
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación 

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. 
CA1.2 - Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 
mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 
CA1.3 - Utilizáronse as TIC como medio de procura de información. 
CA1.4 - Operouse con potencias de expoñente natural  aplicando as 
propiedades 
CA1.7 - Caracterizouse a proporción como expresión matemática 
CA1.8 - Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de 
proporcionalidade 
CA1.9 - Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que 
interveñen magnitudes directamente e inversamente proporcionais 
 

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 
CA9.2 - Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos 
de desenvolvemento 
CA9.3 - Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a 
formulación e a resolución de ecuacións de primeiro grao 
CA9.4 - Resolvéronse problemas sinxelos utilizando métodos gráficos e as 
TIC 

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 
CA6.2 - Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 
indicáronse as súas asociacións 
CA6.3 - Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a 
función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO:IES EDUARDO PONDAL PONTECESO 
CURSO: 1º FPB-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MATERIA:CIENCIAS APLICADAS I  
 

 

 

CA6.6 - Utilizáronse ferramentas informáticas para describir 
adecuadamente aparellos e sistemas 

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 
CA7.2 - Describíronse os mecanismos encargados da defensa do 
organismo 
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 
CA7.5 - Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras 
achegas da ciencia médica para o tratamento e a prevención de doenzas 
infecciosas 

RA8 -  Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando 
os nutrientes que conteñen e adaptándoos aos parámetros 
corporais e a situacións diversas 

CA8.1 - Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de alimentación 
CA8.2 - Diferenciáronse os nutrientes necesarios para o mantemento da 
saúde 
CA8.3 - Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do 
exercicio físico no coidado do corpo humano 
CA8.4 - Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as 
necesarias para o mantemento da saúde e as que poden conducir a unha 
mingua desta 

 

*Resultados de aprendizaxe de Unidades que non están na táboa: Sucesións e progresións, Proceso de relación, Proceso de reproducción, A materia e as súas 
propiedades e Enerxía e traballo..
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Terase en conta os resultados acadados na 1ª e 2ª avaliación. 
- O alumno pode mellorar a súa cualificación final mediante actividades, 

tarefas ou probas de repaso ou de ampliación referidas aos estándares 
imprescindibles realizadas neste último trimestre. 

- O alumno que non ten superadas as avaliacións anteriores poderá 
facelo mediante a realización de tarefas e probas de recuperación. 

Instrumentos: 
- Tarefas e probas de nivel realizadas na aula virtual do centro ou  

a través de videoconferencias Webex ou entregadas a través do correo 
corporativo do profesor. 

- Participación e interacción co profesorado mediante correos 
electrónicos. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
 

1. Para o alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas 
de xeito presencial a cualificación será a maior nota das seguintes  

opcións: 
 N1= (A+B)/2 
 N2= (A+B+C)/3 

 Sendo: 
    A= Nota da 1ª avaliación 

B= Nota da 2ª avaliación  
C= Nota do traballo realizado no  terceiro trimestre que será a media 
aritmética entre as tarefas de repaso e ampliación e probas de nivel 
imprescindible do terceiro trimestre. 
 

2. Para o alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación 
suspensas presencialmente a cualificación obterase da seguinte forma: 
 

a) Calcularase a nota M que será a media aritmética das actividades 
correspondentes á recuperación das avaliacións suspensas. O 
alumno recuperará a avaliación se  M≥5. 

b)  Unha vez aprobadas as dúas primeiras avaliacións aplicaranse os 
criterios do apartado 1.   

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba escrita ou telemática, atendendo ás instrucións 
recibidas, cos contidos relativos aos estándares imprescindibles da 1ª e 
2ª avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

1. Lectura comprensiva de apuntes e exercicios resoltos relativos 
aos estándares de aprendizaxe indicados no apartado 1 deste 
documento. 

2. Realización e explicación de exercicios cos alumnos a través de 
sesións de videoconferencia programadas a través da aplicación 
Webex, da aula virtual e do correo corporativo da consellaría. 

3. Realización tarefas de exercicios e probas de nivel telemáticas.. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.Todo o alumnado ten conectividade. A metodoloxía de traballo será 
activa e participativa, realizando seguimento do alumnado a través da 
aula virtual do centro, nas videoconferencias e na realización das 
actividades e probas, facilitando apoio ante as dificultades polas canles 
de comunicación co alumnado e as familias. 
2. O alumnado dispón dos contidos, teoría e exercicios resoltos, dos 
estándares de aprendizaxe no que imos traballar neste trimestre. 
Sobre eses contidos teñen que realizar tarefas actividade e/ou probas 
de nivel. As dúbidas dos alumnos  resólvense por correo, aula virtual 
ou a través de videoconferencia para todos. Unha vez por semana 
conéctome co alumnado por videoconferencia (Webex para facer un 
seguimento de dúbidas e explicación dos apuntes e  dos exercicios.  
3. O alumnado que necesite recuperar algunha avaliación disporá das 
correspondentes tarefas actividade e probas de repaso e 
recuperación. 

Materiais e recursos 

Materiais: Material dixital/papel e audiovisual de elaboración propia. 
Recursos: Ordenador/tableta/móbil e conexión a Internet. 
Plataformas de comunicación:  Aula virtual, Abalar, correo electrónico 
corporativo, Webex. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO:IES EDUARDO PONDAL PONTECESO 
CURSO1º FPB-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

                              MATERIA: CIENCIAS APLICADAS I 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información ao alumnado  facilítase polas seguintes canles: Aula 
virtual, correo electrónico, Webex.  
Información ás familias facilítase polas seguintes canles: A través da 
titoría, a plataforma Abalar, por correo electrónico e por teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


