
INFORME SOBRE CONTIDOS DA 2ª AVALIACIÓN DE 2º ESO A

Lingua Castelá: 

Todos os contidos vistos no segundo trimestre están avaliados.

Tecnoloxía: 

Todos os contidos do segundo trimestre quedarán avaliados. 

Despois de Semana Santa comézase a terceira avaliación.

Inglés: 

Os contidos da segunda avaliación  danse por  avaliados dado o  carácter  continuo da
avaliación da materia.

Programación:

En Programación os contidos do segundo trimestre quedarán avaliados.

Lingua Galega: 

As  actividades  dadas  antes  do  14  de  abril  xa  foron  traballadas  polo  alumnado  e
considéranse xa avaliadas.

Francés:

 A segunda avaliación vaise avaliar cos traballos xa realizados. 

Para a terceira avaliación os contidos serán os das actividades que se vaian colgando no
bloque do departamento de Francés na web do Centro. Como non se sabe o que vai
durar isto tampouco podo prever nin programar o que se vai dar. De cara á avaliación só
se terán en conta os contidos traballados a distancia, quedan excluídas as partes da nota
correspondentes á actitude e á expresión oral.

Xeografía e Historia:  

O tema 6 "Os reinos cristiáns hispánicos" non entra na terceira avaliación. 

Empezaríase a terceira avaliación coa parte de Xeografía directamente.



Música

0 Os  contidos  teóricos dados  na  2ª  avaliación,  dos  que  os  alumnos  non  foron
avaliados, non serán avaliados tampouco no 3º trimestre.  Si se avaliará no 3º trimestre
a última  peza práctica de frauta que estivemos traballando, mediante audios/vídeos
que enviarán os alumnos ao correo da profesora. 

1 A materia  da 3ª avaliación darase como estaba previsto,  usando o  correo dos
alumnos  e  a  Aula  Virtual para  facerlles  chegar  a  información,  actividades  e
documentación. Se tivesen problemas co acceso á información a través destas canles,
a profesora coordinará co titor outros métodos posibles para que estean todos ao día.

Educación Física: 

Os contidos no terceiro trimestre serían bádminton e hóckey. Engádese velocidade xa que
non dou tempo a avaliala. Farase en principio a través de fichas e vídeos. É complexo
avaliar motrizmente pero tentarase a través de vídeos explicando distintas técnicas.

Matemáticas:

En Matemáticas quedaramos no contido de Ecuacións de 2º grao (moi ao comezo). A
unidade  de  Ecuacións,  enteira,  vai  ser  avaliada  na  3ª  avaliación  xa  que  está  a  ser
repasada desde hai tres semanas.


