
3º ESO A  -  INFORME 3ª AVALIACIÓN  

BIOLOXÍA: 

Prof: Ramón López 

2ª Avaliación: todos avaliados ata o tema Sistema nervioso-

endocrino (dado en clase, pero pendente de exame). Os únicos que 

non fixeron exame foron os alumnos  do desdobre A/B. 

3ª Avaliación: contactaremos  a través da aula virtual do Centro (ou 

o meu correo), empezando a repasar  o tema Nervioso/endocrino. O 

grupo de desdobre A/B  (o que non fixo o exame) comenzará a partir 

do tema Sistema respiratorio. 

Todos os traballos terán data de entrega e serán avaliados. 

A programación anual queda alterada: non se pode cumplir a 

avaliación do 70% para probas escritas e o 30% para 

ttraballos/actitude. 

Librodigital: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=442

369 

CULTURA CLÁSICA 

Prof: Marcos García 

A materia impartida no segundo trimestre considérase avaliada a 

partir dos traballos realizados e entregados ata o momento da 

suspensión das clases. Na terceira avaliación partirase da unidade 6 

da programación. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Prof: Alfredo Rodríguez 

Están na aula virtual o material teórico e as fichas para o terceiro 

trimestre. Todavía faltan dúas ou tres actividades (elaboración de 

vídeos).  

As unidades para o trimestre son as de Orientación deportiva, Vallas 

(esta era do segundo trimestre), triple e lacrosse. 

FÍSICA E QUÍMICA 

Prof: Manuel Rodríguez 
A 3ª avaliación comenza con tema novo. 

FRANCÉS 

Prof: Luis Rivas 

Para a terceira avaliación os contidos serán os das actividades que se 

vaian colgando no bloque do departemento de Francés na web do 

Centro. De cara á avaliación só se terán en conta os contidos 

traballados a teledistancia, quedan excluídas as partes da nota 

correspondentes á atitude e á expresión oral. 

INGLÉS: 

Prof: Alberto  

Na materia de Lingua inglesa en 3º da ESO no 3º trimestre 

traballaremos a través da aula virtual do IES Canido e do correo 

electrónico albertofernandez@edu.xunta.gal, como xa vimos facendo 

desde o inicio do confinamento. 

Neste trimestre tentaremos profundar os contidos vistos nos dous 

primeiros trimestres e veremos novo vocabulario e estruturas 

gramaticais, mantendo estes dous aspectos nun nivel de contidos 

mínimos. Así mesmo, desenvolveremos as destrezas de expresión 

escrita (writing) a través da entrega de redaccións e as de 

comprensión escrita e oral (reading e listening) a través das tarefas 

colgadas na aula virtual. 

A forma de avaliación no terceiro trimestre dependerá das instrucións 

ditadas pola Consellaría de Educación. 

 

https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/message-dimp.php?ajaxui=1&mailbox=SU5CT1g&uid=8756&uniq=1585898276199


 

LENGUA CASTELLANA  

3ºA- Non Desdobre 

Prof: Carmen Armesto 

Para a terceira avaliación os contidos serán os das actividades que 

se irán colgando na web do Centro, no bloque do  departamento de 

Lengua castellana. De cara a avaliación só se terán en conta estes 

contidos traballados a distancia e que serán enviados despois de 

Semana Santa. 

LENGUA CASTELLANA  

3ºAB- Desdobre 

Prof: Marcos García 

Considérase avaliada a materia impartida antes da suspensión da 

docencia presencial no segundo trimestre. Na terceira avaliación 

partirase dos contidos de literatura da unidade 5 da programación. 

LINGUA GALEGA 

Prof: Viqui Salgado 

Os contidos explicados na aula danse por avaliados. Na 3ª avaliación 

parten con contidos novos. 

(Mándo o informe que me enviou) 

MATEMÁTICAS: 

Prof: Malena Mejuto 

Os exercicios de repaso do curso anterior que fixeron estas semanas 

non serán avaliables. 

Os contidos da 3ª avaliación comenzarán despois de Semana Santa.  

Comezaremos con ecuacións de 2º grao e Sistemas de ecuacións 

 

MÚSICA 

Prof: Encina Fra 

A materia que quedou sen examinar, non vai entrar na 3ª avaliación 

Para a 3ª avaliación: 

A teoría, traballo pola web. Cada contido novo coa súa explicación e ficha 

de exercicios. Os alumnos teñen que envialo obrigatoriamente 

A parte práctica: van ter que mandar ao correo gravacións das cancións 

que quedaron sen examinar, e unha nova, que lles será explicada paso a 

paso para practicala. 

PLÁSTICA 

Prof: José Luis González 

   (Mando o informe que me enviou) 

TECNOLOXÍA 

Prof: Mª José López 
Os contidos da 3ª avaliación comenzarán despois de Semana Santa 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 
O primeiro exame da 3ª avaliación é de materia xa explicada en clase. 

Na 3ª avaliación faranse exercicios de repaso e un novo tema 

AULA PT: 

Prof: María Ramil/Rafa 

Rodríguez 

O alumnado que asiste á aula de PT recibirá o traballo por correo 

electrónico. 


