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Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias clave Instrumentos de avaliación 

▪    B2.1. Diferenciar as 
explicacións científicas 
relacionadas co Universo, o 
Sistema Solar, a Terra, a orixe da 
vida e a evolución das especies, 
daquelas baseadas en opinións 
ou crenzas. 

▪ CCIB2.1.1. Describe as 
teorías acerca da orixe, 
a evolución e o final do 
Universo, e establece os 
argumentos que as 
sustentan. 
 

 CMCCT 
  

Traballos de investigación 
Actividades 

▪ B2.2. Coñecer os feitos 
históricos e as teorías que 
xurdiron ao longo da historia 
sobre a orixe do Universo, e en 
particular a teoría do Big Bang. 

▪ CCIB2.2.1. Recoñece a 
teoría do Big Bang 
como explicación á 
orixe do Universo. 

 CMCCT 
  

Traballos de investigación 
Actividades 

▪ CCIB2.2.2. Sinala os 
acontecementos 
científicos que foron 
fundamentais para o 
coñecemento actual do 
Universo. 

 CMCCT 
  

Traballos de investigación 
Actividades 

▪ B2.3. Describir a organización 
do Universo e como se agrupan 

▪ CCIB2.3.1. Establece a 
organización do 
Universo coñecido, e 

 CMCCT 
  

Traballos de investigación 
Actividades 



as estrelas e pos planetas. sitúa nel o sistema 
solar. 

▪ CCIB2.3.2. Determina, 
coa axuda de exemplos, 
os aspectos máis 
salientables da Vía 
Láctea. 

 CMCCT 
  

Traballos de investigación 
Actividades 

▪ CCIB2.3.3. Xustifica a 
existencia da materia 
escura para explicar a 
estrutura do Universo. 

 CMCCT 
  

Traballos de investigación 
Actividades 

▪ B2.4. Sinalar que observacións 
poñen de manifesto a existencia 
dun burato negro, e cales son as 
súas características. 

▪ CCIB2.4.1. Argumenta a 
existencia dos buratos 
negros e describe as 
súas principais 
características. 

 CMCCT 
  

Traballos de investigación 
Actividades 

▪ B2.5. Distinguir as fases da 
evolución das estrelas e 
relacionalas coa xénese de 
elementos. 

▪ CCIB2.5.1. Coñece as 
fases da evolución 
estelar e describe en cal 
delas atopar o noso Sol. 

 CMCCT 
  

Traballos de investigación 
Actividades 

▪ B2.6. Recoñecer a formación do 
Sistema Solar. 

▪ CCIB2.6.1. Explica a 
formación do Sistema 
Solar e describe a súa 
estrutura e as súas 

 CMCCT 
  

Traballos de investigación 
Actividades 



 
 

características 
principais.  

▪ B2.7. Indicar as condicións para 
a vida noutros planetas. 

▪ CCIB2.7.1. Indica as 
condicións que debe 
cumprir un planeta para 
que poida albergar vida. 

 CMCCT 
  
 CAA 

Traballos investigación 
Actividades 

 



 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Os recollidos na programación. 

Instrumentos: Para o primeira e segunda avaliación os recollidos na programación. 
Para o terceiro trimestre os recollidos no presente documento no cadro que inclúe os estándares avaliables, 
criterios de avaliación... 

Cualificación final 

A cualificación final do curso será a maior das seguintes opcións: 
 Media aritmética das cualificacións da primeira e segunda avaliación.  
 Media ponderada: 

1º Avaliación 45%, 2º Avaliación 45% e 3º trimestre 10a 

Proba extraordinaria de 
setembro 

De non superar a materia os alumnos terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de Setembro nunha 
modalidade de exame similar aos realizados no curso. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras avaliacións. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: Os contidos na programación. 
 
 
 

Criterios de cualificación: Os contidos na programación. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Os contidos na programación.  
O exame realizarase a través da aula virtual posto que todos os alumnos teñen acceso a este recurso. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Están recollidas na aula virtual no curso correspondente 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Para o primeiro e segundo trimestre os recollidos na programación. 
Na terceira avaliación non tivemos alumnos sen conectividade aínda que non todos empregaron os medios dos que dispoñían 
para manter o contacto coa profesora. 
Para manter a comunicación empregáronse os seguintes métodos: 
Videoconferencias por webex 
Aula virtual 
Conexión telefónica 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Teléfono 
Outros: páxinas web, libros dixitais... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


