
 

 

 

RECUPERACIÓN DE PENDENTES 

Aqueles alumnos que promocionen de curso sen alcanzar os obxectivos nin superar os 
contidos de primeiro, segundo e/ou terceiro curso de ESO na materia de Educación Física, 
se lles fará un seguimento por parte deste departamento, sendo o encargado directo deste 
seguimento o profesor que lle imparta clase no presente curso. 

Dado o carácter continuo que ten a materia, para recuperala terá gran valor o nivel e 
desenvolvemento que o alumno mostre no curso presente. Ademais poderá verse reforzado 
coa realización doutras tarefas compensatorias, como traballos ou probas escritas e prácticas 
daqueles contidos que non se impartan no seu curso actual. 

Os alumnos que superen as tres avaliacións no presente curso superarán a materia do 
curso pasado, sendo a cualificación da materia do curso anterior a mesma que a que obteñan 
no presente curso. 

Os alumnos avaliados negativamente ao finalizar o presente curso non superarán a 
materia do curso pasado. Sen embargo, gozarán da convocatoria que lles ofrece a lexislación 
vixente, por medio da cal poderán superar a materia na proba extraordinaria de recuperación 
de pendentes que se realizará en maio segundo o calendario que deberá fixar a xefatura de 
estudios do centro. 

Esta proba constará de dúas partes: unha parte teórica e unha parte práctica. A parte 
teórica, que supón o 60% da nota final, consistirá nun exame de preguntas cortas sobre 
contidos conceptuais e sobre descricións de elementos técnicos e progresións de habilidades 
técnicas, tácticas, etc. desenvolvidas no curso que o alumno non superou segundo se recolle 
na programación correspondente. A parte práctica, que supón o 40% da nota final, consistirá 
na realización práctica dun conxunto de probas para a avaliación dos contidos mínimos 
procedimentais desenvolvidos no curso que o alumno non superou segundo se recolle na 
programación correspondente. Para a realización da parte práctica da proba o alumno deberá 
asistir coa roupa e o calzado axeitados. 

Cando un alumno non poida realizar a parte práctica da proba, deberá xustificar 
obrigatoriamente o motivo mediante un certificado médico oficial no que se especifique as 
actividades físicas que non pode desenvolver e terá que presentar obrigatoriamente os 
traballos teórico-prácticos propostos polo profesor sobre o contidos procedimentais 
desenvolvidos ao longo do curso. Estes traballos se avaliarán dentro da parte práctica da 
proba. Se non presenta dito certificado non poderá superar a materia ao non acadar os 
contidos mínimos da mesma. 

Para superar positivamente a proba extraordinaria de recuperación de pendentes o 
alumno terá que obter, ao menos, unha cualificación de “cinco” puntos tanto na parte teórica 
como na práctica. A nota final da proba extraordinaria de recuperación de pendentes será a 
suma das notas ponderadas da parte teórica e da parte práctica sen ter en conta os decimais. 

 

 

 



 

 

 

Aqueles alumnos que promocionen a segundo de Bacharelato sen alcanzar os 
obxectivos nin superar os contidos mínimos de primeiro de Bacharelato na materia de 
Educación Física,  gozarán da convocatoria que lles ofrece a lexislación vixente, por medio da 
cal poderán superar a materia na proba extraordinaria de recuperación de pendentes que se 
realizará en maio segundo o calendario que deberá fixar a xefatura de estudios do centro. 

Esta proba constará de dúas partes: unha parte teórica e unha parte práctica. A parte 
teórica, que supón o 60% da nota final, consistirá nun exame de preguntas cortas sobre 
contidos conceptuais e sobre descricións de elementos técnicos e progresións de habilidades 
técnicas, tácticas, etc. desenvolvidas en primeiro de Bacharelato segundo se recolle na 
programación correspondente. A parte práctica, que supón o 40% da nota final, consistirá na 
realización práctica dun conxunto de probas para a avaliación dos contidos mínimos 
procedimentais desenvolvidos en primeiro de Bacharelato segundo se recolle na programación 
correspondente. Para a realización da parte práctica da proba o alumno deberá asistir coa 
roupa e o calzado axeitados. 

Cando un alumno non poida realizar a parte práctica da proba, deberá xustificar 
obrigatoriamente o motivo mediante un certificado médico oficial no que se especifique as 
actividades físicas que non pode desenvolver e terá que presentar obrigatoriamente os 
traballos teórico-prácticos propostos polo profesor sobre o contidos procedimentais 
desenvolvidos ao longo do curso. Estes traballos se avaliarán dentro da parte práctica da 
proba. Se non presenta dito certificado non poderá superar a materia ao non acadar os 
contidos mínimos da mesma. 

Para superar positivamente a proba extraordinaria de recuperación de pendentes o 
alumno terá que obter, ao menos, unha cualificación de “cinco” puntos tanto na parte teórica 
como na práctica. A nota final da proba extraordinaria de recuperación de pendentes será a 
suma das notas ponderadas da parte teórica e da parte práctica sen ter en conta os decimais. 

 


