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PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 2021/2022 

 

      ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DE 1º ESO: 

 

A avaliación das aprendizaxes do alumnado coa materia pendente debe ser coordenada e 

seguir un plan de traballo para que non se reduza á realización das probas establecidas. 

Para iso, desde o noso Departamento fixamos as seguintes pautas de actuación: 

a) O alumnado afectado será informado por escrito sobre os contidos esixibles para 

aprobar a materia, as actividades concretas que debe realizar e en que prazos, que 

implica a cualificación positiva da materia (con contidos progresivos) no seu curso 

actual, e cales son as datas previstas para a realización das probas.  

b) Contidos esixibles: os contidos a traballar e avaliar serán os establecidos como 

mínimos para o curso da pendente nesta programación. Prestaráselles especial 

atención aos non presentes no curso seguinte. 

c) Actividades de reforzo. Consistirán en traballos que inclúan documentación, análise, 

creación etc. → Dada a improbabilidade da organización de clases de recuperación 

fóra do horario lectivo xeral, estudarase a posibilidade de realizar apoios nalgúns 

recreos. → O alumnado coa materia pendente de 1º ESO que entregue as 

propostas de traballo nos prazos indicados e aprobe a materia no curso actual, 

aprobará a materia→ O alumnado que non aprobe a materia no curso actual, ademais 

da realización das actividades antes citadas (que poderá supor ata un 30% da nota 

final), deberá realizar unha proba escrita no mes de maio (70 % da nota final).  
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ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DE 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 xuño.  

 En canto aos materiais, facilitaránselles libros e fotocopias. 

 

   ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

- Na semana do 17 ao 21 de xaneiro de 2022 deben entregar a primeira parte das 

actividades encomendadas á profesora ou profesor encargad@ da súa avaliación. 

- A segunda entrega farana na semana do 21 ao 25 de marzo de 2022.  

 

Este material seralles devolto convenientemente corrixido para que repasen e 

preparen a proba de avaliación de maio. 

 

-Nalgún momento do mes 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. 
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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%). 

ALUMNADO COA MATERIA DE 1º DE BACHARELATO PENDENTE 

A avaliación das aprendizaxes do alumnado coa materia pendente debe ser coordenada e 

seguir un plan de traballo para que non se reduza á realización das probas establecidas. 

Para iso, desde o noso Departamento fixamos as seguintes pautas de actuación: 

a) O alumnado afectado será informado por escrito sobre os contidos esixibles para 

aprobar a materia, as actividades concretas que debe realizar e en que prazos, que 

implica a cualificación positiva da materia (con contidos progresivos) no seu curso 

actual, e cales son as datas previstas para a realización das probas.  

b) Contidos esixibles: os contidos a traballar e avaliar serán os establecidos como 

mínimos para o curso da pendente nesta programación. Prestaráselles especial 

atención aos non presentes no curso seguinte. 

c) Actividades de reforzo. Consistirán en traballos que inclúan documentación, 

análise, creación etc. → Dada a improbabilidade da organización de clases de 

recuperación fóra do horario lectivo xeral, estudarase a posibilidade de realizar  
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apoios nalgúns recreos. → O alumnado coa materia pendente de 1º BACH que 

entregue as propostas de traballo nos prazos indicados e aprobe a materia no curso 

actual, aprobará a materia→ O alumnado que non aprobe a materia no curso actual, 

ademais da realización das actividades antes citadas (que poderá supor ata un 30% 

da nota final), deberá realizar unha proba escrita no mes de maio (70 % da nota 

final).  

 


