
•F. PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE PENDENTES 

Segundo o Plan de recuperación de materias pendentes deste Instituto, farase unha avaliación dos

contidos , estándares, obxectivos, etc . da 1ª metade da materia aproximadamente no mes de xaneiro

para a ESO e Bacharelato; e unha avaliación dos da 2ª metade aproximadamente en abril para a

ESO  e  aproximadamente  no  mes  de  marzo  para  Bacharelato.  (datas  a  fixar  por  Xefatura  de

Estudos).

10.1.  ESO : Criterios de cualificación para o alumnado de ESO coa materia pendente

En cada unha destas dúas avaliacións os criterios de cualificación  para o alumnado da ESO que

teña pendente a materia Lingua Inglesa do curso anterior serán:

- Superar un exame , que representará o 90% da nota de cada avaliación,  e que terá as seguintes

partes e baremación:

A) Grammar and Vocabulary (5 puntos)

B) Reading (2 puntos)

C) Writing (2 puntos)

Ademáis, o alumnado afectado deberá facer unha serie de tarefas de práctica e preparación, que lle

serán proporcionadas , seguidas e corrixidas polo/pola profesor/a que lle imparte clase no curso no

que está matriculado/a na actualidade, e que valerán o 10% da nota (1 punto). Estas tarefas deberán

serlle entregadas á/ao profesora/profesor correspondente polo menos cunha semana de antelación á

da avaliación de pendentes da 1ª parte e da 2ª parte, respectivamente. 

A nota de cada unha destas dúas “avaliacións”  será a suma global da puntuación do exame + tarefas

de preparación, se ben se nalgunha parte do exame a nota é inferior ao 20%, a nota de avaliación

non poderá superar o 4. 

Se fose necesario aproximar a nota á alza ou á baixa, aproximarase á alza cando o decimal sexa 0.6

ou superior. Non procederá a aproximación á alza se a nota dalgunha parte do exame é inferior ao

20%.

Unha vez realizadas estas dúas “avaliacións” de pendentes e obtidas as notas de cada unha delas

segundo se indica anteriormente, considerarase que recuperou a materia Lingua Inglesa pendente do

curso  anterior  aquel/aquela  alumno/a  que  obteña,  na  media  aritmética  das  notas  das  dúas



avaliacións, unha cualificación igual ou superior a 5. (Se fose necesario aproximar a nota da media

aritmética  á  alza  ou  á  baixa,  procederase  tamén  do  mesmo  xeito  que  se  dixo  anteriormente:

aproximarase á alza cando o decimal da media aritmética sexa 0.6 ou superior.

As normas de  exame serán as mesmas que as establecidas para os exames ordinarios.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de PENDENTES DE ESO (MAIO) (AVALIACIÓN

EN XUÑO)

O alumnado que non recupere a materia polo procedemento de avaliacións por partes mencionado

nos paragráfos anteriores,  deberá facer unha proba única  extraordinaria no mes de maio,  coas

seguintes partes e criterios de cualificación:

A) Grammar and Vocabulary (5 puntos)

B) Reading (3 puntos)

C) Writing (2 puntos)

Superará o exame e recuperará a materia quen obteña unha nota na suma global do exame igual ou

superior a 5 , e ao mesmo tempo, non baixe dun 20% da nota en ningunha das partes do exame. Se

baixa do 20% da nota en calquera das partes do exame, a nota de avaliación non poderá ser superior

a 4.

Se fose necesario facer unha aproximación á alza ou á baixa da cualificación, farase aproximación á

alza só cando o decimal sexa 0.6 ou superior. Non procederá aproximación á alza cando a nota en

calquera das partes do exame fose inferior ao 20% da asignada á sobredita parte.

As normas de comportamento no  exame serán as mesmas que as establecidas para os exames

ordinarios.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de PENDENTES DE ESO  (SETEMBRO) 

O alumnado que non recuperase a materia pendente do curso anterior nin nas avaliacións por partes

nin na proba única de maio, fará un exame único en setembro coas mesmas características, criterios

de avaliación e criterios de cualificación que os da proba extraordinaria de maio.

As normas de comportamento no exame serán as mesmas que nos exames ordinarios.



10.2.CRITERIOS DE AVALIACION PENDENTES DA ESO (avaliacións parciais e finais de

pendentes)

• Dominio de todos os contidos gramaticais de cada nivel.

• Dominio do vocabulario do nivel

• Verbos irregulares propios de cada nivel.

• Dominio das destrezas de writing, reading e listening segundo o nivel

10.3.  Bacharelato: criterios de cualificación para o alumnado coa materia pendente de 1º:

En cada unha dúas avaliacións parciais de pendents os criterios de cualificación  para o alumnado

de que teña pendente a materia Lingua Inglesa de 1º de Bacharelato  serán:

- Superar un exame , que representará o 90% da nota de cada avaliación,  e que terá as seguintes

partes e baremación:

• Grammar + Vocabulary (4 puntos) (tarefas como nos exames da convocatoria ordinaria) 

• Reading (2 puntos) ( tarefas como nos exames da convocatoria ordinaria)

• Writing  (3 puntos) ( tarefas como nos exames da convocatoria ordinaria)

Ademáis, o alumnado afectado deberá facer unha serie de tarefas de práctica e preparación, que lle

serán proporcionadas , seguidas e corrixidas polo/pola profesor/a que lle imparte clase no curso no

que está matriculado/a na actualidade, e que valerán o 10% da nota (1 punto). Estas tarefas deberán

serlle entregadas á/ao profesora/profesor correspondente polo menos cunha semana de antelación á

da avaliación de pendentes da 1ª parte e da 2ª parte, respectivamente. 

