
INFORME SOBRE CONTIDOS. GRUPO 1º ESO B

MATEMÁTICAS

A materia vista ata o 13 de marzo e pendente de examinar,  resolución de
problemas  con  ecuacións,  entrará  na  terceira  avaliación  xunto  coa
resolución de ecuacións (que xa entrara no control). Enténdese que así se
beneficia  ao alumnado por  ser  un tema moi  traballado na aula  e  que soe
dárselles ben. 
Valorarase  realizar  un  exame  presencial  máis  adiante  segundo  vaia
evolucionando esta situación excepcional. 
No terceiro trimestre continuarase a traballar a través da aula virtual.

FRANCÉS 1º ESO B

O exame previsto para o martes 17 de marzo realizarase durante a terceira
avaliación cos mesmos contidos (unidades 0-4). Fixarase unha data despois da
volta ás clases.
O exame oral  da  2ª  avaliación  queda  anulado.  Os  contidos  sumaranse  ao
exame oral da terceira avaliación.

OBRADOIRO DE MÚSICA

Informe 1º ESO A/B Obradoiro de Música

· Os contidos dados na 2ª avaliación, dos que os alumnos non foron avaliados,
non serán avaliados tampouco no 3º trimestre.

· Ao  ser  unha  clase  eminentemente  práctica,  cunha  avaliación  continua  das
actividades feitas na aula, e debido á imposibilidade de facelo dese xeito, as
tarefas da 3ª avaliación entregaranse usando o correo dos alumnos e a Aula
Virtual. Se tivesen problemas co acceso ás actividades a través destas canles,
a profesora coordinarase co titor para atopar outros métodos posibles para que
estean todos ao día.

XEOGRAFÍA E HISTORIA
A parte de Historia está xa avaliada. 

Seguiremos coa programación, xa comezamos a Xeografía e continuamos co
tema 2.



BIOLOXÍA

Empezamos a 3ª avaliación a partir do tema 8: "As funcións vitais dos animais"
Seguirase o libro.
O alumnado ten á súa disposición material audiovisual na aula virtual.

LINGUA CASTELÁ

Todos os contidos vistos no segundo trimestre xa están avaliados. 

PORTUGUÉS

O  alumnado  non  será  avaliado  no  segundo  trimestre  xa  que  os  exames
estaban previstos para días despois da suspensión das aulas.

Polo  tanto  os  contidos  vistos  no  segundo  trimestre  serán  avaliados  no
momento que for posíbel ao regresarmos ás aulas. 

O alumnado non debe preocuparse polo exame ao regreso, xa que se buscará
unha data conveniente e unha fórmula de avaliación que sexa satisfactoria
para todos e todas. 

EDUCACIÓN FÍSICA

Empezouse xa coa terceira avaliación e xa se subiu o material teórico e as
tarefas á aula virtual. 

As fichas son para entregar ao longo do trimestre. 

Os contidos son rugby, patinaxe, esgrima e iniciación ao pádel. 


