
RECUPERACIÓN DE PENDENTES 

Os alumnos/as de 3º da ESO con Física e Química pendente de 2º da ESO, 
para recuperar a materia, terán que entregar unha serie de exercicios 
relacionadas cos estándares de aprendizaxe da materia de 2º da ESO. As 
actividades de recuperación serán entregadas polo xefe de departamento aos 
alumnos/as fixando unha data de entrega e unhas normas de realización. Os 
exercicios non entregados en tempo e forma terán unha puntuación de cero. Se 
as tarefas son entregadas de maneira correcta, en tempo e forma, e a media 
aritmética das puntuacións obtidas é igual ou superior a 5, a materia pendente 
queda recuperada. Aplicarase o redondeo por exceso se o decimal é igual ou 
superior a 5, e se foron entregadas o 100% das actividades solicitadas e nestes 
traballos a nota obtida foi superior a 6.  

En caso de que os alumnos/as non entreguen os exercicios ou non alcancen 

unha nota de 5 na media das notas dos exercicios obrigatorios entregados, 

entón os alumnos/as terán que facer dúas probas escritas (abril – maio) 

segundo as datas que marque o centro. As probas serán sobre os estándares 

de aprendizaxe da materia de Física e Química de 2º da ESO. A primeira proba 

versará sobre a metade dos estándares. Se a nota acadada é maior ou igual 

que 5, esa parte queda superada, e na segunda proba soamente serán 

avaliados da segunda metade dos estándares de aprendizaxe. Se na primeira 

proba escrita a nota é inferior a 5, entón a segunda proba é unha proba global 

na que serán avaliados todos os estándares de aprendizaxe. A materia queda 

recuperada se a nota obtida nas probas escritas é igual ou superior a 5. Se o 

decimal é igual ou superior a 5 aplícase o redondeo por exceso. As probas 

escritas serán de entre 5-10 exercicios que poden ter varios apartados e que 

estarán directamente relacionados cos exercicios das tarefas propostas. 

En caso de que nin nas tarefas nin nas probas escritas o alumno/a alcance a 

cualificación mínima esixida para recuperar a materia, o alumno/a terase que 

presentar á proba extraordinaria (segundo o calendario que estableza o centro 

no mes de xuño). 

Para os alumnos/as de 4º da ESO con Física e Química pendente de 3º da 

ESO, o procedemento de recuperación é análogo ao descrito para o alumnado 

que ten pendente a materia de Física e Química de 2º da ESO. A única 

diferencia radica en que, neste caso, os exercicios e probas escritos estarán 

baseados nos estándares de aprendizaxe do currículo da materia de Física e 

Química de 3º da ESO. 

No curso 2021-22 non hai alumnado de Bacharelato coa materia de Física e 

Química pendente. 

 


