
	
	
	
	
ALUMNOS	CON	LINGUA	GALEGA	E	LITERATURA	PENDENTE	DE	CURSOS	ANTERIORES	
	
	
Dada	 a	 imposibilidade	 de	 ofrecer	 clases	 específicas	 de	 recuperación,	 cada	 profesor/a	 do	
departamento	 atenderá	 os	 seus	 alumnos	 e	 alumnas	 pendentes	 dos	 cursos	 anteriores,	
respondendo	 as	 súas	 dúbidas,	 entregando	 material	 complementario,	 axudando	 a	 aclarar	
aspectos	da	materia	pendente…		
Para	 poder	 facer	 efectiva	 a	 superación	 da	 materia	 pendente,	 articúlanse	 os	 seguintes	

mecanismos	de	avaliación:	
	
Para	alumnos	de	2º	de	ESO	con	1º	pendente:	
	
1. Realización	 dunha	 proba	 oficial	 (entre	 o	 6	 e	 o	 10	 de	 maio,	 segundo	 o	 calendario	

proposto	 pola	 dirección	 do	 centro)	 na	 que	 se	 avaliarán	 a	 totalidade	 dos	 contidos	 da	
materia	pendente.	

	
2. Realización	 de	 DOUS	 exames	 parciais:	 un	 dos	 temas	 1,	 2,	 3,	 4,	 5	 e	 6	 e	 outro	 das	

unidades	7,	8,	9,	10,	11	e	12	correspondentes	ó	manual	de	1º	de	ESO.	A	primeiro	terá	
lugar	o	martes	15	de	xaneiro	de	17.00	a	18.00	nas	aulas	15	e	16;	o	segundo	realizarase	
o	mércores	3	de	abril	de	2019	de	17.00	a	18.00	h	nas	aulas	15	e	16.	A	cualificación	da	
materia	pendente	 será	a	que	 resulte	da	media	dos	dous	controis,	 sempre	e	cando	as	
cualificacións	 de	 calquera	 dos	 dous	 exames	 NON	 sexa	 inferior	 a	 3.	 De	 ser	 a	 nota	
inferior,	non	se	realizará	a	media.	
O	alumnado	 recibirá	para	cada	un	dos	dous	parciais	material	 complementario	para	

preparar	 a	materia	 pendente	 sobre	o	que	poderá	preguntar	 as	 dúbidas	 e	 aclaracións	
que	estime	oportunas	ó	seu	profesor	ou	á	súa	profesora.	
	

3. Aqueles	 alumnos	que	aproben	a	materia	de	 Lingua	Galega	e	 Literatura	na	primeira	e	
segunda	avaliacións	de	2º	de	ESO	serán	considerados	aptos	na	materia	pendente	de	1º	
de	ESO.	
	

Os	tres	mecanismos	anteriores	serán	compatibles	e	non	excluíntes	entre	eles,	para	facilitar	ó	
máximo	a	superación	da	materia	pendente.	

	
Para	 alumnos	 de	 3º	 de	 ESO	 e	 4º	 de	 ESO	 coa	materia	 pendente	 dos	 respectivos	 cursos	

anteriores:	
	
	
1. Realizar	e	superar	á	proba	oficial	convocada	polo	centro	para	maio	(do	6	ó	10	de	maio).	
	
4. Realización	 de	 DOUS	 exames	 parciais:	 un	 dos	 temas	 1,	 2,	 3,	 4,	 5	 e	 6	 e	 outro	 das	

unidades	7,	8,	9,	10,	11	e	12	correspondentes	ós	manuais	de	2º	ou	3º	de	ESO,	segundo	
o	caso.	O	primeiro	terá	lugar	o	martes	15	de	xaneiro	de	17.00	a	18.00	nas	aulas	15	e	
16;	o	segundo	realizarase	o	mércores	3	de	abril	de	2019	de	17.00	a	18.00	h	nas	aulas	
15	 e	 16.	 A	 cualificación	 da	materia	 pendente	 será	 a	 que	 resulte	 da	media	 dos	 dous	
controis,	 sempre	 e	 cando	 as	 cualificacións	 de	 calquera	 dos	 dous	 exames	 NON	 sexa	
inferior	a	3.	De	ser	a	nota	inferior,	non	se	realizará	a	media.	



