
 

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

 

 O alumno co francés pendente pode superalo se está matriculado no curso 

seguinte de francés primeira o segunda linguas sempre e cando vaia superando os 

Estándares  deste novo curso  O departamento considerará  aprobada a materia do 

ano anterior se o alumno aproba a 1ª  ou 2ª avaliación  do  curso que está a cursar e  

entrega as tarefas que lle asigne o profesor. 

. Como  plan de reforzo e axuda aprobouse polo departamento a posta a disposición 

dos alumnos uns caderniños e unha serie de actividades nalgunha plataforma dixital 

con unha serie de tarefas para o repaso e o seguimento ao longo do ano escolar para o 

cal se convocará unha reunión informativa.  Estes exercicios,  de ser entregados nos 

prazos previstos contaran  un 50% da nota. 

 

Na avaliación de PENDENTES teranse en conta 2 instrumentos: 

 

 A cualificación das probas obxectivas, entre as que se inclúen as de carácter oral e 

escrito. (o 50% da nota) en caso de que o alumno continúe cursando a materia . 

  

 A organización e presentación dos traballos postos a disposición polo 

departamento (en avaliación de pendentes que puntuará en caso de ser 

presentados ata un  50% da nota). 

 

Aqueles alumnos que teñan a materia pendente ou que a están cursando por 

cambiar de 1ª lingua estranxeira e estean a cursar a materia poderan recuperala 

aprobando a 1ª avaliación do presente curso e entregando aquelas tarefas que lle 

indique a profesora para tal fin.  

 

En caso de que os alumnos coa materia pendente non estean a cursar a materia 

deseñaranse boletíns e diferentes probas que se porán a súa disposición na Aula 

Virtual e que terán que ser entregados nos plazos propostos. Estes boletíns contarán o 

100% da nota ao non poder facer probas obxectivas de pendentes no presente curso.  

 


