
2ª AVALIACIÓN PERÍODO COVID-19

MODELO DE RECOLLIDA DE MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE AVALIACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO:

MATERIA: Relixión EvanxélicaCURSO: 1º ESO GRUPO: A+B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como as probas escritas estaban marcadas con posterioridade á data do inicio do estado de
alarma, neste curso, os criterios para a segunda avaliación serán relativos ó traballo en clase.

MATERIA:    Relixión Evanxélica            CURSO:     2º ESO                GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como as probas escritas estaban marcadas con posterioridade á data do inicio do estado de
alarma, neste curso, os criterios para a segunda avaliación serán relativos ó traballo en clase.

MATERIA:    Relixión Evanxélica            CURSO:     3º ESO GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como as probas escritas estaban marcadas con posterioridade á data do inicio do estado de
alarma, neste curso, os criterios para a segunda avaliación serán relativos ó traballo en clase.

MATERIA: Relixión Evanxélica            CURSO:     3º ESO                GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como as probas escritas estaban marcadas con posterioridade á data do inicio do estado de
alarma, neste curso, os criterios para a segunda avaliación serán relativos ó traballo en clase.

MATERIA:    Relixión Evanxélica            CURSO: 1º Bach GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como as probas escritas estaban marcadas con posterioridade á data do inicio do estado de
alarma, neste curso, os criterios para a segunda avaliación serán relativos ó traballo en clase.
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