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I. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes. 

• Alumnado repetidor. 

O alumnado repetidor deberá merecer a nosa atención de xeito especial, máis quizais no aspecto 

motivacional que no propiamente académico. O alumnado repetidor está no seo dun grupo de alumnos cos 

que non ten convivido en clase, salvo algunhas excepcións. Esta circunstancia é importante se temos en 

conta que, na materia de Educación Física, a parte das relación entre as persoas que forman o grupo, 

propulsa ou dificulta enormemente a consecución dos nosos obxectivos. 

Polo tanto dende o noso Departamento e fará fincapé especial na socialización do alumnado 

repetidor e a integración no grupo. Tamén prestaremos especial atención en evitar calquera tipo de 

marxinación ou estigmatización deste alumnado dentro do grupo. 

Con aquel alumnado repetidor que conseguira superar a materia de EF no curso anterior, faremos 

un seguimento especial, sobre todo naqueles contidos nos que sabemos, (informes do profesor do ano 

anterior ou as propias notas nosas do ano anterior), que radicaron as súas dificultades. 

• Alumnado coa materia pendente. 

Baseándose en que a recuperación da materia de EF consiste nun cambio de actitude, o alumnado 

que teña esta materia pendente do curso anterior superará esta materia se consigue aprobar o curso que 

cursa actualmente. 

A dificultade xurde cando un alumno que ten Educación Física pendente suspende a esta materia 

no curso actual. Nese caso segundo o expresado no parágrafo anterior seguiría tendo pendente a materia 

do curso anterior. Para superar este atranco será o profesor encargado do curso quen elaborará unha 

táboa de indicadores en función da programación dada no curso anterior para observar se, despois de 

suspender o curso actual, pode considerar aprobado o curso pendente. 

De todos xeitos consideramos prioridade informar ó alumnado nesta situación de tódalas 

posibilidades en relación á súa situación. 

• Avaliación final. 

Tal e como figura na programación unha vez efectuada a 3ª avaliación,  cada alumno se fará 

merecedor dunha nota final en función da media ponderada establecida na programación. Aquel alumnado 

que non supere a materia nese momento terá ata a avaliación final para realizar un traballo e unha práctica 

relacionada co traballo elaborado. Tanto o traballo (parte de teoría: 40%), como a súa práctica (parte de 

práctica 60%), deberán ser entregado e realizado nos prazos que o profesorado estableza e que poden ser 

diferentes para cada grupo. Por outra banda para a avaliación destas dúas partes o profesorado elaborará 
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unha táboa de indicadores en relación coa programación anual. A nota conseguida nestes exercicios será 

a nota final do alumnado en cuestión. 

Por outro lado haberá alumnos e alumnas que despois de  realizada a 3ª avaliación e de ter 

aproada a materia, desexen facer algo que lles permita ampliar a súa nota. Para este alumnado 

estableceremos un exercicio similar o establecido para a recuperación (pode ser o mesmo), pero a nota 

obtida se divide por 10 e o resultado se suma a nota numérica obtida na avaliación final. Iso se fai así 

porque, como se determina na programación anual, un punto é o máximo en que se pode mellorar a nota 

final con estas actividades de mellora da nota. 

En Pontevedra a 18 de setembro de 2022. 

                                                                                  

 


