
 

1. Plans de traballo para a superación das materias pendentes na ESO. 

Contidos esixibles 

O programa de recuperación das materias pendentes estarán baseadas nos mínimos 

esixibles do curso correspondente 

Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos 

anteriores 

O alumno disporá dun caderno de exercicios, que deberán adquirir, para axudarlle a 

consecución dos mínimos. Incluirá traballos, tarefas, actividades de aprendizaxe para 

realizar polo alumno/-a periodicamente. O seguimento do seu desenvolvemento será 

levado a cabo polo profesor ou profesora que imparte a materia no curso actual. 

Os contactos periódicos co profesor que imparte a materia no curso onde estén servirán 

para ir detectando as dificultades do alumnado , establecer tarefas adicionais ou 

modificar as existente, resolver dúbidas e comprobar o grado de esforzo, progreso e 

consecución dos obxectivos na realización das tarefas- 

Actividades de avaliación 

A avaliación correspóndelle ao profesorado que imparte a materia. 

Para a recuperación dos alumnos con inglés pendente de 1º, 2° e 3° de E.S.O. terase en 

conta o rendemento do alumno. O profesor que imparta clase ao alumno deberá realizar 

un seguimento para ver se acada no transcurso do presente ano académico os obxectivos 

do curso non superado. Observarase o progreso e o traballo persoal e verase se o alumno 

cumpre os obxectivos mínimos tanto do curso a recuperar coma daquel que está a 

cursar. Neste senso, si o alumno,-a supera positivamente a 1ª e 2ª avaliación do curso 

actual, darase por acadados os obxectivos mínimos do curso pendente. 

Para aqueles alumnos que non recuperen a materia pendente ao final da 2ª avaliación, 

realizarase unha proba final de avaliación da materia traballada que será no mes de 

maio. Ademais haberá unha proba extraordinaria para os alumnos que non aproben en 

maio.As probas basearanse máis nas destrezas receptivas do alumno e no manexo das 

estruturas básicas da lingua. Incluiranse exercicios de vocabulario, gramática, readings, 

writings adaptados ao nivel e xa practicados nas actividades propostas. 

 

Para superar os tests ou probas obxectivas, os alumnos haberán de contestar 

correctamente ao 50% das preguntas ou exercicios propostos. 

 

 

 

11. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 



2. Plans de traballo para a superación das materias pendentes en bacharelato. 

Ao principio do curso facilitáselle aos alumnos o programa da materia , un dossier con 

actividades para ir practicando a materia e establécense as datas das probas. Terán 

tamén una aula virtual en primeiro de bacharelato para ir facendo un seguimento do 

alumnado e o seu esforzo e progreso e poder axudarles co problemas. 

Os alumnos contan tamén coa axuda do profesor da materia que imparte a materia no 

curso para consultar e solventar dúbidas e practicar estruturas . 

Para a avaliación da materia realizaranse duas probas, unha no mes de xaneiro e outra 

en maio. 

En cada unha delas o alumno terá que examinarse da totalidade da materia pero en caso 

de superar calquera delas o alumno terá superada xa a materia do curso pendente. 

 

As probas constarán dos seguintes apartados: 

A: Vocabulario ( Definicións, sinónimos, completar ca palabra o expresión adecuadas, 

resposta a preguntas) 

B: Gramática 

a. Reescribir frases de forma que signifiquen o mesmo utilizando outra 

estrutura lingüística 

b. Usar notas para reescribir un texto utilizando palabras de enlace e outros 

elementos necesarios 

c. Exercicios de transformación : estilo directo-indirecto, presente-pasado, 

dicir o mesmo doutro xeito, combinar frases, etc 

d. Escoller o tempo verbal apropiado 

e. Completar un texto cos elementos apropiados (cloze test) 

 

C: Comprensión escrita 

Lectura dun texto axeitado ao nivel con preguntas sobre o mesmo que os alumnos 

haberán de responder de forma creativa e sen copiar do mesmo o identificar o 

vocabulario 

D: Expresión escrita Redacción dun pequeno texto (100-120 palabras) sobre algúns dos 

temas tratados nas unidades ou practicados na case  

 

Para superar os tests ou probas obxectivas, os alumnos haberán de contestar 

correctamente ao 50% das preguntas ou exercicios propostos. 

 