A nota de cada unha destas dúas “avaliacións”  será a suma global da puntuación do exame + tarefas

de preparación, se ben se nalgunha parte do exame a nota é inferior ao 20%, a nota de avaliación

non poderá superar o 4. 

Se fose necesario aproximar a nota á alza ou á baixa, aproximarase á alza cando o decimal sexa 0.6

ou superior. Non procederá a aproximación á alza se a nota dalgunha parte do exame é inferior ao

20%.

Unha vez realizadas estas dúas “avaliacións” de pendentes e obtidas as notas de cada unha delas

segundo se indica anteriormente, considerarase que recuperou a materia Lingua Inglesa pendente do

curso  anterior  aquel/aquela  alumno/a  que  obteña,  na  media  aritmética  das  notas  das  dúas

avaliacións, unha cualificación igual ou superior a 5. (Se fose necesario aproximar a nota da media



aritmética  á  alza  ou  á  baixa,  procederase  tamén  do  mesmo  xeito  que  se  dixo  anteriormente:

aproximarase á alza cando o decimal da media aritmética sexa 0.6 ou superior).

As normas de actuación nos exames serán as mesmas que nos exames ordinarios.

CONVOCATORIA de PENDENTES DE BACHARELATO (MAIO) 

O alumnado que non recupere a materia polo procedemento de avaliacións por partes mencionado

nos paragráfos anteriores,  deberá facer unha proba única  extraordinaria no mes de maio,  coas

seguintes partes e criterios de cualificación:

• Grammar + Vocabulary (4 puntos) (tarefas como nos exames da convocatoria ordinaria) 

• Reading (3 puntos) ( tarefas como nos exames da convocatoria ordinaria)

• Writing  (3 puntos) ( tarefas como nos exames da convocatoria ordinaria)

Superará o exame e recuperará a materia quen obteña unha nota na suma global do exame igual ou

superior a 5 , e ao mesmo tempo, non baixe dun 20% da nota en ningunha das partes do exame. Se

baixa do 20% da nota en calquera das partes do exame, a nota de avaliación non poderá ser superior

a 4.

Se fose necesario facer unha aproximación á alza ou á baixa da cualificación, farase aproximación á

alza só cando o decimal sexa 0.6 ou superior. Non procederá aproximación á alza cando a nota en

calquera das partes do exame fose inferior ao 20% da asignada á sobredita parte.

As normas de actuación no exame serán as mesmas que as establecidas para os exames ordinarios.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de PENDENTES DE BACHARELATO  

O alumnado que non recuperase a materia pendente do curso anterior nin nas avaliacións por partes

nin na proba única da convocatoria ordinaria, fará un exame único na convocatoria extarordinaria

coas mesmas características, criterios de avaliación e criterios de cualificación que os da proba

extraordinaria da convocatoria ordinaria. 

As normas de actuación no  exame serán as mesmas que nos exames ordinarios. 

10.4.  CRITERIOS DE AVALIACION PENDENTES DE BACHARELATO  

• Dominio de todos os contidos gramaticais de cada nivel.

• Dominio do vocabulario (definicións, sinónimos, “phrasal verbs” e formación de palabras...)

• Dominio das destrezas de Reading e  Writing axeitadas ao nivel.



10.5. Programa de reforzo para a recuperación da materia pendente de cursos anteriores para

E.S.O. e Bacharelato

O/A profesor/a  que  lle  imparte   a  materia  Lingua  Inglesa  no  curso  no  que  está  matriculado/a

a/alumna no presente curso será responsable de facer o seguimento e reforzo da materia pendente

do curso ou cursos anteriores que teña o/a mencionado alumno/a.,  sempre seguindo os criterios

establecidos nesta Programación polo conxunto do Departamento.

Cada profesora/profesor, proporcionaralle, polo tanto ao alumnado que lle corresponde, tarefas de

práctica  e  reforzo  dos  distintos  contidos  mínimos,  estándares  e  obxectivos  a  valorar  en  cada

avaliación de pendentes, facendo un seguimento da realización dos mesmos por parte do alumno ou

alumna, ofrecéndolle todas as explicacións necesarias e devolvéndolle os traballos corrixidos.

Aínda  que  cada  profesor  ou  profesora  pode  establecer  unha  periodicidade  diferente  co  seu

alumnado, este deberá entregar as tarefas de reforzo encargadas sempre como mínimo con unha

semana de antelación á data prevista para as probas da avaliación de pendentes correspondente. 

Estas tarefas, no caso da súa correcta realización, suporán, segundo se establece nos criterios de

cualificación  de  pendentes,  ata  un  10  %  da  nota  das  avaliacións  de  pendentes  de  xaneiro  e

marzo/abril. 


