
RECUPERACIÓN DE PENDENTES DEPARTAMENTO DE INGLÉS  CURSO 2021-2022 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA  DE PENDENTES  

 Para alumnado pendente o departamento de inglés seguirá o plan de traballo e os criterios 
de avaliación que a continuación se indican. 

 Ao alumnado de 2º, 3º ESO e 2º de Bacharelato coa materia pendente do curso anterior, 
a profesora coa que ten clase no curso actual proporcinaralle traballo de reforzo que versará sobre 
os contidos programados no curso que teñen pendente de recuperar. 

 As tarefas encomendadas deberán ser realizadas polo alumnado e entregadas nas datas 
que se indican a continuación 

DATAS 2º ESO 3ºESO 2º BAC 

  Mª Montserrat 
Villapún Castro 

Lara Bendaña 
García 

Mª Cruz Maseda 
Francos 

 English in Use 1 
Ed. Burlington 

English in Use 2 
Ed. Burlington 

Advantage 1 
Ed. Burlington 

1 de Outubro: 
O profesorado indica tarefas para  facer 
1-3 de Decembro:  O alumnado entrega 
as tarefas realizadas 

Traballo das 
unidades 

1, 2, 3 

Traballo das 
unidades 

1, 2, 3 

Traballo das 
unidades 

1, 2, 3  

10-14 de Xaneiro: 
O profesorado indica tarefas para  facer 
21-25 Febreiro: 2º BA entrega as tarefas 
realizadas 
3-4 de Marzo: O  resto de alumnado 
entrega as tarefas realizadas 

Traballo das 
unidades 

4, 5, 6 

Traballo das 
unidades 

4, 5, 6 

Traballo das 
unidades 

4, 5, 6 

1 de Abril:  
O profesorado indica tarefas para  facer 
03-07 de Maio: O alumnado entrega as 
tarefas realizadas  

Traballo das 
unidades 

7,8,9 

Traballo das 
unidades 

7,8,9 

Traballo das 
unidades 

7,8 

  

Cada profesor cos seus alumnos, fixará día e hora adicada ao seguimento e solución de todas as 
dúbidas que poidan xurdir. 

 

A.1. PENDENTES DE BACHARELATO. 



Semanalmente o alumnado terá una hora sinalada (Martes: 15.35-16.25) para preguntar 
dúbidas ou resolver calquera cuestión que se lle teña plantexado na realización das tarefas. 
 

a. Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos 
realizados, etc.) 

 
Farase un seguimento das tarefas realizadas  con entrevista persoal ao  alumnado na hora 

sinalada a tal fin e un exame trimestral repartindo os contidos da materia do curso suspenso para 
ver se o alumnado  acadou as competencias  e obxectivos fixados para ese curso. 

 
O alumno de 2º de BAC  coa materia pendente de 1º curso que supere a materia no curso 

no que  está matriculado actualmente na convocatoria ordinaria ou extraordinaria recuperará a 
materia pendente automaticamente, sen necesidade de facer probas de pendentes, se estas 
probas de pendentes  fosen posteriores.  

 
b. Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc.? 

 
Para aprobar a asignatura o/a alumno/a deberá cumprir todos e cada un dos seguintes 

requisitos:  
 obter unha nota de 5 sobre 10 na suma global do exame 
 obter unha puntuación mínima do 30% en todas e cada unha das partes do exame (mínimo 

de 0,90 en Grammar and vocabulary, mínimo de 0,60 en Reading , mínimo de 0,30 en 
Listening, mínimo de 0,30 en Speaking e mínimo de 0,90 en Writing). Se nalgunha destas 
partes a nota é inferior ao 30%, a nota global da avaliación non poderá ser, en ningún 
caso, superior a 4. 
Realizarase aproximación por exceso na media final cando o decimal sexa 0,5 ou superior 
sempre e cando o alumnado amosase interese, traballo e esforzo tendo realizadas as 
tarefas propostas con boa presentación e en tempo e cando tivese acudido a algunha 
sesión sinalada para preguntar dúbidas e resolver calqueira questión. 
O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores que supere a materia no curso 
no que está matriculado actualmente na convocatoria ordinaria ou extraordinaria, 
recuperará a materia automaticamente, sen necesidade de facer probas de pendentes, se 
a mesma fose posterior.  
 
 

A.2. PENDENTES DE ESO 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

As tarefas encomendadas deberán ser realizadas polo alumnado e entregadas á súa profesora en 
tempo e forma nas datas correspondientes (TABOA MÁIS ARRIBA) 

 

 Ao alumnado de  ESO coa materia pendente do curso anterior proporcionaralle  a súa  
profesora do curso no que está matriculado, diverso material de traballo que versará sobre os 
contidos programados no curso que teñen pendente de recuperar.  



