
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de 
clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis 
comúns co seu grupo taxonómico. CCEC, CMCCT. 

B3.2. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos e 
identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e 
as plantas máis comúns. 

BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 
grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. CMCCT. 

B3.3. Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e 
explicar a súa importancia no conxunto dos seres vivos. 

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 
taxonómico. 

B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 
pertencen. CMCCT. 
BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 
pertencen. 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 
BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais 
grupos de plantas. CMCCT. 
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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 
BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de 
determinadas estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. CAA, 
CMCCT. 

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. CMCCT. 

B4.2. Identificar nun ecosistema os factores desencadeantes de desequilibrios 
e establecer estratexias para restablecer o seu equilibrio. 

BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Corrección de probas, exercicios e traballos propostos na aula virtual. 

Instrumentos: Ficha de alumno, táboas de valoración, rúbricas. 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso. 

Superadas a 1ª e 2ª avaliación a nota final será a media de estas dúas avaliacións. 

A esta media sumarase ata un punto, pola realización e seguimento de todos os traballos 
propostos na terceira avaliación (facendo as correccións propostas nas correccións.) 

Recuperación das avaliacións: 

Os que non teñan algunha ou todas as avaliacións superadas a este momento, contarán con 
actividades de reforzo e repaso e exames telemáticos. Tendo en conta para a nota final 40% 
actividades (a non presentación das actividades de reforzo non permitirá aprobar), 60% nota 
da probas telemática.  

Unha vez superadas estas avaliacións procederase ó calculo da nota final como se indica no 
punto anterior. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita, presencial ou telemática. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de avaliación:  

Non existen alumnos con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación: 

Non existen alumnos con esta materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación.  

Non existen alumnos con esta materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre( recuperación, repasos, reforzo e no seu caso, ampliación) 

Actividades. Actividades de reforzo da segunda e primeira avaliación para alumnos coa avaliación 
pendente. Boletíns con diferentes exercicios de repaso. 

Actividades de ampliación dos contidos da primeira e segunda avaliación para 
alumnos coa avaliación aprobada. 

Metodoloxía 
(Alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todos teñen conectividade polo tanto as actividades colgaranse na aula virtual da 
clase (Classroom). 

Materiais e recursos Boletíns, fichas de traballo, vídeos, xogos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Na aula virtual da materia. Classroom 

Publicidade Páxina web do centro 

 


