
ACTIVIDADES          MÚSICA         SECUNDARIA

PRIMEIRO  DE  BACHARELATO  (   B, C,  )

DO  4  DE  MAIO  ATA  O  8  DE  MAIO  2020

1 . ATENDENDO  AS  INSTRUCCIONS

DICTADAS  POLA  DIRECCIÓN  XERAL  DE EDUCACIÓN

ADSCRITA  Á  CONSELLERÍA  DE  EDUCACION

INFÓRMASE  AO ALUMNADO  DE 1ºDE BACHARELATO

Que :

1 .  Co  obxectivo  de  completar  o  terceiro
trimestre,  seguiremos  cas  tarefas  correspondentes
dende o  luns  dia  11  de  maio (D.m.) ata finalizar  o
curso  escolar, 19  de  xuño de  2020.

2 .  Considerando  que, para  obter  a calificación  de
final  de  curso en   xuño, será  preciso  ter  en  conta  a
nota  media  das  dúas  primeiras  avaliacións,  é  básico
e imprescindible  que cada  un/unha dos  alumnos/as
comprobe con  exactitude cal  foi  a  súa  calificación

3 . As actividades propostas  para  o terceiro
trimestre (  Cuarentena/  Estado  de  Alarma ) suporán  o
20 %  da  calificación e  a súa  finalidade  será  a  de
subir  nota  para  o  cómputo  final.



4. Dende  hoxe ,  día  4  de  maio,  adicaremos  tempo
para   adiantar  tarefas  e  poñer  todo  o  traballo  o  día,
sendo  moi  importante  que  cada  alumno/a  revise  a
súa  actividade  e  comprobe  si, dende  o  día  16  de
marzo tén  feitas  todas  as  tarefas e  enviadas  o
correo da  profesora.
Nesta semana,  prégase  en  especial  poñer interés  no
REPASO,  REFORZO  E  RECUPERACIÓN dos  contidos
tratados  nas  dúas  primeiras  avaliacións.

5 .    Os alumnos /as que  teñan  a  calificación  de
INSUFICIENTE  nalgunha  das  dúas  avaliacións  ou  nas
dúas,  teran  a  posibilidade de  realizar Traballos
complementarios  e  alternativos (  contidos  pautados
pola  profesora )  ca  finalidade  de  recuperar  as partes
suspensas  e  mellorar  na  evolución  da aprendizaxe  e
a   búsqueda  dos  obxectivos  e  contidos  mínimos.

6 .   Por  todo  o  anteriormente  explicado,  é
importante  revisar  con  frecuencia  a :

páxina  web  dinámica  do  i.e.s.otero  pedrayo,  no
bloque  de  cursos,  marcar en 1º BACH. e  a  partir  de
ahí,buscar a asignatura de Linguaxe e Práctica musical.

Moito  ánimo  que  falta  pouco !  Qué  sigades  ben !!




