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1. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica Peso cualificación final (%)  

1 ARITMÉTICA 20 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación impescindibles Mínimo 

X   

RA1  Resolve 
problemas 
matemáticos en 
situacións cotiás, 
utilizando os 
elementos básicos 
da linguaxe 
matemática e as 
súas operacións 

CA1.1 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar adecuadamente a información cuantitativa X 

X  CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física 
ou informática) 

X 

X  CA1.3 Utilizáronse as TIC como medio de procura de información  

X  CA1.4 Representáronse os números reais sobre a recta numérica X 

X  CA1.5 Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi pequenos e operar con eles X 

X  CA1.6 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades X 
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Nº Unidade didáctica Peso cualificación final (%)  

2 O CORPO HUMANO 15 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Mínimo 

X   

RA6  Localiza as 
estruturas 
anatómicas 
básicas 
discriminando 
os sistemas ou 
os aparellos aos 
que pertencen e 
asociándoos ás 
funcións que 
producen no 
organismo 

CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao 

aparello correspondente 
X 

X  CA6.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente aparellos e sistemas X 

X  CA6.3 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das estruturas anatómicas dos 

aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor 
X 

 X CA6.4 Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a función das estruturas anatómicas do 

aparello reprodutor 
X 

 X CA6.5 Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a función das estruturas anatómicas dos 

sistemas nervioso e endócrino 
X 

 X CA6.6 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas asociacións X 
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Nº Unidade didáctica Peso cualificación final (%)  

3 A MATERIA 35 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Mínimo 

X   

 

RA3  Identifica 

propiedades 

fundamentais da 

materia nas 

formas en que se 

presenta na 

natureza, 

manexando as 

súas magnitudes 

físicas e as súas 

unidades 

fundamentais en 

unidades de 

sistema métrico 

decimal 

 

 

 

 

CA3.1Describíronse as propiedades da materia X 

X  CA3.2 Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade X 

X  CA3.3 Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade  

X  CA3.4 Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema métrico decimal e utilizando a 

notación científica 
 

X  CA3.5 Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia X 

X  CA3.6 Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos X 

X  CA3.7 Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e utilizáronse modelos cinéticos para 

explicar os cambios de estado 
X 

X  CA3.8 Traballouse en equipo na realización de tarefas X 

X  CA3.9 Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa temperatura de fusión e de ebulición X 

X  CA3.10 Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando exemplos sinxelos  
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 X  

RA4  Utiliza o 
método máis 
adecuado para 
a separación de 
compoñentes 
de mesturas 
sinxelas en 
relación co 
proceso físico 
ou químico en 
que se basea 

CA4.1 Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura X 

 X CA4.2 Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos X 

 X CA4.3 Discrimináronse os procesos físicos e químicos X 

 X CA4.4 Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os compostos e os elementos químicos X 

 X CA4.5 Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mesturas por métodos sinxelos  

 X CA4.6 Describíronse as características xerais básicas de materiais en relación coas profesións, utilizando as TIC  

 X CA4.7 Traballouse en equipo na realización de tarefas X 

 

Nº Unidade didáctica Peso cualificación final (%)  

4 PROPORCIONALIDADE 15 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Mínimo 

 X RA1  Resolve 
problemas 
matemáticos en 
situacións 
cotiás, 
utilizando os 
elementos 
básicos da 
linguaxe 
matemática e as 
súas operacións 

CA1.7 Caracterizouse a proporción como expresión matemática  X 

 X CA1.8 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade X 

 X CA1.9 Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes directamente e 

inversamente proporcionais 
X 

 X CA1.10 Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás  
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Nº Unidade didáctica Peso cualificación final (%)  

5 SAÚDE 5 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Mínimo 

 X  

 

 

RA7 - Diferencia 
a saúde da 
doenza, 
relacionando os 
hábitos de vida 
coas doenzas 
máis frecuentes 
e recoñecendo 
os principios 
básicos de 
defensa contra 
elas 

CA7.1 Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as persoas  X 

 X CA7.2 Describíronse os mecanismos encargados da defensa do organismo  

 X CA7.3 Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non infecciosas máis comúns na poboación, e 

recoñecéronse as súas causas, a súa prevención e os seus tratamentos 
X 

 X CA7.4 Relacionáronse os axentes que causan as doenzas infecciosas habituais co contaxio producido X 

 X CA7.5 Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras achegas da ciencia médica para o tratamento e a 

prevención de doenzas infecciosas 
 

 X CA7.6 Recoñeceuse o papel das campañas de vacinación na prevención de doenzas S 6 infecciosas X 

 X CA7.7 Describiuse o tipo de doazóns e os problemas que se producen nos transplantes  

 X CA7.8 Recoñecéronse situacións de risco para a saúde relacionadas co contorno S 6 profesional máis próximo X 
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Nº Unidade didáctica Peso cualificación final (%)  

6 LABORATORIO 5 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Mínimo 

 X RA 2 recoñece 
as instalacións e 
o material de 
laboratorio e 
valóraos como 
recursos 
necesarios para 
a realización 
das actividades 
prácticas 

CA2.1 Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar X 

 X CA2.3 Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as técnicas experimentais que se vaian 
realizar 

X 

 

Nº Unidade didáctica Peso cualificación final (%)  

7 ÁLXEBRA 5 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Mínimo 

 X RA9  Resolve 
situacións 
cotiás, 
utilizando 
expresións 
alxébricas 
sinxelas e 
aplicando os 
métodos de 
resolución máis 
axeitados 

CA9.1  Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante expresións alxébricas X 

 X CA9.2  Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de desenvolvemento e factorización X 
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2. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

 

Para a recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliación, proporanse actividades de reforzo relacionadas cos 

contidos das unidades non superadas impartidas no 1º e/ou 2º trimestre do presente curso, que serán 

enviadas por correo polo profesor/a correspondente.   

