
SETEMBRO 2020

EXAMES MATERIAS PENDENTES

MARTES 1 MÉRCORES 2

8:30-10:00

Matemáticas 

Entrega de traballos na aula virtual

(20%)  e  exame  presencial  (se  é

posible) ou  telemático (80%).

10:00-11:30 Xeografía e Historia Lingua Castelá

11:30-13:00 Francés

13:00-14:30 Física e Química

16:30-18:00 Inglés  



Educación Plástica e Visual- Deben presentar os traballos indicados na Aula Virtual o día 2 de setembro ás 11:30 horas.
Bioloxía e Xeoloxía- O alumnado de 2º da ESO coa materia pendente de 1º ESO deberá realizar as actividades de recuperación propostas. A correcta realización destes
exercicios suporá o 100% da nota. As actividades poderán consultarse na Aula Virtual.
Educación Física- Non haberá probas físico-deportivas. O 100 % da nota serán os traballos de teoría. Os traballos se entregarán en papel o mércores día 2 de setembro ás
13:00 h., no caso de ser presencial, ou se enviarán por correo electrónico, de non acudir ao centro. 
Tarefas para setembro – valoración: Traballo 1. Os músculos do corpo. Valoración: 25% da nota;Traballo 2. Estiramentos musculares. Valoración: 25 % da nota; Traballo 3. O
atletismo. Modalidades e regulamento. Valoración: 50 %
Valores Éticos- Na materia de Valores éticos non se vai facer exame en setembro. As tarefas, colgadas na aula virtual, supoñen o 100% da nota .
O departamento de Filosofía vai utilizar o correo electrónico cagigao@edu.xunta.es. para enviar as devanditas tarefas. 
Inglés- Só para p  endentes PMAR  : Traballo verán: 40% da nota final, calculada segundo a seguinte rúbrica: Entrega do material proposto na data asignada (día do examen): 2
puntos; Corrección das actividades: 2 puntos. Exame: 60% da nota.
Lingua Galega- Todas as tarefas publicadas na Aula Virtual , e destinadas ao alumnado coa materia pendente do curso anterior,son obrigatorias para aqueles que suspenderon a
materia na convocatoria ordinaria de xuño. 
Deberán envialas todas cunha calidade aceptábel como data límite o venres 21 de agosto( o xeito de envío figura tamén na aula virtual). Estas son condicións indispensábeis para
poder recuperar a materia na convocatoria de setembro. 
Investigación e Tratamento da Información- Realización das tarefas publicadas na Aula Virtual,  que deben entregarse o martes día 1 ás 11:30 horas.
Xeografía e Historia-  Todo o alumnado que en xuño non   adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles para superar a materia  deberá  resolver os boletíns de
traballo con actividades de  recuperación dos estándares de aprendizaxe contemplados na adaptación da programación  do departamento.  Ditos boletíns, que se atopan
publicados na aula virtual, terán que ser enviados para a súa avaliación ao correo electrónico avpelseque@gmail.com antes do día 28 de agosto.

Para a súa avaliación empregarase utilizarase como instrumento unha rúbrica na que se terá en conta  a corrección dos contidos (60 % da nota),  a forma de expresión (20 %),  a
calidade da presentación (10 %) e a ortografía (10 %). 

 No caso do alumnado que acade na avaliación destas actividades   as aprendizaxes e competencias imprescindibles para aprobar a materia    non terá que presentarse a un
exame de recuperación no mes de setembro.

No caso do alumnado que non entregue o boletín de traballo  ou  que non acade na avaliación destas actividades   as aprendizaxes e competencias imprescindibles para aprobar a  
materia,  deberá presentarse en setembro na data marcada pola Xefatura de Estudos a un exame de recuperación  (presencial ou telemático)  no que será avaliable  tan só a
materia impartida durante os dous primeiros trimestres do curso. 


