
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 clave. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Instrumentos 
de avaliación 

▪ B3.18. Describir os 
procesos implicados na 
función de relación, e os 
sistemas e aparellos 

implicados, e recoñecer e 
diferenciar os órganos dos 
sentidos e os coidados do 

oído e a vista. 

▪ BXB3.18.1. Especifica a función 
de cada aparello e de cada 
sistema implicados nas 
funcións de relación. 

▪ CMCCT ▪ Actividades  

 

▪ BXB3.18.2. Describe os 
procesos implicados na función 
de relación, e identifica o 
órgano ou a estrutura 
responsables de cada proceso. 

▪ CMCCT ▪ Actividades  

 

▪ BXB3.18.3. Clasifica os tipos de 
receptores sensoriais e 
relaciónaos cos órganos dos 
sentidos en que se atopan. 

▪ CMCCT ▪ Actividades 

▪ B3.19. Explicar a misión 
integradora do sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, e describir o seu 

funcionamento. 

▪ BXB3.19.1. Identifica algunhas 
doenzas comúns do sistema 
nervioso e relaciónaas coas 
súas causas, cos factores de 

risco e coa súa prevención. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Actividades 

▪ B3.20. Asociar as principais 
glándulas endócrinas coas 
hormonas que sintetizan e 
coa súa función. 

▪ BXB3.20.1. Enumera as 
glándulas endócrinas e asocia 
con elas as hormonas 
segregadas e a súa función. 

▪ CMCCT ▪ Actividades 

▪ B3.21. Relacionar 
funcionalmente o sistema 
neuro-endócrino. 

▪ BXB3.21.1. Recoñece algún 

proceso que teña lugar na vida 

cotiá no que se evidencie 

claramente a integración 

neuroendócrina. 

▪ CMCCT ▪ Actividades  

▪ B3.22. Identificar os 

principais ósos e músculos do 

aparello locomotor. 

▪ BXB3.22.1. Localiza os 
principais ósos e músculos do 
corpo humano en esquemas do 

aparello locomotor. 

▪ CMCCT ▪ Actividades  

▪ B3.23. Analizar as relacións 
funcionais entre ósos, 
músculos e sistema 

▪ BXB3.23.1. Diferencia os tipos 
de músculos en función do seu 
tipo de contracción, e 

▪ CMCCT ▪ Actividades  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

nervioso. relaciónaos co sistema nervioso 
que os controla. 

▪ B3.8. Recoñecer e 
transmitir a importancia 

que ten a prevención como 
práctica habitual e 
integrada nas súas vidas e 

as consecuencias positivas 
da doazón de células, 
sangue e órganos. 

▪ BXB3.8.1. Detalla a importancia 
da doazón de células, sangue e 

órganos para a sociedade e para 
o ser humano. 

▪ CSC ▪ Actividades  

▪ B3.9. Investigar as 

alteracións producidas por 

distintos tipos de substancias 

aditivas, e elaborar 

propostas de prevención e 

control. 

▪ BXB3.9.1. Detecta as situacións 
de risco para a saúde 
relacionadas co consumo de 
substancias tóxicas e 
estimulantes, como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., contrasta 
os seus efectos nocivos e 
propón medidas de prevención 

e control. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Actividades  

▪ B3.10. Recoñecer as 
consecuencias para o 
individuo e a sociedade de 

seguir condutas de risco. 

▪ BXB3.10.1. Identifica as 
consecuencias de seguir 
condutas de risco coas drogas, 

para o individuo e a sociedade. 

▪ CSC ▪ Actividades  
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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 10% 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De non superar a materia os alumnos/as 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.  

Levarase a cabo a través de un exame, que se realizará pola aula virtual; e 
dunha serie de actividades relacionadas coa materia que teñen que 
recuperar.  
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2.  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/as sen conectividade (de 
maneira directa ou indirecta) 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 (a través da titora) 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Teléfono 
Outros: páxinas web, libros... 
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3.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  Páxina web do centro. 
  A información sobre as actividades, tarefas, probas... realizouse 

mediante a aula virtual, Webex e teléfono. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


