
Informe sobre os contidos das materias para os
alumnos de 1º Bacharelato B

ANTROPOLOXÍA

Os alumnos de Antropoloxía teñen que poñerse en contacto coa súa profesora a través
do correo corcuesta@gmail.com

ECONOMÍA

En relación á segunda avaliación, estaba previsto a realización de dous exames:

•Temas 6 e 7 - Realizado
•Temas 8 e 9 - Non se puido levar a cabo polo confinamento.

Ata este momento o tema 8 xa se dera e quedaba por dar a materia correspondente ao
tema 9, así que pola miña parte, á volta de Semana Santa seguiría desde o punto no que o
deixáramos,  como se dito material  pertencese á 3º avaliación (sería  materia  avaliable).  A
partir  de aí,  seguirase o previsto na programación didáctica ata onde se poda avanzar na
materia.

Así, despois de Semana Santa, comezaremos co tema 9 como se correspondese coa
seguinte  avaliación,  seguindo  a  previsión  do  establecido  na  programación  para  esa  3º
avaliación.  

En canto ao método de avaliación se non se puidesen recomezar as clases presenciais,
o máis probable é que sexa algunha proba a través de "Google exams", establecéndose unha
data  concreta  para  a  sús  realización,  a  maiores  da  entrega  de  actividades  e  traballos
propostos.

EDUCACIÓN FÍSICA (3ª avaliación de 1º BAC)

As partes prácticas da 2ª avaliación (voleibol e hóckey sobre patines) pendentes de examinar,
danse por avaliadas.

A 3ª avaliación consistirá en:

•Exame teórico de regulamento de Fútbol-sala (online o presencial).
•Exame práctico de F-S (se é posible)
•Valoración do traballo diario de condición física nas clases que lle dediquemos a dita 
actividade (se é posible).



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I, Marcos García

Teranse en conta para a terceira avaliación os traballos sobre a lectura da segunda
avaliación, con data de entrega posterior á suspensión da docencia presencial, aínda que xa
entregado por parte do alumnado.

Avaliaranse tamén no terceiro trimestre os contidos relativos á oración composta, xa
impartidos, mais non avaliados, no segundo.

A  avaliación  realizarase  a  través  de  actividades  propostas  e  entregadas
telematicamente e, se for posible, de probas presenciais.

LITERATURA UNIVERSAL, Marcos García

Para a terceira avaliación teranse en conta as actividades propostas sobre a lectura
obrigatoria da segunda e que están e seguirán estando dispoñibles despois de Semana Santa a
través da aula virtual.

A materia impartida antes da suspensión das aulas considérase avaliada.
A  avaliación  realizarase  a  través  de  actividades  propostas  e  entregadas

telematicamente e, se for posible, de probas presenciais.

CULTURA CIENTÍFICA
As notas da segunda avaliación, fan referencia aos traballos que entregaron e ás 

presentacións que fixeron. Os suspensos teñen que entregar os traballos cando nos 
incorporemos.

Con relación á materia da terceira avaliación, imos empezar a traballar o tema de 
xenética. Atoparedes contidos e información na aula virtual, así como actividades . Así que 
para seguir co curso hai que entrar na aula virtual. Abrirase un foro para resolver dúbidas.

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I
As notas da segunda avaliación fan referencia ao único exame que fixemos xunto a un 

exercicio puntuable que realizamos un día en clase. Os contidos avaliables desta 2ª avaliación 
son os que entraron no exame que fixemos:

• Inecuacións dunha e dúas incógnitas, sistemas de inecuacións aplicando técnicas 
alxébricas e gráficas.

• Dentro do tema de funcións:
◦ Determinar as características dunha función:

▪ Dominio, puntos de corte cos eixes, simetrías (tanto alxebricamente como 
graficamente).

▪ Crecemento e decrecemento, máximos e mínimos e periodicidade 
(graficamente).

◦ Transformación de funcións elementais.
◦ Representación de todas as funciones elementais.
Fago referencia a isto para que os que teñades a avaliación suspensa, saibades o que 



tedes que preparar para a recuperación.

Na 3ª avaliación,  o traballo  dos alumnos realizarase a través da aula virtual,  onde
poden  encontrar  traballo  diario,  referencias  ao  libro  de  texto,  apuntamentos,  boletíns  de
exercicios, vídeos, tarefas para entregar, foros (onde poden preguntar dúbidas ou calquera
cuestión que lles preocupe), onde intentarei que a aprendizaxe sexa o máis próxima posible.

Os contidos que avaliaremos na terceira avaliación serán:
• Dentro do tema de funcións:

◦ Representación gráfica das funcións definidas a trozos
◦ Operacións con funcións
◦ Función inversa
◦ Aplicación das funcións á resolución de problemas aplicados ás Ciencias Sociais.

• Continuaremos co temario previsto na programación a través da aula virtual como vos
comentei anteriormente.

Se por calquera circunstancia persoal, alguén non puidera acceder de maneira habitual á aula
virtual,  poden  poñerse  en  contacto  comigo  a  través  do  meu  correo

electrónico: paulamendez@edu.xunta.es

Moito ánimo
Un saúdo,
Paula
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