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PLAN DE PENDENTES DO ANO ACADÉMICO 2022-23 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Departamento de Francés
ÁREA OU MATERIA Francés
CURSO DA PENDENTE 1º, 2º e 3º de ESO
DÍA E HORA DE ATENCIÓN A ALUMNADO COA ÁREA PENDENTE Luns de 11:00 a 11:30
CURSO VIRTUAL NO QUE ACCEDER A MATERIAL Pendentes de Francés

PROBAS OBXECTIVAS PARCIAIS
NON

MES EN QUE SE REALIZARÁN 

ENTREGA DE TRABALLOS 
SI PARA ALUMNADO QUE NON ESTÉ MATRICULADO EN FRANCÉS DURANTE ESTE CURSO. O alumnado con materia pendente que este ano non esté cursando Francés deberá entregar o traballo solicitado.                                                                            NON PARA ALUMNADO MATRICULADO EN FRANCÉS ESTE CURSO. O alumnado que este ano esté matriculado en Francés recibirá un seguimento específico na aula e terá a oportunidade de aprobar a pendente superando as dúas primeiras avaliacións do curso no que está matriculado. De non ser así terá que presentarse ao exame de maio.

MES  DE ENTREGA
Outubro Xaneiro

MES DE RECOLLIDA
20 de xaneiro 31 de marzo

PROBA FINAL OBXECTIVA ORDINARIA MAIO
EXTRAORDINARIA Non hai proba extraordinaria.

OBSERVACIÓNS

O alumnado que este ano esté cursando francés e teña a materia pendente poderá 
superala aprobando as dúas primeiras avaliacións do curso no que está matriculado. De 
non ser así terá que realizar o exame que se realizará no mes de maio.                                                                                                                                                                 
Os que este ano non cursen a materia de francés terán que entregar as tarefas solicitadas 
nos plazos establecidos e presentarse ao exame de maio. Se se entregan todas as tarefas 
solicitadas sumarase ata un máximo de 1'5 á nota obtida no exame de maio.   

As datas exactas serán publicadas coa suficiente antelación no taboleiro reservado para información de 
pendentes e no sitio web do centro.
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