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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE SETEM BRO (CURSO 2019-2020)

( Os sistemas de recuperación de setembro están publicitados por varias canles)

• 1º ESO

Posto que actualmente non hai directrices definitivas da Consellería de Educación respecto da

realización dos exames de setembro, no que atinxe á materia de Lingua galega e Literatura no

curso  de  1º  ESO,  o  alumnado  suspenso  como método  de  recuperación  en  setembro  deberá

elaborar a totalidade de tarefas que se encarguen e enviaranllas por correo electrónico á profesora

no prazo establecido, non antes.

Estas tarefas incluiranse na Aula Virtual a partir do 30 de xuño de 2020 e deberán ser enviadas no

prazo establecido, fóra dese prazo non se aceptará a entrega de tarefas. Coa finalidade de poder

revisar, corrixir e avaliar as tarefas encargadas o prazo de entrega será unha semana antes da 1ª

semana de setembro.

Estas tarefas inclúen exercicios de comunicación oral, de comunicación escrita, de funcionamento

da lingua, de lingua e sociedade e de educación literaria correspondentes á 1ª e á 2ª avaliación. O

feito de non entregar no prazo asignado a totalidade das tarefas elaboradas, dedicándolle o tempo

preciso  que  requiran,  facendo  consultas  nos  dicionarios  en  rede,  coa  finalidade  de  coidar  a

ortografía, realizar consultas no libro de texto para as posibles dúbidas e non elaborar todas as

tarefas encargadas suporá o suspenso na materia sen posibilidade de exame.

O alumnado suspenso para setembro será avisado deste método de recuperación da materia a

través de correos electrónicos individuais, o/a titor/a e a Aula Virtual do curso.

Prazo de entrega das tarefas: 24-26 de agosto de 2020.
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• 3º ESO

Posto que actualmente non hai directrices definitivas da Consellería de Educación respecto da

realización dos exames de setembro, no que atinxe á materia de Lingua galega e Literatura no

curso  de  3º  ESO,  o  alumnado  suspenso  como método  de  recuperación  en  setembro  deberá

elaborar a totalidade de tarefas que se encarguen e enviarllas por correo electrónico á profesora

no prazo asignado, non antes.

Estas tarefas incluiranse na Aula Virtual a partir do 30 de xuño de 2020 e deberán ser enviadas no

prazo establecido, fóra dese prazo non se aceptará a entrega das tarefas.

Coa finalidade de poder revisar, corrixir e avaliar as tarefas encargadas o prazo de entrega será

unha semana antes da 1ª semana de setembro.

Estas tarefas inclúen exercicios de comunicación oral, de comunicación escrita, de funcionamento

da lingua, de lingua e sociedade e de educación literaria correspondentes á 1ª e á 2ª avaliación. O

feito de non entregar no prazo asignado a totalidade das tarefas elaboradas, dedicándolle o tempo

preciso  que  requiran,  facendo  consultas  nos  dicionarios  en  rede,  coa  finalidade  de  coidar  a

ortografía, realizar consultas no libro de texto para as posibles dúbidas e non elaborar todas as

tarefas encargadas suporá o suspenso na materia sen posibilidade de exame.

O alumnado suspenso para setembro será avisado deste método de recuperación da materia a

través de correos electrónicos individuais, o/a titor/a e a Aula Virtual do curso.

Prazo de entrega das tarefas: 24-26 de agosto de 2020.

• 1º BACHARELATO

Posto que actualmente non hai directrices definitivas da Consellería de Educación respecto da

realización dos  exames de setembro, no que atinxe á materia de  Lingua  galega e  Literatura  no

curso de 1º de Bacharelato, o alumnado suspenso como método de  recuperación  en setembro

deberá elaborar  a totalidade de  tarefas  que se  encarguen  e enviarllas por  correo  electrónico á

profesora no prazo asignado, non antes.

Estas tarefas incluiranse na Aula Virtual a partir do 30 de xuño de 2020 e deberán ser enviadas no

prazo establecido, fóra dese prazo non se aceptará a entrega de tarefas. Coa finalidade de poder 
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revisar, corrixir e avaliar as tarefas encargadas, o prazo de entrega será unha semana antes da 1ª

semana de setembro.

Estas tarefas inclúen exercicios de comunicación oral, de comunicación escrita, de funcionamento

da lingua, de lingua e sociedade e de educación literaria correspondentes á 1ª e á 2ª avaliación. O

feito de non entregar no prazo asignado a totalidade das tarefas elaboradas, dedicándolle o tempo

preciso  que  requiran,  facendo  consultas  nos  dicionarios  en  rede,  coa  finalidade  de  coidar  a

ortografía, realizar consultas no libro de texto para as posibles dúbidas e non elaborar todas as

tarefas encargadas suporá o suspenso na materia sen posibilidade de exame.

O alumnado suspenso para setembro será avisado deste método de recuperación da materia a

través de correos electrónicos individuais, o/a titor/a e a Aula Virtual do curso.

Prazo de entrega das tarefas: 24-26 de agosto de 2020.

• 2º BACHARELATO

As tarefas propostas para o verán son para os dous alumnos suspensos. É o traballo que non 

fixeron durante o confinamento , polo que non é nada novo. Xa está

enviado aos alumnos o 8 de xuño e informadas as familias. Non lles puxen subida de

nota  por  entregar  traballo porque  lles  enviei  solucións  como autocorrección,  pero  a  proba

(presencial ou telemática) que lles faga en setembro será sobre os contidos desas actividades

máis o visto na 1ª e 2ª avaliación.

Publicarei na aula.

• 2º ESO

 Xa lles indico aos alumnos que, en caso de facelas (tarefas), lles podería subir até 2 puntos sobre a 

nota do exame (sexa presencial ou telemático).
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• 2º PMAR

Todas as tarefas publicadas xa na aula virtual ,dende que comezou o confinamento, e destinadas

ao  alumnado  de  2º  PMAR,Ámbito  Lingüístico-Social,  son  obrigatorias  para  aqueles  que

suspenderon a materia e non promocionaron na convocatoria ordinaria de xuño.

Deberán envialas todas cunha calidade aceptábel como data límite o venres 21 de agosto( o xeito

de envío figura tamén na aula virtual). Estas son condicións indispensábeis para poder recuperar a

materia na convocatoria de setembro.

• 4º ESO

Todas as tarefas publicadas na aula virtual ,dende que comezou o confinamento, e destinadas ao

alumnado de 4º ESO son obrigatorias para aqueles/as que suspenderon a Lingua Galega e non

titularon na convocatoria ordinaria de xuño.

Teñen que envialas como data límite o venres 21 de agosto( o xeito de envío figura tamén na aula

virtual).De non enviar  todas esas tarefas correcta e/ou aceptábelmente realizadas e dentro de

prazo,cabería a posibilidade de presentarse a exame presencial na convocatoria extraordinaria de

setembro,de ser o caso segundo Instrucións da Consellería de Educación.

Para aqueles alumnos que titularon coa Lingua Galega suspensa son altamente recomendábeis.


