pendentes darán 

dúas oportunidades na convocatoria ordinaria para realizar un único exame de 

recuperación nas datas fixadas pola Xefatura de Estudos, entre o 16 e o 19 de xaneiro e 

entre o 17 e o 20 de  abril. 

Os alumnos que aproben na primeira oportunidade terán aprobada a materia,  e os que 

non, disporán dunha segunda oportunidade co segundo exame no mes de abril. 

Os alumnos poderán entregar, de forma voluntaria os exercicios propostos nos boletíns 

para a corrección dos mesmos. Non se puntuará dita entrega. 

A nota da convocatoria ordinaria distribúese do seguinte xeito: 

o 10% do traballo e participación na clase no curso actual. 

o 90% da proba escrita. 

Para aqueles alumnos que non alcancen o aprobado na convocatoria ordinaria, o 

Departamento organizará unha proba obxetiva na convocatoria extraordinaria de xuño 

de 2023 (a mesma para todos os grupos) que será a nota da convocatoria. 

 


