
Aviso  sobre o Procedemento de Avaliación e

Cualificación das asignaturas de 6º EP de 

L. Castelá, L.Galega, Matemáticas, CC.NN, CC.SS, Música, Plástica, 
Valores/Relx.

                                                                                

Ola a todos e todas

Gustaríame aproveitar, para en nome de toda a comunidade educativa, dar as 
grazas a todos os nen@s e ás familias polo esforzó e o traballo na casa. 

Mandar unha mensaxe de ánimo, desexando que todos esteades ben e que 
moi pronto poidamos recuperar a normalidade e volver ás aulas.  

Seguindo  as directrices provisionais da Consellería de Educación para o  
terceiro trimestre-curso 2019-20. Vou indicar a metodolóxia e os criterios de 
avaliación, que se terán en conta para acadar os obxectivos e as competencias
para este curso.

CONTACTO COAS FAMILIAS

O contacto coas familias será, sempre que sexa necesario,  por Abalar Móbil 
para facer chegar a información ou os avisos pertinentes. Ás familias que non 
teñan esta aplicación, recibirán a información por correo electrónico.

Todos  pódense poñer en contacto comigo no meu correo 
mercedes.balseiro@edu.xunta.es

TRABALLO NA CASA E AVALIACIÓN

Os traballos semanais que se suben a páx. Web do centro serán 
cualificables. 
Serán de reforzo dos contidos tratados ao longo do curso, así como de aqueles
conceptos ou apartados que quedaron sen rematar dentro dunha unidade 
(último tema no que estabamos).
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Estes traballos poderanse adxuntar como capturas de imaxe do caderno de 
clase, folios...ou ben a través de documentos de texto (Word). As actividades 
de música son para practicar na casa. Podedes reenviar no caso das fichas.

 É importante destacar a obrigatoriedade do envío das tarefas, para así 
poder realizar o seguemento do traballo semanal e poder avalialo.

O prazo de entrega será semanal, é dicir, si se suben á web (ou outro medio 
técnico) o luns, a data límite de entrega é o domingo desa semana.

Mención especial serán as materias de E.F., Plástica, Valores/ Relixión e 
música coas que intentaremos mellorar e reforzar a autoestima, o seu benestar
físico e psíquico.
-E.F.: As actividades prácticas da asignatura de Educación Física realizaranse 
na casa a excepción de algún traballo/ficha que será entregado por correo.

-Plástica: Deberán facer traballos creativos para relaxar as tensións ante este 
confinamento e facer pequenas exposicións en sitios visibles da casa que 
reforzen a súa autoestima. Non será necesario entregar os debuxos, salvo que 
a profesora os pida.

-Valores/Relixión: Estar na casa sen sair, é unha situación difícil. Traballar de 
forma responsable, ocuparnos das nosas cousas, colaborar e alegrar a familia, 
son valores a traballar tamén no ámbito relixioso.

Os traballos que computarán serán os subidos á páxina ou entregados 
desde a semana do 14 ao 17 de abril. (Inicio da 3a Avaliación)

Deben entregarse na seguinte dirección de correo:

 L. Galega, L. Castelá, CC.NN, CC.SS. e Música: 
mercedes.balseiro@edu.xunta.es

 Matemáticas, E.F.
josemiguelblanco@edu.xunta.es
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APOIOS:

Os alumnos/as que teñen algún tipo de RE ou otra medida de Atención a 
diversidade.
Realizarán as actividades enviadas polos seus titores e consensuadas co 
Departamento de Orientación. Contarán co apoio de Olga Fdez. e Isabel 
Martínez. Para dubidas:

Olga Fdez. Isabel Martínez
olfeca@edu.xunta.es isabelmartinezfontela@edu.xunta.es

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A nota do terceiro trimestre será a media dos dous anteriores máis o traballo 
realizado neste último trimestres, sempre valorando o esforzo e as dificultades  
da situación na que nos atopamos.

Os alumnos que teñen alguna materia suspensa poden RECUPERAR.

Os deberes que se realizarán neste terceiro trimestre, serán de repaso dos 
temas dados ata que se suspenderon as clases ou rematar algún tema que xa 
estabamos traballando.

1. OS ALUMNOS QUE TEÑEN TODO APROBADO

Os alumnos que teñen as dúas avaliacións aprobadas seguirán realizando os 
traballos subidos a páxina web. A súa realización permitirá establecer a nota 
definitiva.

2. OS ALUMNOS CON MATERIAS SUSPENSAS NO 1º E 2º TRIM.

Deberán poñerse en contacto comigo na miña dirección de correo para 
saber os deberes que teñen que facer, para a súa RECUPERACIÓN.
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NOTA:

- Aqueles alumnos/as que non teñan medios técnicos, poderán solicitar cada 
semana o envío de fotocopias.

-Os exercicios teñen que indicar, o nome  e o curso ao principio da folla.

-A maioría dos exercicios son fichas, podes copiar o enunciado resumido e 
facer o exercicio na libreta.

-Se é do libro copia a páx. e o número do exercicio.

Un saúdo

A titora,  M. Balseiro

                                                              Mércores, 22 de abril de 2020


