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EXAMES DE PENDENTES CURSO 2022-23

- XEOGRAFÍA E HISTORIA  :

o 1º parcial: luns 23 de xaneiro ás 11:35 h.
o 2º parcial: luns 27 de marzo ás 11:35 h.
o 3º parcial: luns 17 de abril ás 11:35 h.
o Final (ESO): luns 12 de xuño ás 11:35 h.

- MATEMÁTICAS:  

o 1º parcial: xoves 1 de decembro ás 11:35 h.(ESO e BAC)
o 2º parcial: xoves 16 de febreiro ás 11:35 h. (ESO e BAC)
o 3º parcial: xoves 27 de abril ás 11:35 h.(ESO)
o Final (ESO): xoves 15 de xuño ás 11:35 h.

- LINGUA  E LITERATURA GALEGA:  

o 1º parcial: xoves 19 de xaneiro ás 12:45 h.(12:45-14:25)
o 2º parcial: xoves 20 de abril ás 12:45 h. (12:45-14:25)
o Final (ESO): xoves 08 de xuño ás 12:45 h. (12:45-14:25)

- LINGUA E LITERATURA CASTELÁ  :

o 1º parcial : luns 28 de novembro ás 12:45 h.
o 2º parcial : luns 13 de febreiro ás 12:45 h.
o Recuperación de parciais:  luns 15 de maio ás 12:45 h.
o Final (ESO): luns 12 de xuño ás 12:45 h

- VALORES ÉTICOS  :

o Final (ESO): venres 9 de xuño ás 11:35 h.

Vexo Valga á beira hermosa
dun camiño todo prata 
casta virxe candorosa,
sentadiña en chan de rosa,
vestidiña de escalrata. 

 



- FÍSICA E QUÍMICA  :

o 1º parcial : martes 29 de novembro ás 09:35 h.(ESO/BAC)
o 2º parcial : xoves 2 de marzo de 10:45 a 12:25 h.(ESO)

                  martes 14 de febreiro de 09:35 a 12:25 h.(BAC)

o Recuperación de parciais:   xoves 11 de maio de 10:45 a 12:25 h. (ESO)
                          xoves 13 de abril de 10:45 a 12:25 h. (BAC)

o Final (ESO): martes 13 de xuño ás 09:35 h.

- INGLÉS:  

o 1º parcial: luns 16 de xaneiro ás 13:35 h.
o 2º parcial: luns 29 de maio ás 13:35 h.
o Final(ESO): mércores 14 de xuño ás 13:35 h.

- BIOLOXÍA:  
o 1º parcial: mércores 30 de novembro ás 10:45 h.
o 2º parcial: mércores 1 de marzo ás 10:45 h.
o 3º parcial: mércores 3 de maio ás 10:45 h.
o Final(ESO): mércores 14 de xuño ás 10:45 h.

- EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL:  

o Final(ESO): xoves 8 de xuño ás 11:35 h. 

- TECNOLOXÍA:
o Final(ESO): venres 9 de xuño ás 10:45 h. 

NOTA:

Final 1º BAC: a determinar según calendario ABAU.
Extraordinaria 1ºBAC: a determinar según calendario ABAU.

NOTA: Os exames  de Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química serán no laboratorio e os de 
Tecnoloxía e Educación plástica no taller correspondente. O resto das materias serán informadas 
con anterioridade da aula que lles sexa asignada. 
Para calquera outra información, dirixirse aos xefes dos departamentos correspondentes.
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