CONTIDOS, PROBAS E CUALIFICACIÓNS PARA A ESO



A materia dividirase en seis unidades cos seus correspondentes exercicios e
actividades do cahier, Traballaranse dúas unidades por trimestre.



Ao rematar cada unidade farase unha Proba Escrita de carácter xeral cos
contidos reflexados nela: gramaticais, vocabulario, estructuras, pequena
redacción, comprensión escrita etc. Esta proba representa o 80% da
cualificación.



Tamén faranse en cada avaliación unha(s) proba(s) de Comprensión Oral que
poden ser de completar, encher ocos, respostas a preguntas dirixidas,
verdadeiro ou falso, ditados... Esta proba representa o 10% da cualificación.



Na avaliación dos alumnos terase en conta a participación activa e o
rendemento na aula, o traballo na casa, o desexo de autonomía (consulta do
material que crean convinte), a limpeza e organización nas súas produccións e
no caderno, e respeto e colaboración cos seus compañeiros e co profesor.
Todo esto representa o 10% da cualificación.

En cada avaliación farase a media aritmética dos exames e probas realizadas.
RECUPERACIÓNS

I. RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO
Non se farán exames de recuperación durante o Curso xa que é unha materia con
contidos progresivos e ao mesmo tempo en espiral , é decir, avánzase e vólvese sobre
os mismos.
Nembargantes o método ofrece unha chea de exercicios de autoevaluación para que o
alumno saiba nun momento dado cal é a súa competencia. Por outra banda o profesor
indicaralles os que crea convintes como reforzo ou ben no que deben fixarse e revisar.
Como xa dixemos, ao ser unha materia con contidos progresivos, terase en conta a
evolución positiva do alumno de cara a súa cualificación final.





A utilización de cando en vez da aula de informática para realizar éstas ou
outras actividades; mais hai que ter en conta a disponibilidade da mesma, o
número de alumnos por grupo, e, como xa dixemos, que nos tres primeiros
cursos de ESO soamente disponemos de dúas sesións semanais, moi poucas
para facer estas tarefas.
A utilización na medida do posible da pizarra dixital.
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