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Probas de pendentes: Indicacións para as xefaturas de departamento 

Cuestións previas 

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

• O desenvolvemento das probas de pendentes axustarase ao calendario establecido pola CCP 

segundo o documento “DC64XE01G - Horario de probas de pendentes”.  Se houber calquera 

variación, deberá ser notificada e aceptada pola xefatura de estudos polo menos cunha semana de 

antelación, co fin de axustar os posibles cambios e non prexudicar a terceiras persoas. 

• Para conseguir as listaxes do alumnado de pendentes pódese optar por: 

o Quitalas directamente desde aplicación XADE: 

 Opción 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 … 

o Solicitalas ao persoal auxiliar administrativo. 

Comunicacións co alumnado con materias pendentes, as súas persoas responsables e as titorías 

• Para as comunicacións co alumnado con pendentes cada departamento utilizará o procedemento 

que estime oportuno, se ben é certo que como mínimo facilitarase a información a través do 

taboleiro electrónico do centro (a páxina web).  Sempre con anterioridade ao 1 de outubro. 

• Procederase coa notificación das cualificacións de xeito automático 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).  Calquera outra notificación será voluntaria 

e por conta das xefaturas de departamento. 

• Para a atención das persoas responsables de alumnado, estarán dispoñibles as titorías conforme 

ao horario de titoría de pais facilitado ao principio de curso ou na porta das mesmas. 

Seguimento do alumnado con pendentes 

• Utilizarase a aula virtual como ferramenta principal de comunicación co alumnado (acceso aos 
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contidos, tarefas, avaliación...), deste xeito temos previsto os tres escenarios: presencial, 

semipresencial e a distancia, conforme ao plan de continxencia. 

Desenvolvemento das probas de pendentes (bacharelato) 

• Procederase a un chamamento, por dúas veces, dos asistentes ás probas e a comprobación da súa 

identidade (Carné escolar, DNI …). 

• O tratamento de cuestións como a falta de identidade, retraso, incomparecencia, copia … quedará 

a criterio das xefaturas de departamento. 

• Ante a concorrencia de exames, por ter pendentes varias materias do mesmo departamento pero 

con distinto nome ou ben distintos niveis (exemplo  matemáticas I e II), as xefaturas de 

departamento procederan coa ampliación do tempo de celebración das probas ou ben cunha 

convocatoria alternativa.  

• Independentemente do sistema utilizado para a recuperación da/s materia/s pendente/s, sempre 

deberá existir unha proba na convocatoria de abril (ordinaria) e outra na de xuño (extraordinaria). 

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).  Se houber calquera problema de acceso e/ou 

na introdución das mesmas, contacta co persoal auxiliar administrativo). 

• Lembra que as cualificacións serán segundo a lexislación vixente conforme ao seguinte:  

o Convocatoria trimestral (na ESO) e ordinaria (2º de bacharelato, en maio e 1º de 

bacharelato, en xuño) 

 ESO: numéricas, números enteiros do 1 ao 10 

 Bacharelato: numéricas, números enteiros do 0 ao 10 

 Todos aqueles non presentados pasarán a ter a cualificación máis baixa (1 ou 0) 

o Convocatoria final (na ESO) e extraordinaria (no bacharelato) 

 ESO: numéricas, números enteiros do 1 ao 10 e NP para os non presentados 

 Bacharelato: numéricas, números enteiros do 0 ao 10 e NP para os non 

presentados 

Grazas pola túa atención e colaboración 

Asdo.:  O director 

D. Juan Carlos Pérez Mestre 


