
DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN DA MATERIA EN XUÑO DE 2020 

1. Recuperacións de xuño. 

Nas Adendas á Programación Didáctica remitidas á Consellería non se recollían modificacións 

no procedemento a seguir para recuperar avaliacións suspensas porque agardábamos poder 

manter os exames presenciais (o método máis obxectivo e igualitario), en función de como 

evolucionase a pandemia. Dado que a situación sanitaria mellorou, pero aínda non se pode 

retomar a actividade lectiva con normalidade, este departamento acada os seguintes acordos: 

1º Non haberá exames presenciais. 

2º Estarán aprobados aqueles alumnos que acaden un 5 ao sumar a nota media da 1ª e 2ª 

avaliación + hasta 1,5 puntos polo traballo do 3º trimestre (tal e como figura nas adendas 

publicadas) 

3º O alumnado que non acade o 5, terá dereito a recuperar as dúas primeiras avaliacións polos 

procedementos que determine o profesor que imparte clase (elaboración de traballos, entrega 

de cadernos de exercicios, exames telemáticos...). 

4º A nota resultante da recuperación terase en conta sempre que beneficie ao alumno. 

5º Tanto para a realización das probas como para a información ao alumnado, aconséllase 

seguir cos mesmos procedementos telemáticos que se empregaron no terceiro trimestre (Aula 

Virtual, Webex, correo electrónico...) 

6º Os procedementos de recuperación serán difundidos por cada profesor entre o seu 

alumnado e tamén se publicitarán na páxina Web do centro educativo. 

En caso de dúbidas, é aconsellable que o alumno contacte co profesor que lle da clase para 

facer calquera consulta necesaria. 

2. Avaliación de alumnos coa materia pendente. 

O alumnado coa materia pendente do curso anterior, terá as mesmas oportunidades para 

facer probas de recuperación que os grupos de referencia. 

De xeito excepcional, debido ás circunstancias especiais deste ano académico, un alumno 

tamén poderá superar a pendente se  é cualificado positivamente na materia do curso no que 

está este ano.  

Carballo, a 28 de maio de 2020 


