
INFORME PROGRAMA FORMATIVO BÁSICO 3ª AVALIACIÓN 

Comunicación e sociedade: 

● Lingua castelá – Marcos García Salido 

Non se terá en conta materia impartida no segundo trimestre, e partirase da unidade 

6 da programación 

● Lingua inglesa – Mª Adoración Villamor Canelas 

o O alumnado terá que facer os exercicios que irei colgando na aula virtual . 

Aínda non hai ningunha proposta porque estou a facerme coa páxina e solicitei 

hai pouco os grupos. 

o Por outra banda , tamén está escrito na páxina web o meu correo electrónico 

para que o alumnado poda facerme as consultas sobre posibles dúbidas para a 

realización das actividades 

● Xeografía e historia – Marta Ramil Ferreiro 

o Os contidos dados na 2ª avaliación, dos que os alumnos non foron avaliados, 

serán avaliados no 3º trimestre do curso escolar, a través dunha proba teórica 

tipo test,  sempre que a situación o permita. Se non fose posible, avaliarei os 

contidos a través de actividades  que poderán enviarme por correo 

electrónico. 

o Estos contidos incluén os temas dados sobre: 

o Organización territorial de España 

o As institucións españolas 

o Cidades españolas 

o Cidades de Galicia 

o A materia da 3ª avaliación tamén se dará como estaba previsto, usando  o 

correo dos alumnos e a Aula Virtual para facerlles chegar a información, 

actividades e documentación. Sabendo a dificultade dalgúns alumnos co 

acceso á Aula Virtual, a canle principal serán os correos electrónicos. E se 

aínda así tivesen problemas, coordinarei coa titora outros métodos posibles 

para que lles chegue a todos a información. 

● Lingua galega – Victoria Salgado Basoa 

o Partiremos de cero despois de Semana Santa. 

o Subirei fichas de traballo á páxina web do centro e enviareillas tamén á titora 

para que poidan ir practicando a materia da que van ser avaliados. 

o Para a avaliación farán unha proba con aqueles contidos que foran traballados. 

Esta si terá que ser devolta obrigatoriamente nun prazo marcado nese 

momento. 

Ciencias aplicadas: 

● Matemáticas – Raúl Veiga Fernández 

Preparaei uns boletíns adaptados aos coñecementos de cada un, para que lles sexa 

máis sinxelos de facer e intentarei ir avanzando un pouco, acorde tamén coas 



posibilidades deles/as. Despois de Semana Santa, enviaréillelos por mail a cada 

un/unha e á titora (para que llelos pase tamén por whatsapp). Tentarei que sexan 

breves para que poidan descargar a foto e logo facer os exercicios nun papel. Deberían 

devolvermos por correo ou a través da titora, por whatsapp, se lles é máis cómodo. 

Con que me pasen unha foto sería suficiente, non teñen que facelo nun word nin nada 

polo estilo. A medida que me vaian devolvendo traballo, ireilles dando máis. Non 

pretendo que fagan moito, pero polo menos que cada un deles/as me devolva algo 

feito, para poder aprobalos. 

● Ciencias naturais – Rodrigo Montes Rodríguez 

Parece que a maioría do alumnado vai facer os boletíns que lles fago chegar por 

correo electrónico. Entón, irei preparando material para cada semana, llo mandarei, 

o farán, o escanearán co móbil, mo enviarán e os cualificarei. 


