
* Pendentes 

 
   Os alumnos con materias pendentes tanto na ESO coma en Bacharelato contarán co 

apoio do profesorado correspondente.  

    Haberá varias probas ó longo do curso non coincidentes coas avaliacións ordinarias; 

no caso de non presentarse ou suspender algunha delas, o alumno poderá examinarse da 

totalidade da materia pendente na proba final. 

    As datas das avaliacións e da proba final nas que se examinarán  os alumnos, virán 

marcadas ó principio de cada curso académico pola Comisión de Coordinación 

Pedagóxica presidida pola Xefatura de Estudos. 
 

 

Contidos esixibles 

  Os contidos do curso correspondente xa espostos na programación 
 

Programa de reforzo para a recuperación de materias pendentes 

 

   Aquel alumnado que teña as materias de CC.SS., Xeografía e Historia pendente dos 

cursos anteriores será obxecto dun seguimento periódico  durante o curso.  

  Entregarase un caderno de actividades ao alumnado coa materia pendente para a súa 

elaboración e posterior entrega, para ser corrixido, ao profesor encargado do seu 

seguimento. A elaboración deste caderno posibilita ao alumno traballar a materia que 

correspondería con cada avaliación. 

 

Avaliación de pendentes 

 

    Ademáis da entrega dos exercicios mencionados, os alumnos terán que realizar unhas 

probas  escritas sobre os temas traballados dacordo co calendario proposto pola Dirección 

do centro.  

    Cada avaliación os alumnos realizarán una proba escrita na que deberán amosar a 

adquisición de coñecementos e a superación das carencias anteriores ( suporá o 80% da 

nota final) . 

A cualificación positiva da materia non estará supeditada, única e exclusivamente, á nota 

desta proba senón que se terá moi en conta o interese do alumno na presentación e 

realización do caderno de actividades (suporá o 20% da nota final).      

    Os alumnos terán dereito, en caso de non ter aprobadas estas probas, a una proba final 

que versará sobre todos os contidos traballados durante o curso. 

 

AVALIACIÓN DE PENDENTES DE HISTORIA DO MUNDO 

CONTEMPORÁNEO, 1º BACHARELATO 

 

A avaliación realizarase  mediante  probas e traballos. Empregamos este método porque 

nos parece que as/os alumnas/os  sacarán mellor rendemento que se fosen avaliados só 

mediante exames.  

 

Estas tarefas serán controladas polo profesor encargado cunha periodicidade mensual, 

como mínimo, a fin de orientar as/os alumnas/os no seu desenvolvemento.   

 



Os alumnos/as terán dereito , en caso de non ter aprobados os traballos e as probas, a un 

exame final que versará sobre todos os contidos traballados durante o curso. 

 

 

Criterios de avaliación 

 

   Os criterios xerais de avaliación para os alumnos con materias pendentes serán os 

mesmos que figuran no curso correspondente desta programación didáctica. 

 

 


