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1. Actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría para o período 

comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación final na ESO. 

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final adicarase a 

actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación. 

- Alumnado coa materia suspensa 

O alumnado con avaliacións non superadas realizará actividades de recuperación coa finalidade 

de preparar a proba de avaliación final da materia.  

As actividades de recuperación deseñaranse a partir do breve informe de avaliación 

individualizado realizado logo da terceira avaliación parcial. 

Dependendo do caso, avaliaranse os estándares de aprendizaxe correspondentes ás avaliacións 

non superadas polos alumnos/as que deban realizar o exame. 

Para superar a materia, o alumnado deberá obter unha nota igual ou superior a 5 (ponderación = 

100% a nota do exame). 

- Alumnado coa materia aprobada 

O alumnado que tras a terceira avaliación parcial teña a materia de Xeografía e Historia aprobada, 

terá que realizar actividades de reforzo e ampliación. No fundamental, consistirán en elaborar un 

pequeno traballo de investigación sobre algún/s estándar/es de aprendizaxe do currículo 

utilizando preferentemente as TICs. 

 

2. Recuperación das materias pendentes 

a) Cualificación de cada avaliación ordinaria: 100% a nota do exame. 

En caso de que algún alumno/a teña algunha avaliación suspensa fará unha proba escrita na data 

establecida no calendario de exames de pendentes. 

No caso de ter que presentarse á proba escrita no mes de maio, a nota desta proba a efectos do 

cálculo da media será de 5. 

A cualificación na avaliación ordinaria será a media aritmética das obtidas nas tres avaliacións. 

b) Avaliación final (100% a nota do exame). 

O alumnado que non supere a materia pendente na proba do mes de maio poderá recuperala nunha 

proba de avaliación final no mes de xuño, tras a terceira avaliación parcial. Os contidos avaliables 

serán os mesmos que os da proba de maio, de maneira que recolla os estándares mais salientables 

dos distintos bloques temáticos. 

 

3. Actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría para o período 

comprendido entre a avaliación final ordinaria e o remate do período lectivo en 1º de 

bacharelato. 

No primeiro curso de bacharelato, o período abranguido desde a realización da avaliación final 

ordinaria ata o remate do período lectivo dedicarase á preparación e á realización das probas 



extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. 

- Alumnado coa materia de Historia do Mundo Contemporáneo suspensa 

O alumnado que suspenda a materia na avaliación ordinaria poderá realizar unha proba 

extraordinaria na data que o centro determine. A proba escrita será do mesmo tipo que as 

desenvolvidas ao longo do curso e para aprobar a materia o alumnado deberá acadar unha nota 

igual ou superior a 5. 

Ponderación da cualificación da avaliación extraordinaria: 100% a nota do exame. 

- Alumnado coa materia de Historia do Mundo Contemporáneo aprobada 

O alumnado que tras a terceira avaliación parcial teña a materia aprobada, terá que realizar 

actividades de reforzo e ampliación. No fundamental, consistirán en elaborar un traballo de 

investigación sobre algún/s estándar/es de aprendizaxe do currículo utilizando preferentemente as 

TICs. 

 

4. Actividades de preparación das probas extraordinarias e da ABAU no período 

comprendido entre  avaliación final ordinaria e o remate do período lectivo en 2º de 

bacharelato 

No período abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata as datas de celebración 

das probas extraordinarias, o centro educativo organizará o calendario de preparación do 

alumnado para as probas de acceso á universidade (alumnado titulado) e para as probas 

extraordinarias (alumnado que non titulou). 

O alumnado que suspenda a materia na avaliación ordinaria poderá realizar unha proba 

extraordinaria na data que o centro determine. A proba escrita será do mesmo tipo que as 

desenvolvidas ao longo do curso e para aprobar a materia o alumnado deberá acadar unha nota 

igual ou superior a 5. 

Ponderación da cualificación da avaliación extraordinaria: 100% a nota do exame. 

 

 

As Neves, 25 de abril de 2022 

 

IES Pazo da Mercé 

Departamento de Xeografía e Historia 

Agustín Miguel García Casla 

Baltasar Berciano Valderrey 


