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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B2.6. Identificar os materiais terrestres 
segundo a súa abundancia e a 
distribución nas grandes capas da 
Terra.

BXB2.6.1. Describe as características 
xerais dos materiais máis frecuentes nas 
zonas externas do planeta e xustifica a 
súa distribución en capas en función da 
súa densidade.

BXB2.6.2. Describe as características 
xerais da codia, o manto e o núcleo 
terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación

B2.7. Recoñecer as propiedades e as 
características dos minerais e das 
rochas, distinguir as súas aplicacións 
máis frecuentes e salientar a súa 
importancia económica e a xestión 
sustentable.

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas 
utilizando criterios que permitan 
diferencialos.
BXB2.7.2. Describe algunhas das 
aplicacións máis frecuentes dos minerais 
e das rochas no ámbito da vida cotiá.

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 animas e as plantas máis comúns co 
seu grupo taxonómico.

B.3.5. 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.

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

Avaliación

Procedementos:
1. Valoraranse os resultados acadados nas dúas primeiras 
avaliacións e a evolución e adaptación do alumnado a este 
singular final de curso.
2. Todo o alumnado poderá mellorar a cualificación 
considerando o traballo realizado no último trimestre como 
entrega de tarefas, actividades na aula virtual, interacción co
profesorado,...
3. O alumnado coa primeira ou/e a segunda avaliacións 
suspensas poderá recuperalas con tarefas específicas 
(realizadas telemáticamente) para eses casos. Unha vez 
conseguido o aprobado (con 5 como mínimo) nestas 
avaliacións, poderán mellorar a súa nota final igual que o 
resto de alumnado.
Instrumentos:

- Actividades e traballos entregados.
- Participación e interacción: consulta de dúbidas, 

visualización do material da Aula virtual.
Cualificación

final
A= Nota da 1ª avaliación
B= Nota da 2ª avaliación
C= Nota que terá en conta a participación, a interacción e 
actividades e traballos entregados.

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito:

1. O alumnado coa primeira e a segunda avaliación 
aprobadas de xeito presencial a cualificación será a media 
desas dúas avaliacións, ou a media da primeira, a segunda 
e o traballo feito no terceiro trimestre se desa maneira o 
alumnado mellora a súa cualificación.
A nota final será a máis alta entre a media de A e B 
((A+B)/2) e a media de A, B e C ((A+B+C)/3).

2. Ao alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación 
suspensas, se lles entregarán unhas actividades con 
contidos mínimos correspondentes as avaliacións non 
superadas. Se a valoración destas tarefas é un 5 ou 
superior, tomarase esta nota como referente da primeira 
e/ou segunda avaliación no cálculo da nota final. Para o 
cálculo da cualificación final utilizarase o mesmo 
procedemento que no caso do alumnado con todas as 
avaliacións aprobadas.
Isto quere dicir que todo o alumnado pode mellorar a 
nota obtida nas dúas primeiras avaliacións e, no peor 
dos casos, mantela.

Proba
extraordinari

a de

En principio convocarase ao alumnado a unha proba 
presencial en setembro. Nela entrarán unicamente os 
contidos e estándares traballados na primeira e na segunda 

4



setembro avaliación.

Avaliación
materias

pendentes

A totalidade do alumnado de 1º da ESO superou as 
materias deste departamento correspondentes a niveis 
anteriores.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
Actividades 1. Lectura comprensiva de apuntes, visualización de

vídeos,  esquemas  e  imaxes  aclaratorias,
incorporación  de  materiais  a  través  de  clases
gravadas,  realización  de  tarefas  e  corrección  das
mesmas, consulta e resolución de dúbidas...

Metodoloxía 1. Todo o alumnado ten conectividade
2.  O  alumnado  ten  os  contidos  (apuntes,  vídeos,
imaxes e actividades) colgados na Aula virtual. 
3.  As  actividades  propostas  en  cada  sesión,  serán
corrixidas  a  través  da  Aula  virtual  ou  por  correo
electrónico. Algunhas destas actividades son enviadas
ao profesorado para poder ser revisadas e valoradas
de maneira individual.
4. No caso do alumnado con reforzo, se lles ofrecen
boletíns  de  actividades  dos  mesmos  contidos,  pero
adaptadas  a  favorecer  o  reforzo  e  afianzamento  da
súa aprendizaxe. 
5.  Diariamente,  durante  o  traballo  e  realización  das
actividades , o profesorado e o alumnado permanecen
en continuo contacto a través do correo electrónico do
instituto,  para  solucionar  as  posibles  dúbidas  que
vaian xurdindo.

Materiais e
recursos

1. Correo electrónico
2. Aula virtual
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

A  información  contida  neste  documento  será
trasladada ao alumnado por correo electrónico.

Publicidade Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do  centro,
dentro  da  sección  do  departamento  de  ciencias
naturais
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