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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles da 3ª avaliación
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun 
contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario 
científico, e exprésase de xeito correcto tanto oralmente como 
por escrito. 

CCL, CMCCT 

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de 
carácter científico, e utilizala para formar unha opinión propia, 
expresarse con precisión e argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural e a saúde. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de 
carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 

CD, CAA 

B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e 
vertebrados. 

BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico 
ao que pertencen.

CMCCT

B3.7. Determinar a partir da observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención aos ecosistemas galegos.

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios 
dalgúns ecosistemas ou de interese especial por seren especies
en perigo de extinción ou endémicas. 

CMCCT

B3.7. Determinar a partir da observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención aos ecosistemas galegos.

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza 
de determinadas estruturas nos animais e nas plantas máis 
comúns. 

CAA, CMCCT

B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa 
importancia para a vida, e caracterizar os principais grupos de 
plantas. 

BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao
coa súa importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

CMCCT

B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa 
importancia para a vida, e caracterizar os principais grupos de 
plantas. 

 BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos 
principais grupos de plantas. 

CMCCT
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B5.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método 
científico. 

CAA, CMCCT

B5.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar e 
decidir sobre elas e sobre os métodos empregados para a súa 
obtención. 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións.

CMCCT, CD
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

➢ Os alumnos que aprobaron a primeira e a segunda avaliación terán como 
cualificación da materia, a nota media desas dúas avaliacións. 

Todos estes alumnos teñen a posibilidade de subir a súa nota final nun máximo 
de 1 punto coa realización de tarefas feitas a distancia, as cales se entregan 
semanalmente. 

Serán fundamentalmente actividades sobre contidos vistos durante o curso ou 
contidos novos que se traballarán durante este período. Todos eles servirán para 
a consolidación das competencias clave.

➢ Aqueles alumnos que suspenderan a primeira e/ou a segunda avaliación, 
teñen a posibilidade de recuperar os contidos suspensos mediante un “PLAN DE 
RECUPERACIÓN”, que consiste na realización de actividades de repaso e reforzo 
acordes ás súas necesidades específicas. A información referida a estas 
actividades (bloques, prazos de entrega, etc.) recóllense no apartado 3: 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

Con estas actividades, o alumnado poderá subir ata un máximo de 1 punto a 
nota de cada avaliación suspensa. 

Para a cualificación dos traballos feitos a distancia, o alumnado pode obter as 
seguintes cualificacións: 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1 punto, segundo a gradación que se 
recolle na seguinte táboa:

Puntuación Aspecto valorado

1 Entrega a tarefa dentro dos prazos establecidos, realizando as 
actividades na súa totalidade e máis do 90% de maneira clara e 
correcta.

0,75 Entrega a tarefa dentro dos prazos establecidos, realizando as 
actividades na súa totalidade e entre o 70-90%  de maneira clara 
e correcta.

0,5 Entrega a tarefa dentro dos prazos establecidos, pero faltan 
actividades ou, se as entrega na súa totalidade, entre o 50-70%  
son claras e correctas.

0,25 Entrega a tarefa fóra dos prazos establecidos, non a entrega na 
súa totalidade ou, se a entrega na súa totalidade, menos do 50% 
é clara e correcta.

0 Non entrega a tarefa.

Se a pesar de entregar as tarefas dentro de prazo e maneira correcta, o alumno 
non acada unha cualificación positiva, realizarase unha proba telemática, con 
cuestións relacionadas cos estándares imprescindibles das avaliacións non 
superadas.



Cualificación
final

➢ Alumnos que aprobaron a 1ª e 2ª avaliación:

Cualificación
final

=
Media da 1ª e
2ª avaliación +

Puntuación traballos 3ª
avaliación (máximo

1pto)

➢ Aumnos que suspenderan a primeira e/ou a segunda avaliación:

Cualificación
final = Media da 1ª e 2ª avaliación*

Redondeo da nota que non pode levar decimais: A aproximación dos decimais 
no boletín oficial de notas farase por redondeo. Cando o decimal sexa maior 
que 5 o redondeo farase cara arriba; mentres que se o decimal é igual ou 
menor que 5, o redondeo farase cara abaixo.

Proba
extraordinaria
de setembro 

A proba elaborarase sobre os contidos vistos de maneira presencial durante a 
1ª e 2ª avaliación e terá en conta os estándares imprescindibles destas dúas 
avaliacións e recollidos no apartado 1.
Esta proba escrita puntuarase sobre 10 puntos e para ter superada esta 
avaliación extraordinaria, o alumno deberá ter un 5 no exame.

Avaliación de
materia

pendentes

Continúase co plan de recuperación de materias pendentes levado a cabo antes
da suspensión das clases presenciais, que consistía na entrega de actividades 
relacionadas coas unidades didácticas correspondentes ao curso pendente.
Non se realizará a proba escrita fixada para o mes de maio.

A cualificación da materia pendente corresponderase coa entrega de ditas 
actividades coa periodicidade e os requisitos indicados en cada caso.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

➢ O alumando que aprobou a primeira e a segunda avaliación realizará 
actividades de ampliación, que se entregarán e corrixirán cunha periodicidade 
semanal.
➢ O alumnado que suspendera a primeira e/ou a segunda avaliación 
realizará unha serie de actividades de repaso e reforzo acordes ás súas 
necesidades específicas (“PLAN DE RECUPERACIÓN”), que consiste na 
realización de actividades de repaso e reforzo acordes ás súas necesidades 
específicas.

As actividades divídense en tres entregas/bloques que se recollen na seguinte 
táboa:

Tarefa Data de entrega

1ª Avaliación
Temas 1 e 2 11-19 maio

Temas 3 e 4 20-29 maio

2ª Avaliación Temas 5 e 6 30 maio – 8 xuño

Metodoloxía - 
Materiais e

recursos

Xunto con estas actividades, entréganse resumos e vídeos (algúns obtidos de 
Internet e outros elaborados pola profesora).
A entrega destes materiais, así como a recepción das actividades realízase a 
través da aula virtual, podendo utilizar o correo electrónico ou whatsapp con 
aqueles rapaces que teñan dificultades na conectividade. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para a comunicación e información co alumnado e as familias emprégase a 
aula virtual, correo electrónico e whatsapp. Nos casos nos que dita conexión
sexa máis complicada, recórrese ás chamadas telefónicas.

Publicidade Ademais da publicación na páxina web do centro e na aula virtual, esta 
información enviarase por correo electrónico e informarase vía telefónica á 
familia daqueles alumnos que teñan algunha avaliación non superada.
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