Estas actividades deberán de ser realizadas por aqueles alumnos/as que non superaron a 1ª e/ou 2ª 

avaliación, por obter una cualificación inferior a 5 puntos na 1ª e/ou 2ª avaliación. 

Este alumnado deberá de enviar as actividades realizadas ó docente para a súa corrección dentro 

do prazo establecido, a través do correo electrónico. 

  Para superar a 1ª e/ou 2ª avaliación débense de cumprir dúas condicións:  

1. O alumnado deberá de enviar todas as actividades propostas polo docente dentro do prazo 

establecido, a través do medio indicado anteriormente e no formato estipulado. Non se aceptarán tarefas 

entregadas fóra do prazo acordado. 

2. O 75% destas actividades deben estar realizadas de forma correcta. 

 Se o/a alumno/a cumpre as dúas condicións anteriores,  obterá unha cualificación máxima de 5 

puntos na 1ª e/ou 2ª avaliación, e polo tanto consideraranse superadas. 

Aqueles alumnos/as que non entreguen as actividades propostas dentro do prazo establecido, ou no 

caso de entregalas, non realicen correctamente o 75 % das mesmas, non superarán a 1ª e/ou 2ª avaliación. 

Asimesmo, poderán realizar unha proba telemática a través do medio establecido polo/a docente no día, 

hora e tempo establecidos polo/a profesor/a. Terá lugar no mes de xuño e versará sobre algúns RA 

seleccionados da 1ª e/ou 2ª avaliación anteriormente descritos, e terá una puntuación máxima de 10 

puntos. O módulo quedará superado se o alumno/a alcanza unha cualificación igual ou superior a 5 puntos 

nesta proba. A cualificación final do módulo superado mediante esta proba será de 5 puntos como máximo. 

 

2.a) Actividades de recuperación  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

- Realización de exercicios de cálculo. 

- Realización de problemas. 

- Elaboración de cuestións teóricas. 

- Corrección individual. 

- Corrección de cuestionarios. 

- Autoavaliación. 

 

2.b)  Proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda do 

dereito a evaluación continua (PD). 

O alumnado que acadase perda do dereito a avaliación continua (PD) durante a 1ª e segunda 

avaliación, deberá  superar o módulo nunha única proba que se realizará en xuño, na hora e data fixada 

polo docente, onde terá a oportunidade de demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe 

incluídos na presente programación, atendendo ós criterios de avaliación correspondentes.  
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Esta proba  versará sobre algúns dos RA seleccionados da 1ª e/ou 2ª avaliación anteriormente 

descritos, e terá una puntuación máxima de 10 puntos. O módulo quedará superado se o alumno/a alcanza 

unha cualificación igual ou superior a 5 puntos nesta proba. A cualificación final do módulo superado 

mediante esta proba será de 5 puntos como máximo. 

As probas finais extraordinarias de PD realizaranse prioritariamente de xeito presencial, sempre que 

a situación e autoridades sanitarias o permitan, ou no seu caso de xeito telemático a través do medio 

establecido polo/a docente. 

O alumnado que non poidan acudir ou presentarse á proba na data e hora establecida, non terán 

dereito á repetición da mesma, salvo causa debidamente xustificada. 

 

2.c) Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes 

anteriores ó estado de alarma para todo ou parte do alumnado 
 

Para aqueles alumnos/as que teñen superadas a 1ª e a 2ª avaliación, proporanse actividades de 

repaso e ampliación relacionadas cos contidos das unidades impartidas no 1º e no 2º trimestre do presente 

curso, que serán enviadas por correo polo profesor/a correspondente. 

  De ser o caso, proporase ao alumnado avanzar na programación prevista e non impartida con 

actividades ou contidos novos, pero, coma no resto de tódalas tarefas en liña inseridas neste 3º trimestre, 

unicamente serán tidas en conta na avaliación dos/as estudantes de forma positiva, non podendo ir en 

detrimento da cualificación xa obtida na fase de aprendizaxe presencial (ate a suspensión das clases 

presenciais). 

  Este alumnado deberá enviar as actividades realizadas o/a profesor/a para a súa corrección dentro 

do prazo establecido, a través do medio acordado e no formato estipulado. 

Estes alumnos e alumnas poderán acadar unha subida de ata un punto sobre a nota mínima final do 

curso (nota media entre a 1ª e a 2ª avaliación), sempre e cando se cumpran dúas condicións:   

1. O alumnado deberá enviar as actividades propostas polo/a profesor/a dentro do prazo 

establecido, no formato estipulado e a través dos medios indicados anteriormente.  

2. O 75 % de estas actividades deben estar realizadas de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


