
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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Criterios de avaliación 1. Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Instrumentos 
de avaliación 

▪ B6.1. Comprender e 
discriminar os conceptos 
de nutrición heterótrofa e 

de alimentación. 

▪ BXB6.1.1. Argumenta as 
diferenzas máis significativas 
entre os conceptos de nutrición 

e alimentación. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba  

 

▪ BXB6.1.2. Coñece as 
características da nutrición 
heterótrofa e distingue os tipos 
principais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ Proba  

 

▪ B6.2. Distinguir os modelos 
de aparellos dixestivos dos 
invertebrados. 

▪ BXB6.2.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos 
dixestivos dos invertebrados. 

▪ CMCCT ▪ Traballo. 

▪ B6.3. Distinguir os modelos 
de aparellos dixestivos dos 

vertebrados. 

▪ BXB6.3.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos 

dixestivos dos vertebrados. 

▪ CMCCT ▪ Traballo. 

▪ B6.4. Diferenciar a 
estrutura e a función dos 
órganos do aparello 
dixestivo e as súas 

glándulas. 

▪ BXB6.4.1. Relaciona cada 
órgano do aparello dixestivo 
coa súa función. 

▪ CAA ▪ Traballo. 

▪ BXB6.4.2. Describe a absorción 
no intestino. 

▪ CCL ▪ Traballo. 

▪ B6. 5. Coñecer e relacionar 
a importancia de 
pigmentos respiratorios no 
transporte de osíxeno. 

▪ BXB6.5.1. Recoñece e explica a 
existencia de pigmentos 
respiratorios nos animais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Traballo. 

▪ B6.6. Comprender e 
describir os conceptos de 

circulación aberta e 
pechada, circulación simple 
e dobre, incompleta ou 

completa. 

BXB6.6.1. Relaciona circulación 
aberta e pechada cos animais 

que a presentan e explica as súas 
vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

▪ CAA ▪ Traballo. 

▪ BXB6.6.2. Asocia 
representacións sinxelas do 
aparello circulatorio co tipo de 
circulación (simple, dobre, 

incompleta ou completa). 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ Traballo. 

▪ B6.7. Coñecer e relacionar 
a composición e a función 

▪ BXB6.7.1. Indica a composición 
da linfa e identifica as súas 

▪ CMCCT ▪ Traballo. 
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da linfa. principais funcións. 

▪ B6.8. Distinguir respiración 
celular de respiración 
(ventilación e intercambio 

gasoso). 

▪ BXB6.8.1. Diferencia 
respiración celular e 
respiración, e explica o 

significado biolóxico de 
respiración celular. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ Traballo. 

▪ B6.9. Coñecer e indicar os 
tipos de aparellos 
respiratorios en 

invertebrados e 
vertebrados. 

▪ BXB6.9.1. Asocia os aparellos 
respiratorios cos grupos aos 
que pertencen, e recoñéceos en 

representacións esquemáticas. 

▪ CD ▪ Traballo. 

▪ B6.10. Definir o concepto 
de excreción e relacionalo 

cos obxectivos que 
persegue. 

▪ BXB6.10.1. Define e explica o 
proceso da excreción. 

▪ CCL ▪ Traballo. 

▪ B6.11. Enumerar os 
principais produtos 
de excreción e sinalar as 

diferenzas apreciables nos 
grupos de animais en 
relación con estes 

produtos. 

▪ BXB6.11.1. Enumera os 
principais produtos de 
excreción e clasifica os grupos 

de animais segundo os 
produtos de excreción. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ Traballo. 

▪ B6.12. Describir os 
principais tipos órganos e 
aparellos excretores nos 

distintos grupos de 
animais. 

▪ BXB6.12.1. Describe os 
principais aparellos excretores 
dos animais e recoñece as súas 

principais estruturas a partir de 
representación esquemática. 

▪ CMCCT ▪ Traballo. 

▪ B6.13. Estudar a estrutura 
das nefronas e o proceso 
de formación dos ouriños. 

▪ BXB6.13.1. Localiza e identifica 
as rexións dunha nefrona. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ Traballo. 

▪ BXB6.13.2. Explica o proceso de 
formación dos ouriños. 

▪ CMCCT ▪ Traballo. 

▪ B6.14. Coñecer e relacionar 
mecanismos específicos 
ou singulares de excreción 

en vertebrados. 

▪ BXB6.14.1. Identifica os 
mecanismos específicos ou 
singulares de excreción dos 

vertebrados. 

▪ CMCCT ▪ Traballo. 
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2.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 ponderada das dúas primeiras avaliación: 
1º Avaliación 60%, 2º Avaliación 40%.  

• Media ponderada: 
1º Avaliación 45%, 2º Avaliación 45% e 3º trimestre 10% 

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. 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliaci ón)  

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. 
No terceiro trimestre 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... 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Aula virtual do centro.  

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro. 
Aula virtual do centro. Curso de 1º Bacharelato. Bioloxía e Xeoloxía 


