
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 

Criterio de avaliación Estandar de aprendizaxe 

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 con corrección, tanto oralmente como por escrito. CCL, CMCCT. 

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e 
determinar as características que os diferencian da materia inerte. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 
célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.  CMCCT. 

B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, 
órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar as principais estruturas 
celulares e as súas funcións. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 
relación entre eles. CAA 
BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 
máis importantes. CMCCT 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa función. BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e 
asóciaos á súa función. CMCCT 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas 
gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 
órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 
relaciónao coa súa contribución no proceso. CMCCT 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello 
implicado. 

BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 
funcións de nutrición. CMCCT 
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B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 
circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. CMCCT 

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados 
coa nutrición, así como sobre as súas causas e a maneira de previlas. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos 
e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 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 20% traballos (pola realización e seguimento dos mesmos), 80% 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:  

Os reflexados na programación didáctica do curso para o curso 3º ESO. 

Criterios de cualificación: 

O non haber unha proba obxetiva da materia establezo os seguintes criterios. 

Realización das fichas de repaso en tempo determinado e seguimento das mesmas(realizando 
as correccións pertinentes). 

 De non entregar as fichas ou de non estar ben feitas existirá un exame a primeira semana de 
Xuño, telemática. 

Procedementos e instrumentos de avaliación.  

Corrección das fichas de traballo de ser o  caso corrección de exame. Ficha do alumno. 
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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 avaliación para alumnos coa avaliación pendente. 
Boletíns con diferentes exercicios de repaso. 

Actividade de ampliación de contidos da segunda avaliación para alumnos coa 
materia aprobada.  

Actividades de reforzo dos contidos da primeira avaliación para alumnos coa 
avaliación pendentes. Boletíns con diferentes exercicios de repaso. 

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

Elaboración de unha dieta equilibrada. Exercicio de ampliación para todos. 

Metodoloxía 
(Alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todos teñen conectividade polo tanto as atividades 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 

 