 

AVALIACIÓN ESO 

Cada profesora cos seus alumnos, fixara día e hora semanal. adicada ao seguemento e 
solución de todas as dúbidas que poidan xurdir. 
 
Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, etc.) 
 

Avalíase cada trimestre facendo un seguimento das tarefas realizadas con entrevista 
persoal ao alumnado na hora sinalada a tal fin e un exame trimestral repartindo os contidos da 
materia do curso suspenso para ver se o alumno/a acadou as competencias e os obxectivos 
marcados para ese curso. 

 
O exame global obrigatorio de pendentes a celebrar en maio constará das partes: 
 
• Grammar and vocabulary :  sobre os contidos impartidos ao longo das avaliacións 

(4 puntos) 
• Reading : Texto con preguntas de comprensión  (1,5 puntos) 
• Listening: Preguntas de verdadeiro o falso, exercicios de elección múltiple e frases 

para completar cunha ou dúas palabras sobre a información escoitada. (1 punto) 
• Speaking: Este apartado será avaliado mediante a observación na aula. 

Valorando a participación voluntaria, o esforzo por mellorar a comunicación en 
lingua inglesa e a realización de tarefas orais propostas. (1 punto) 

• Writing task : Composición en formato e sobre temas vistos o longo das distintas 
avaliacións.(2,5 puntos) 

 
 
Cómo se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos etc? 

Para aprobar a asignatura o/a alumno/a deberá cumprir todos e cada un dos seguintes 
requisitos: 
 a)  obter unha nota de 5 sobre 10 na suma global do exame. 

 b) obter unha puntuación mínima do 30% en todas e cada unha das partes do exame (mínimo de 
1,2 en Grammar and vocabulary, mínimo de 0,45 en Reading, mínimo de 0,30 en Listening, mínimo 
de 0,30 en Speaking e mínimo de 0,75 en Writing). Se nalgunha destas partes a nota é inferior 
ao 30%, a nota global da avaliación non poderá ser, en ningún caso, superior a 4. 

Realizarase aproximación por exceso na media final cando o decimal sexa 0,5 ou superior 
sempre e cando o alumnado amosase interese, traballo e esforzó tendo realizadas as tarefas 
propostas con boa presentación e en tempo e cando tivese acudido a algunha sesión sinalada 
para preguntar dúbidas eresolver calqueira cuestión. 

O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores que supere a materia no curso no 
que está matriculado actualmente na convocatoria ordinaria ou extraordinaria recuperará a materia 
automaticamente, sen necesidade de facer probas de pendentes, se a mesma fose posterior.  
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  DE PENDENTES  

A.1. PENDENTES DE BACHARELATO. 



c.  Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de 
cada unha delas, etc.? 

O exame extraordinario constará das seguintes partes: 

 Grammar e Vocabulary (4 puntos): varias preguntas de vocabulario e transformacións 
gramaticais dos aspectos traballados ao longo do curso.      

 Reading (2 puntos): preguntas de comprensión, enunciados verdadeiros ou falsos para 
sinalar a evidencia dos mesmos no texto, búsqueda de sinónimos ou antónimos...  

 Writing task (3 puntos): composición de formatos e temas estudados ao longo do curso 

 Listening (1 punto): preguntas de verdadeiro ou falso, de elección múltiple e de completar 
frases baseándose na información escoitada,  con ata tres palabras 

d. Como se cualifica, redondeos, etc.? 

Para aprobar nesta convocatoria é necesario obter un mínimo de 5 puntos na suma 
total e, ao mesmo tempo, un mínimo do 30% da puntuación en cada apartado do exame. A 
nota aproximarase por  exceso cando o decimal sexa 0,5 ou superior. 

 Se as probas finais da convocatoria extraordinaria do curso superior á aquel no que o 
alumno ten a materia pendente fosen anteriores nesta convocatoria e o alumno as superase, 
quedaría exento de facer a proba de pendentes e a materia pendente quedaríalle aprobada. 

 

A.2. PENDENTES DE ESO 

 Para a convocatoria extraordinaria, os alumnos de ESO coa materia pendente do curso 
anterior terán que superar o/s exame/s coas mesmas partes que as fixadas para a convocatoria 
de maio e coas mesmas puntuacións. 

 Reading:        2 puntos 
 Writing:          3 puntos 
 Grammar and vocabulary:      5 puntos  

 Se as probas finais da convocatoria extraordinaria do curso superior á aquel no que o 
alumno ten a materia pendente fosen anteriores nesta convocatoria e o alumno as superase, 
quedaría exento de facer a proba de pendentes e a materia pendente quedaríalle aprobada. 

 

 


