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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Probas de pendentes: Indicacións para a secretaría 

Cuestións previas 

• Toda a documentación encóntrase publicada na web do centro, en PROFES/PAS > impresos 

• A xefatura de estudos facilitará ao persoal auxiliar administrativo os seguintes documentos: 

o DC64XE01G - Horario de probas de pendentes 

o DC64XE02G - Probas de pendentes, indicacións para as xefaturas de departamento 

o Listaxe das xefaturas de departamento (tamén podemos quitala do XADE) 

• O persoal auxiliar administrativo facilitará á xefatura de estudos as listaxes do alumnado de 

pendentes entrando na aplicación XADE e conforme ao seguinte: 

o Imos a Informes > Informes predefinidos  e posteriormente en Alumnado co informe 

“AL988-Cualif. mat. Suspensas” (por curso) ou ben “AL987–Alumnos por materia” (por 

grupo) conforme as seguintes premisas: 

 Seleccionamos a ensinanza e curso (no caso do AL987 tamén o grupo) 

 Buscamos e seleccionamos as materias desexadas (encóntranse ao final dos 

cursos de 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO e 2º BTO). 

 Obter informe … ir ao buzón … 

Comunicación das probas de pendentes 

• Instalación do documento “DC64XE01G - Horario de probas de pendentes” en cadanseu taboleiro 

de novas (2x) no hall. -Tamaño A3 - 

Seguimento do alumnado con pendentes 

• Vai a cargo das xefaturas de departamento 

Comunicacións co alumnado de pendentes e as súas familias 

• Automaticamente a través dos informes de avaliación ordinaria (2º de bacharelato en maio e 1º de 

bacharelato en xuño) e na ESO a través das tres avaliacións parciais (trimestrais) e a final (en xuño). 

Desenvolvemento das probas de pendentes 

• Vai a cargo das xefaturas de departamento 

Finalización das probas de pendentes 

• A introdución das cualificacións será a cargo das xefaturas de departamento sempre antes de cada 

trimentre (na ESO) e do 30 de abril (no bacharelato).   
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