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Debido á situación de crise sanitaria que se vive no noso país a 
programación feita en Setembro sufre unhas modificacións que se farán 
constar neste breve anexo.

1.- Competencias.

Este terceiro trimestre estanse desarrollando especialmente estas 
competencias: aprender a aprender,competencia cultural e competencia 
dixital.

Tratase de relacionar,na medida do posible,a asignatura con outras 
materias(historia, filosofía e arte especialmente).A interdisciplinaridade é 
fundamental en situación como as que estamos vivindo.

Os alumnos vironse obrigados a usar unha serie de ferramentas que non 
usaban ata o momento,ou al menos con tanta asiduidade.

Aínda que na maior parte dos grupos as actividades que se levaron a cabo 
foron de repaso ou afianzamento dos contidos fundamentais vistos na 
primeira e na segunda avaliación, os alumnos tiveron que buscar 
información en internet para poder realizar algunas tarefas.Neste senso,é 
fundamental a pauta do profesor.

2. Avaliación.

Para a nota global farase a media da primeira e da segunda avaliación e 
subiráselle ao alumno de  0 a 1.5 polo traballo realizado na terceira 
avaliación. Así,esta última avaliación terase só en conta para axudar dunha 
maneira positiva ao alumnado.A nota global nunca será á inferior á da 
media obtida das dúas primeiras avaliacións.

Recuperación das avaliacións anteriores



Se o alumno ten suspensa unha avaliación non terá que realizar 
recuperación se realizou correctamente o traballo da terceira.Pola contra,se 
o alumno ten suspensas a primeira e segunda avaliación terá que realizar 
unha proba escrita no centro no mes de Xuño(na medida en que sexa 
posible según o desenvolvemento das fases de escalada na nosa 
comunidade autónoma).

Pendentes

Non hai alumnos nesta situación neste curso académico.

3.Metodoloxía empregada no terceiro trimestre

A comunicación do profesorado cos alumnos está a seguir as seguintes 
canles: correos electrónicos,conversacións telefónicas ( no caso dos grupos 
con pouco alumnado ).

A profesora centrouse no visto na primeira e segunda 
avaliación,especialmente nos grupos máis baixos.No caso de alumnos de 
cursos superiores introducíronse contidos novos,aínda que non se tratou 
daqueles que supoñeran unha dificultade excesiva.

A metodoloxía empregada é diversa:visión de tutoriais aos que se lle 
engadiron preguntas relacionadas con eles e co visto e programado no 
curso,lectura da Biblia,búsqueda de información en internet,traballo de 
investigación sobre temas concretos e preguntas elaboradas pola profesora 
que fan referencia a unidades didácticas das que os alumnos teñen o 
material desde principios de curso.

4.Información e publicidade

A información relativa á avaliación final será enviada directamente a cada 
alumno pola profesora da materia ao seu enderezo electrónico durante o 
mes de Maio.


