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IES LAMAS DE CASTELO

MATERIAS PENDENTES
Modificacións do traballo debido ás clases non presenciais

MATERIAS PENDENTES
Bioloxía e Xeoloxía (BiXe)
Clases non presenciais - Modificación do traballo
Alumnado coa materia para recuperar

2ºESO: 4 (Coa materia de 1ºESO-BiXe)

Contacto / Canle de comunicación

A través da aula virtual

Organización de actividades de seguimento

O alumnado que non foi avaliado positivamente en base á
información da 1ª e 2ª avaliación deberá realizar dous
boletíns de actividades.
O 1ª boletín de actividades porase a disposición do
alumnado o 8 maio, debendo ser entregado con data límite
15/05/2020. Este boletín cualificarase cun máximo de 10
puntos e constará de 8 exercicios coa valoración parcial
indicada.
O 2º boletín de actividades porase a disposición do
alumnado o 21/05/2020, debendo ser entregado con data
límite o 04/06/2020. Este boletín cualificarase cun máximo
de 10 puntos e constará de 10 exercicios coa valoración
parcial indicada
Ao alumnado xa lle foi comunicado vía aula virtual se
foi ou non avaliado positivamente en base á
información da 1ª e 2ª avaliación.

Avaliación

A cualificación final do alumnado será en base á
información recadada durante a duración da 1ª e 2ª
avaliación.
Cualificación: Os boletíns de actividades constituirán un
70% da nota. A proba escrita de xaneiro un 30%.
Para o alumnado sen información obxectiva: 70% da
nota correspondente á media dos dous boletíns que se lle
esixen que entreguen dentro do período indicado, sen
concesión de prórrogas; 30% para a nota media das dúas
probas vía aula virtual fixadas para os días 21/05/2020 e
11/06/2020 ás 13.30h cunha duración máxima de 10
minutos. Cada proba virtual estará conformada por 20
preguntas de idéntico valor (escolla múltipla, verdadeiro ou
falso, resposta curta ou de relacionar -coincidentes-).
Para aprobar deberán acadar unha cualificación mínima
de 5.

