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Resumo de obtención de cualificacións e data límite de entrega de traballos 

ESO 

 
Física e Química  

2º ESO 

Ámbito  

Científico-Matemático 

PMAR 3º ESO 

Física e Química  

3º ESO 

Física e Química  

4º ESO 
CAAP 4º ESO 

Alumnos con 

MA12 ≥ 5 
CF = MA12 + NTA.0,1 CF = MA12 + NTA.0,1 CF = MA12 + NTA.0,1 CF = MA12 + NTA.0,1 CF = MA12 + NTA.0,1 

Alumnos con 

MA12 < 5 

CF = MA12.0,6 + NTR.0,4 CF = MA12.0,6 + NTR.0,4 CF = MA12.0,6 + NTR.0,4 CF =MA12.0,6 + NTR.0,4 CF =MA12.0,6 + NTR.0,4 

Si CF por este método es menor que a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, a cualificación final de xuño sería a dita media aritmética 

Proba de 

setembro 

Os alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual o maior que 5 puntos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que 

realizar a correspondente proba de setembro. 

CF = NPE.0,8 + NTR.0,2 CF = NPE.0,8 + NTR.0,2 CF = NPE.0,8 + NTR.0,2 CF = NPE.0,8 + NTR.0,2 CF = NPE.0,8 + NTR.0,2 

No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia ou proba telemática. 

Materia 

pendente 

Alumnos que aprobaron 

algunha das dúas primeiras 

avaliacións de 3º de ESO:  

APROBAN 

 

Alumnos que obtiveron 

unha nota igual o superior a 

4 puntos na primeira proba 

escrita realizada: 

CF=NPE1ª.0,5+ NTR2ª.0,5 

  

Alumnos que non aprobaron 

avaliacións en 3º de ESO e 

obtiveron unha nota igual o 

superior a 4 puntos na 1ª 

proba escrita realizada: 

CF=NPE1ª.0,5+ NTR2ª.0,5 

Alumnos que obtiveron 

unha nota inferior a 4 

puntos na primeira proba 

escrita realizada: 

 

CF=NPE1ª.0,5+NTR1ª.0,25      

+ NTR2ª.0,25 

Alumnos que non aprobaron 

avaliacións en 3º de ESO e 

obtiveron unha nota inferior 

a 4 puntos na primeira proba 

escrita realizada: 

CF=NPE1ª.0,5+ NTR1ª.0,25      

+ NTR2ª.0,25 
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BACHARELATO 
 

 
Física  e Química  

1º BAC 

Física 

2º BAC 

Química 

2º BAC 

Alumnos con  

MA12 ≥ 5 
CF = MA12 + NTA.0,1 CF = MA12 + NTA.0,1 CF = MA12 + NTA.0,1 

Alumnos con  

MA12 < 5 

CF = MA12.0,65 + NTR,0,2 + NVC.0,15 CF = MA12.0,65 + NTR,0,2 + NVC.0,15 CF = MA12.0,65 + NTR,0,2 + NVC.0,15 

Si CF por este método es menor que a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, a cualificación final de xuño sería a dita media aritmética. 

Proba de 

setembro 

Os alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual o maior que 5 puntos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que 

realizar a correspondente proba de setembro. 

CF = NPE.0,8 + NTR.0,2 CF = NPE.0,8 + NTR.0,2 CF = NPE.0,8 + NTR.0,2 

No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia ou proba telemática. 

Materia 

pendente 
CF = NPE1ª.0,5 + NTR1ª.0,15 + NVC .0,2 + NTR2ª.0,15   

 

CF = Cualificación final NPE = Nota proba escrita 

MA12 = (Nota 1ª Avaliación + Nota 2ª Avaliación) / 2 NPE1ª = Nota primeira proba escrita 

NTA = Nota traballo de ampliación NTR1ª = Nota traballo de recuperación 1ª parte 

NTR = Nota traballo de recuperación NTR2ª = Nota traballo de recuperación 2ª parte 

NVC = Nota videoconferencia o proba telemática (comunícase que, no caso de que se avalíe por 
videoconferencia, a dita videoconferencia pode ser gravada co fin de garantir a obxectividade da mesma) 
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CICLOS 

 
 Ciencias aplicadas I 

1º FP Básica 

Ciencias aplicadas II 

2º FP Básica 

Proba de xuño 

  

CF = NOTA VIDEOCONFERENCIA . 0,4 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN . 0,6 

 

Comunícase que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de garantir a 

obxectividade da mesma. 

Materia 

pendente 

Alumno/a que obtivo unha nota igual o superior a 5 
puntos na primeira parte de pendentes realizada: 
 

CF = NP1ª . 0,5 + NTR2ª .  0,5 
 

 

CF = Cualificación final  
NP1ª = Nota primeira parte 
NTR1ª = Nota traballo de recuperación 1ª parte 
NTR2ª = Nota traballo de recuperación 2ª parte 

Alumno/a que obtivo unha nota inferior a 5 puntos na 
primeira parte de pendentes realizada: 
 

CF = NP1ª . 0,5 + NTR1ª . 0,25 + NTR2ª . 0,25 
 

 

 

 

 



IES “Afonso X O Sabio” (Cambre) _________________________________________________________________________ Departamento de Física e Química 

 

Resumo de obtención de cualificacións e data límite de entrega de traballos 

 

 

DATAS LÍMITE DE ENTREGA DE TRABALLOS DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 
 

 

Física e Química 2º ESO  9 de xuño 

Física e Química Pendente de 2º ESO 25 de maio 

Ámbito Científico-matemático PMAR 3º ESO 9 de xuño 

Física e Química 3º ESO 9 de xuño 

Física e Química Pendente de 3º ESO 25 de maio 

Física e Química 4º ESO 9 de xuño 

CAAP 4º ESO 9 de xuño 

Física e Química 1º BAC 9 de xuño 

Física e Química Pendente de 1º BAC 25 de maio 

Física 2º BAC 25 de maio 

Química 2º BAC 28 de maio 

Ciencias Aplicadas I Pendente de 1º FP Básica 25 de maio 

Ciencias Aplicadas II 2º FP Básica Semanalmente 
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NOTA INFORMATIVA: 

  

Dende o departamento de Física e Química, pregamos aos estudantes que fagan un seguimento 

regular de todo o relativo ás materias do mesmo das que estean matriculados a través do seu 

correo institucional e das ferramentas E-DIXGAL ou Google Classroom (segundo corresponda a 

súa materia) e, que se por calquera razón non puidesen facelo, ben eles ou as súas familias, 

comunicasen ao IES ou ao profesor correspondente a incidencia que tivese lugar. 

 

Trátase de facilitar a súa aprendizaxe e que, na medida do posible, a realización das tarefas de 

recuperación e ampliación permitan ao alumnado acadar os mellores resultados. 

 

Moitas grazas 
 

 

 

 


