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DEPARTAMENTO DE  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Curso 2019/20 

MODIFICACIÓNS DA PROGRAMACIÓN  - 2ª AVALIACIÓN

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA -  3º ESO 

Para avaliar, empreguei o rexistro de actividades realizadas na clase e  na casa entre o 8

de xaneiro e o 12 de marzo  e a nota do 1º exame, realizado no mes de febreiro. As

porcentaxes están recollidas na Programación de Departamento.

En canto ás modificacións, só realizamos un exame. Na Programación temos recollido

que procuraremos realizar como mínimo dous exames escritos .

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA -  4º ESO

Como non se puideron facer as dúas probas escritas que estaban previstas, a avaliación

baseouse  nunha proba  e nun traballo que se solicitou ao alumnado e que entregaron o

día 30 de xaneiro , case  todos, telemáticamente.

En  canto  ás  modificacións,  só  realizamos  un  exame  e  a  entrega  do  traballo  supuxo

adicionar un punto á nota do exercicio escrito que se celebrou o día 17/02/2020 en 4ºA e

o  12/02/2020 en 4ºB.  Agás isto, non se modificou ningún outro criterio ou instrumento de

cualificación ou avaliación.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA -  1º BACHARELATO

Para avaliar, empreguei o rexistro de actividades realizadas na clase e  na casa entre o 8

de xaneiro e o 12 de marzo  e a nota do 1º exame, realizado o día 20 de febreiro.  
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En canto ás modificacións, só realizamos un exame da primeira parte. Na Programación 

temos recollido que procuraremos realizar como mínimo dous exames escritos e 

modificamos a porcentaxe relativa a o traballo diario para reflectir con maior peso na 

puntuación global, o traballo realizado polo alumnado na segunda parte deste trimestre. A 

porcentaxe queda repartida  para  os exames un 80% e un  o traballo diario un 20% .

CULTURA CIENTÍFICA -  1º BACHARELATO

Para a avaliación, empreguei o rexistro de actividades realizadas  entre o 8 de xaneiro e
o 12 de marzo  e a nota dos traballos realizados. As porcentaxes están recollidas na
Programación da materia.

En canto ás modificacións, non realizamos  ningún exame. Na Programación do 

Departamento temos recollido que procuraremos realizar como mínimo un exame escrito. 

A porcentaxe deste exame foi repartido de xeito equitativo entre os traballos realizados e 

o traballo diario

CIENCIAS APLICADAS-    1º FP BÁSICA DE COMERCIO 

 1º FP BÁSICA DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

A previsión para a avaliación, era facer dúas probas escritas pero  tivo que basearse 

nunha soa proba escrita.

Non foi necesario modificar ningún outro instrumento ou criterio de cualificación.
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