
1. Organización das actividades de seguimento, recuperación e
avaliación das materias pendentes.

O alumnado que promocionou ao curso seguinte pero non aprobou Lingua Galega e

Literatura será obxecto, ao longo do curso, dun seguimento levado a cabo polo

profesor ou profesora do Departamento que imparta clase no grupo ao que pertence.

Adoptaranse as seguintes pautas de actuación:

- A finais de Setembro ou primeira semana de Outubro, o alumnado será

informado de quen vai ser o responsable da avaliación, dos contidos que se lle

van esixir, das actividades concretas que debe realizar e dos seus prazos. Neste

momento, entregaráselle un documento que deberá asinar ratificando que foi

avisado de todo o procedemento.

 Seguimento

o ESO

- Ao alumnado que teña pendente a materia nalgúns dos niveis da ESO,

proporcionaráselle un caderno con diferentes tarefas e exercicios (actividades

de comprensión e expresión, exercicios de gramática, preguntas de literatura,

sociolingüística...) que lles servirán como modelo para as probas que deberán

realizar e que lles axudarán a repasar os contidos esenciais do curso. Este

mesmo caderno estará colgado en liña, na aula virtual correspondente.

- Este caderno será revisado trimestralmente e deberá ser entregado, polo

menos, quince días antes da avaliación trimestral. A súa valoración será

esencial para a superación da materia pendente. O alumnado debe responder a

todas as preguntas.

-



o Bacharelato

- O alumnado que teña pendente a materia de 1º de Bacharelato dispoñerá

dunha aula virtual con material de repaso, apoio e estudo. O profesorado da

materia estará ao seu dispor para calquera consulta ou explicación que requira.

O profesorado que lle imparta docencia no presente curso citarao para as

probas escritas que se establezan ( unha como mínimo).

 Avaliación

- O alumnado deberá entregar as tarefas propostas realizadas correcta,

completamente e en prazo. Se así o fai e ademais aproba as dúas primeiras

avaliacións do curso actual, a materia considerarase superada, sen prexuízo de

que o seu profesor actual poida propoñerlle algún tipo de proba escrita que

complemente o proceso anterior. Esta proba considerarase aprobada se acada

5 puntos sobre 10.

- Para o cálculo da nota final, no caso do alumnado que teña pendente a

materia dun curso da ESO, terase en conta a suma do resultado acadado na

proba escrita máis a cualificación outorgada polo caderno de repaso.

- Así mesmo, na proba extraordinaria de xullo todo o alumnado terá dereito a

unha proba na que se examinarán dos contidos mínimos do curso

correspondente e na que debe alcanzar un mínimo de 5 puntos para superar a

materia. Nesta proba non se terá en conta o caderno de repaso realizado

durante o curso.


