
 

DEPARTATAMENTO DE CCSS, XEOGRAFIA E HISTORIA. 

 

PLAN DE RECUPERACION DE MATERIAS PENDENTES 

 

O Departamento de CCSS, Xeografía e Historia, seguindo a normativa de pendentes, 
elaborou un plan de traballo para facer un seguimento continuado do alumnado de cara 
á súa cualificación a final de curso 

 

1.CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os contidos e os criterios de avaliación están a disposición de todo aquel que os queira 
consultar na programación didáctica que está depositada na Xefatura de estudos 

 

2.SEGUIMENTO O LONGO DO CURSO 

Na primeira quincena de Outubro entregóuselle ao alumnado as actividades de traballo 
deseñadas para a recuperación da materia. Estas actividades serán revisadas polo 
profesor de referencia. 

Os alumnos teñen o longo do curso un profesor de referencia para o seguimento da 
materia pendente e a el poden dirixirse para consultar calquera dúbida ou entregar os 
diferentes traballos nas horas nas que, este curso, teñen clase co mesmo. 

Datas de entrega destas actividades 

. Actividades do primeiro parcial: 30 de novembro 

. Actividades do segundo parcial: 18 de Abril 

 

A realización destas actividades e a súa entrega nos prazos sinalados será tida en conta 
na avaliación 

 

3.PROCEDEMENTOS DE AVALIACIACIÓN 

 

o Se terá en conta a realización e entrega nos prazos establecidos, as 
actividades deseñadas para cada parcial. 

o O alumnado terá que realizar dúas probas parciais. A superación 
destas probas dará lugar a avaliación positiva na materia 

o En Xuño o alumnado que teña un parcial, ou os dous, con 
avaliación negativa, poderá realizar unha proba de recuperación . 

o Se en Xuño non acada avaliación positiva poderá presentarse á 
proba extraodinaria de Setembro 



 

4.DATAS DE EXAMES 

 

-1º Parcial: data martes 17 de Xaneiro de 11:20-12:10  

-2º Parcial: data luns 8 de Maio de 11:20-12:10 

 

Probas de Xuño e Setembro: data a determinar pola Xefatura de estudos 

 

 

5 MATERIA AVALIABLE 

1º ESO 

1º Parcial: Temas : 1 – 6  e  13 

2º Parcial: Temas : 7 – 12 e  14 

 

2º ESO 

1º Parcial: Temas : 1 - 12 

2º Parcial: Temas : 13 - 17 

 

3º ESO 

1º Parcial : Temas : 4 - 11 

2º Parcial: Temas : 1 - 3 

 

 

E importante salientar que, independientemente dos avisos referentes a probas, entrega 
de traballos...que cada departamento faga aos alumnos pendentes, estes deberán mirar 
sempre no taboleiro de anuncios habilitado para tal fin, posto que é aí onde se 
centralizará e actualizará toda a información e, se fose necesario por algún motivo, os 
cambios de horas ou datas necesarios. 

 


