
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 2020/2021 

 

1º ESO, 2º ESO e 3º ESO. 

 

No caso do alumnado coa materia pendente, en outubro farase unha reunión para 
ofrecerlles material de traballo polo profesorado do departamento, que tamén realizará un 
seguimento e avaliación continuados e periódicos dese traballo. 

Iráselles revisando as actividades e poden acudir cando o desexen á profesora para 
solicitarlle axuda e orientación (a axuda recibirana nos recreos dun día da semana nunha 
aula determinada). 

Deberán entregar unha primeira parte das actividades en xaneiro e unha segunda 
en marzo. En cada quenda, devolveránselles corrixidas individualmente para que estuden 
para as avaliacións de maio e/ou setembro.  

 En canto aos materiais, facilitaránselles libros e fotocopias. 

 

   ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

- Na semana do 18 ao 22 de xaneiro de 2021 deben entregar a primeira parte das 
actividades encomendadas á profesora encargada da súa avaliación. 

- A segunda entrega farana na semana do 22 ao 26 de marzo de 2021.  

 

Este material seralles devolto convenientemente corrixido para que repasen e 
preparen a proba de avaliación de maio. 

 

-Na última semana de maio (o día está pendente de confirmar), realizarán unha 
proba escrita na que se incluirán exercicios semellantes aos entregados no caderno 
de actividades no mes de outubro. 

 

 



CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POLA AVALIACIÓN 
CONTINUA 

 Os criterios de avaliación para estes alumnos/as serán os que marca a lei para o 
nivel do que se avalíen. Se ben a situación destes alumnos/as ten peculiaridades propias, 
na medida do posible axustarémonos ás directrices marcadas para a avaliación dos 
demais alumnos da ESO. 

No tocante aos criterios de cualificación, a puntuación final terá en conta: 

-O traballo desenvolvido ao longo do curso (10%). 

-A proba escrita de maio (90%). 

  

1º DE BACHARELATO PENDENTE 

Para recuperar a materia de 1º de Bacharelato utilizarase o libro de texto: Lingua e 

Literatura Galega. Editorial Anaya 

Contidos fundamentais para preparar as probas escritas: 

1º exame. A cantiga de amigo, a cantiga de amor, a cantiga de escarnio e maldicir. 

Historia do galego: das orixes ao XVIII. Os Séculos Escuros. Substantivo e 

adxectivo, xénero e número. O pronome persoal. Voces patrimoniais, cultismos, 

semicultismos. (Temas 3, 4, 8, 9, 12, 13) 

2º exame. Rosalía de Castro. Historia do galego: do XIX á actualidade. Os 

determinantes. Eduardo Pondal e Curros Enríquez. Variación interna da lingua: 

variación social e situacional; rexistros lingüísticos. O verbo. (Temas 5, 6, 10, 14, 15) 

Estas dúas probas escritas terán o valor do 90% da nota final. 

O traballo práctico que se entregará á profesora, se se realizou correctamente e que será 

entregado en dúas partes, unha en xaneiro e outra en marzo, terá o valor do 10% na nota 

final 

A nota final será a media dos dous exames. Se a nota final é inferior a 5 poderase realizar 

unha proba extraordinaria FINAL, examinándose de toda a materia do curso, que terá 

tamén o valor do 90%. 



Se o traballo práctico non se entrega completo ou se entrega incorrecto, non se sumará o 

10% á nota do exame. 

 

 


