
1ª REUNIÓN:

 MARTES, .22 de Novembro, 12´30 horas a 12,50  no Departamento de Filosofía

 O profesor se reunirá cos alumnos

 Nesta reunión os alumnos reciben:

 a) Información sobre como conseguir o libro de texto oficial correspondente á
materia do curso pasado

 b) A ficha 1 con actividades e exercicios que deben facer, que estará tamén na
Aula Virtual AV

 c) Contidos mínimos da materia “Valores Éticos” e de Filosofía

 d) Recordatorio e dúbidas sobre a AV 

2º REUNIÓN: 

MARTES  7  de Marzo, 12´30 horas, DEPARTAMENTO FILOSOFÍA

 Nesta reunión: 

a) Os alumnos deben entregar a ficha 1 que recibiron na primeira reunión ou 
metela na AV data tope

 b) Só en caso de que teñan feita a ficha 1 e esta sexa aprobada, recibiran a
ficha 2 con actividades e exercicios que deben facer e que estará ao seu dispor
na AV e procederán a facer a proba correspondente ao primeiro parcial  da
materia ese mesmo día de 18,15 a 19,15 horas

 c) En caso contrario os alumnos deberán facer a proba final completa que será
fixada a consón co  XE (Xefatura de Estudos)

 3ª REUNIÓN

Martes 14 de Marzo, data tope para ter a cualificación da primeira ficha e proba
na AV correspondente ao primeiro parcial da materia pendente. 

O  profesor  buscará  sistema  para  darlle  ós  alumnos  comunicación  da
cualificación. No caso dos alumnos non presentados, isto non é necesario a súa
cualifición será de 0 ou 1 xa de modo automático.

 b) Transmisión da información ós pais a través de titor e/ou Abalar

 4º REUNIÓN

 Martes 18 de Abril, 12´30 horas, Departamento de Filosofía:



 a) Os alumnos deben entregar a ficha 2 que recibiron na segunda reunión ou 
tela entregada na AV dentro de data límite
 b) Os alumnos procederan a realizar a segunda proba parcial, en caso de 
entregar a antedita ficha, a proba será ese mesmo día de 18´15 a 19´15.

 NOTA  debido á previsibles problemas con outros deberes escolares, podería darse o caso de que a
proba se poña noutras datas por conveniencia de algún alumno. En todo caso esta data é segura, 
sempres teñen dereito a ela, poden querer trocala por coincidencia con mais materias.

 5º REUNIÓN

 Venres 21 de Abril ás 10´30 horas no Departamento de Filosofía:

 a) Entrega ao alumno da cualificación da ficha 2 e da segunda proba parcial
que tamén estará na AV

 b) Entrega dun recibín con constancia para os país coa cualificación que deben
devolver asinado no prazo dunha semana ou da información por avalar.

 c) Información ós alumnos e país sobre como superar a materia en caso de ter
suspensos os parciais da materia ou as fichas, por vía abalar ou notificación
certificada

 ENXAMES FINAIS DE PENDENTES

 A) Para aqueles alumnos que non teñan entregadas as dúas fichas e feitas as 
dúas probas ou que non acadasen unha nota media de 5 ou mais conforme á 
media indicada na Programación do Departamento: 
Proba simple final en data e hora a determinar en acordo con Xefatura de 
Estudos
 O departamento avisará con antelación suficiente ós alumnos 

O Departamento programará a forma e data de comunicación desta proba e do
seu resultado en coordinación coa Xefatura de Estudos e o/a Titor/a

 Nota: para calquera cuestión relativa á este proceso o profesor Rafael Baliñas 
Perez, Xefe do Departamento de Filosofía, ten a súa titoría de atención a pais 
os Venres de 10´50 horas a 11´40 horas, a si mesmo a información xeral se 
atopará na páxina web do centro, pestana Departamento de Filosofía, a partir 
de novembro

Postila:  só  hai  un  alumno  pendente  de  Bacharelato,  a  atención  será  individualizada,
probablemente alumno e profesor pacten adaptacións a este  plan sempre co consentimento do
alumno, a fin de que poda combinar mellor a materia coas dificultades características de 2º de
Bacharelato