O	alumnado	 recibirá	para	cada	un	dos	dous	parciais	material	 complementario	para	
preparar	 a	materia	 pendente	 sobre	o	que	poderá	preguntar	 as	 dúbidas	 e	 aclaracións	
que	estime	oportunas	ó	seu	profesor	ou	á	súa	profesora.	
	

	
Para	o	alumnado	de	2º	de	bacharelato	coa	materia	de	1º	de	bacharelato	pendente:	
	
1. Realización	e	superación	da	proba	oficial	convocada	polo	centro	para	maio	(do	6	ó	10	

de	maio).	
	
2. Realización	 de	 dous	 exames	 parciais	 da	 materia	 de	 1º	 de	 bacharelato	 na	 seguinte	

secuenciación	e	temporalización:	
• Un	primeiro	control	cos	contidos	de	lingua.	
• Un	segundo	control	cos	contidos	de	sociolingüística	e	literatura.	
Estas	 probas	 realizaranse,	 a	 primeira,	 o	 martes	 15	 de	 xaneiro	 de	 2019	 de	 17.00	 a	
18.00	h	nas	aulas	15	e	16;	a	segunda	terá	lugar	o	mércores	3	de	abril	de	2019	entre	as	
17.00	e	as	18.00	h	nas	aulas	15	e	16.	A	 cualificación	da	materia	pendente	 será	a	que	
resulte	da	media	dos	dous	controis,	sempre	e	cando	as	cualificacións	de	calquera	dos	
dous	exames	NON	sexa	inferior	a	3.	De	ser	a	nota	inferior	non	se	realizará	a	media	e	o	
alumno	deberá	acudir	ó	exame	oficial	de	maio.	
Como	no	caso	dos	pendentes	doutros	cursos,	o	alumnado	recibirá	para	cada	un	dos	

dous	parciais	material	complementario	para	preparar	a	materia	pendente	sobre	o	que	
poderá	preguntar	as	dúbidas	e	aclaracións	que	estime	oportunas	ó	seu	profesor	ou	á	
súa	profesora.	

	
	
Para	todos	os	niveis	

	
	
	
De	 non	 superaren	 a	 materia	 pendente	 no	 exame	 oficial	 de	 maio	 (ou	 mediante	 os	

mecanismos	 antes	 expostos	 para	 os	 diferentes	 niveis	 para	 aprobar	 a	 materia	 ou	 materias	
pendentes	de	cursos	anteriores),	os	alumnos	deberán	presentarse	a	unha	proba	extraordinaria	
no	mes	de	setembro	segundo	o	calendario	oficial	establecido	polo	centro.	
Esta	proba	extraordinaria	de	 setembro	poderá	 ser	diferenciada	ou	a	mesma	–se	 se	estima	

oportuno–	á	que	se	someterán	os	alumnos	do	curso	correspondente	á	materia	pendente.	En	
todo	caso,	parece	obvio	que	os	CONTIDOS	e	MÍNIMOS	ESIXIDOS	deberán	ser	os	correspondentes	a	
cada	curso.	
A	proba	extraordinaria	que	se	correspondería	coa	de	setembro	no	caso	de	2º	de	bacharelato	

deberá	adiantarse	ás	novas	esixencias	 temporais	de	realización	de	convocatorias,	polo	que	a	
estas	alturas	non	podemos	achegar	datas	concretas,	pero	á	vista	das	previsións	 todo	parece	
indicar	que	terá	que	celebrarse	con	certa	antelación	ó	21	de	xuño.		
	

Vigo,	24	de	setembro	de	2018	
	

O	XEFE	DE	DEPARTAMENTO	
	
	
	
	
Asdo.:	Miguel	Doiro	Taboada	


