Modificación programación Relixión Católica
IES SOUTOMAIOR
Departamento de Relixión

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Serán as mesmas que se indican na programación, a excepción dos
contidos non dados durante o período da terceira avaliación, xa que
non se van a avaliar contidos novos neste terceiro trimestre senón que
se fará un reforzo de aqueles contidos xa explicados nas dúas
avaliacións anteriores, co cal se o alumno xa os adquiriu; e no caso de
Relixión isto é así porque tódolos alumnos aprobaron a primeira e
segunda avaliación, entón xa os ten adquiridos en cando menos cos
contidos mínimos.

2. Avaliación e cualificación.
A avaliación do terceiro trimestre que se modifica por mor do
Covid-19 farase da seguinte maneira:
Revisión de tarefas enviadas ó alumnado a súa casa para os traballos
de investigación propostos cos temas relacionados co reforzo dos
contidos do primeiro e segundo trimestre, que únicamente reforzarán
positivamente a nota adquirida, da media das dúas avaliacións
anteriores para igualar ou mellorar a cualificación.
A cualificación final polo tanto será a media acadada das dúas
primeiras avaliacións incrementadas nun punto e medio porcentual se
o alumnado entrega as tarefas de reforzó enviadas á casa, pero non
deprecia a nota obtida anteriormente se así non o fixera.
Como nas dúas primeiras avaliacións non hai ningún alumno suspenso
en Relixión, consecuentemente non haberá ningún alumno que teña
que ir a proba extraordinaria de septembro eo mesmo sucede coas
materias pendentes.

Nos criterios de cualificación final estableceremos estas dúas
posibilidades para facer a media:


Alumnado con traballo moi baixo ou sen traballo nesta 3ª
avaliación, aplicarase este criterio:

Nota media da 1º e 2º avaliación (50% e 50%)
Alumnado que traballou ben na 3ª avaliación, aplicarase este
criterio:
o 45% a 1º avaliación + 40% a 2ª avaliación + ata 1,5 según
traballo realizado.
o



Aplicaremos o criterio que máis favoreza ao alumnado (sempre
puntuando sobre 10).

3. Metodoloxia e actividades do terceiro trimestre.

Envíaselle a todo o alumnado a través da webb do centro tarefas de
reforzó dos contidos da primeira e segunda avaliación
complementadas con traballo de investigación.
Non hai actividades de recuperación xa que ningún alumno suspendeu
a asignatura nas avaliacións anteriores.

4. Información e publicidade
Informaselle ó alumnado do traballo a facer a través da webb do
centro e o enlace co departamento de Relixión, así como tamén o
correo electrónico para solventar calquer duda do alumnado que o
mesmo tempo queda rexistrada con dia e hora, por se nun futuro
houbera alguna duda ou reclamación por dudas no traballo realizado
por cada alumno.
Na propia webb do centro e dentro do departamento de Relixión se
adxunta este anexo a programación.

