
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

B1.3. Realizar un traballo experimental con axuda dun guión de prácticas de 
laboratorio ou de campo, describir a súa execución e interpretar os seus 
resultados. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de 
laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas 
observacións e interpreta os seus resultados. 

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. 

B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa e heterótrofa. 

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento 
da vida. 
BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e 
deduce a relación entre elas. 

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. 

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

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. 

B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e doenza, os 
factores que os determinan. 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con 
exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e 
colectivamente. 

B4.1. Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira duns sitios a 
outros. 

BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características das rochas que 
condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 

MATEMÁTICAS 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 
obtidas. 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre 
os datos, e contexto do problema). 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números 
radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación 

MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais 
finitos e decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se 
repiten ou forman período. 
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adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os resultados coa 
precisión requirida. 

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 
MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, 
aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e 
analiza a coherencia da solución. 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 
dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e 
transformándoa. 

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 
MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso 
combinado da regra de Ruffini, identidades notables e extracción do factor común.  

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao 
maior que dous e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos 
tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados obtidos. 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións 
e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

FÍSICA E QUÍMICA 

B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico. 
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, 
e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e 
expresións matemáticas. 

 B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de 
diferentes teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a 
comprensión da estrutura interna da materia. 

FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa 
localización no átomo. 

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en 
substancias de uso frecuente e coñecido. 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso 
frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula 
química. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Tarefas entregadas a través da aula virtual 
 Probas telemáticas 

No caso de dificultades de acceso ás plataformas tecnolóxicas, artellarase 
o xeito de facer entrega das tarefas en formato físico seguindo a canle de 
comunicación concordada coas familias. 

Instrumentos: 
Disporemos dun informe individualizado de cada alumno no que 
rexistraremos os seus logros. 
Como indicadores de logro consideraremos: 

 Os estándares imprescindibles, no caso dos alumnos que non 
superasen algunha avaliación. 

 Todos os estándares relativos a contidos traballados, no caso no que 
teñan superadas as dúas primeiras avaliacións. 

Cualificación final 

Distinguimos os seguintes casos: 
 Se un alumno ten aprobadas a 1ª, 2ª avaliación. 

Calcúlase:  
 M = media aritmética das tarefas realizadas no 3º trimestre. 
 A = media aritmética da 1ª e 2ª avaliación. 
 B = media aritmética de 1ª avaliación, 2ª avaliación e M. 

A cualificación final será a nota máis alta entre A e B. 
 Se un alumno ten suspensas a 1ª e/ou 2ª avaliación. As avaliacións 

suspensas poderán recuperarse no terceiro trimestre empregando os 
procedementos e instrumentos descritos, que neste caso aplican os 
estándares imprescindibles; por esta razón, a cualificación das 
avaliacións recuperadas será de 5.  
Para obter a cualificación final aplicarase o cálculo especificado no 
punto anterior, sempre tendo en conta a nota máis alta entre a da 
avaliación suspensa e a da súa recuperación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba escrita ou telemática, atendendo ás instrucións 
recibidas, cos contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: O alumno superará a materia se domina como 
mínimo o 50% dos contidos.  
Considerarase tamén superada a materia pendente sempre e cando o 
alumno aprobe a materia do curso actual e entregue os boletíns de 
actividades de recuperación da materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: Establécense tres bloques de contidos. Para cada 
bloque, o alumno acadará unha nota, B, relativa ao boletín de actividades 
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e outra, P, relativa a unha proba escrita/telemática. A cualificación de cada 
bloque de contidos será a media aritmética de B e P. 
A cualificación final será a media aritmética das notas acadadas en cada 
bloque.  
Considérase que un alumno está aprobado se a cualificación final é 
superior ou igual a cinco. En caso contrario, a cualificación final será a da 
proba final relativa a todos os bloques de contidos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Boletíns de actividades de repaso segundo os bloques establecidos 

na materia. 
 Probas escritas/telemáticas por bloque.  
 Proba final. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo e, 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Para as unidades didácticas da programación do curso 2019-2020 impartidas 
durante a 1ª e 2ª avaliación programaranse actividades co obxectivo 
fundamental de que o alumnado acade os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. Esta actividade terá un carácter formativo que consolide as 
aprendizaxes, traballando a competencia matemática dende a perspectiva da 
comprensión da realidade e a aplicación á vida cotiá.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Alumnado con conectividade: A metodoloxía de traballo será activa e 
participativa. Realizarase un seguimento personalizado do alumnado a 
través da aula virtual do centro, das videoconferencias  e da realización 
das actividades. Facilitarase apoio ante as dificultades que lle poidan 
xurdir ao alumno. 

 Alumnado sen conectividade: A metodoloxía de traballo será o máis 
activa e participativa posible. Facilitanse semanalmente as actividades 
ao alumnado polos medios de comunicación definidos no seguinte 
apartado, e recibindo con esta periodicidade as tarefas do alumnado 
para a súa avaliación e cualificación. Darase resposta regularmente ás 
dúbidas ou cuestións que se formulen e estreitarase a comunicación 
coas familias. 

Materiais e recursos 

Materiais: Libro dixital, libro de texto,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, outras redes sociais. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

O día 12 de maio de 2020, comunicaranse aos alumnos os aspectos 
máis relevantes deste documento, as tarefas que teñen que facer para 
recuperar cada unha das avaliacións, así coma os criterios de 
cualificación. 
O día 12 de maio de 2020, comunicaranse aos alumnos os aspectos 
máis relevantes deste documento, as tarefas que teñen que facer para 
recuperar cada unha das avaliacións, así coma os criterios de 
cualificación. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


