
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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3º Trimestre 

Criterios de avaliación 1. Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Instrumentos 

de avaliación 

B2.6. Comprender o papel 
da hidrosfera como 

regulador climático. 

CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da 
hidrosfera como regulador climático. 

CMCCT Traballo 

CTMAB2.6.2. Determina a influencia da 

circulación oceánica no clima. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

B2.7. Asociar algúns 

fenómenos climáticos coas 

correntes oceánicas (ou a 
temperatura superficial da 

auga). 

CTMAB2.7.1. Explica a relación entre as 

correntes oceánicas e fenómenos como 

"El Niño" e os furacáns, entre outros. 

CMCCT Traballo 

B4.1. Clasificar os 

contaminantes da auga en 

relación á súa orixe e aos 
seus efectos.  

CTMAB4.1.1. Coñece e describe a orixe 

e os efectos da contaminación das augas 

superficiais e subterráneas.  

CMCCT Traballo 

CTMAB4.1.2. Relaciona os principais 
contaminantes da auga coa súa orixe e 

cos seus efectos. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

B4.2. Coñecer os 

indicadores de calidade da 

auga. 

CTMAB4.2.1. Coñece e describe os 

principais indicadores de calidade da 

auga. 

CMCCT Traballo 

B4.3. Valorar as 
repercusións para a 

humanidade da 

contaminación da auga, e 
propón medidas que a 

eviten ou diminúan. 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso de 
eutrofización das augas e valora as súas 

consecuencias. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións 

individuais, estatais e 

intergobernamentais, que reduzan as 
repercusións ambientais da 

contaminación da auga. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

Traballo 

B4.4. Coñecer os sistemas 

de potabilización e 
depuración das augas 

residuais.  

CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de 

potabilización e depuración da auga 
nunha EDAR. 

CMCCT Traballo 
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B5.9. Identificar medidas 
de uso eficiente da enerxía 

e dos recursos, 
determinando os seus 

beneficios. 

CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da 
enerxía e dos recursos. 

CSC 

CCEC 

Traballo 

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que 

promoven un uso eficiente da enerxía e 

dos recursos. 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

Traballo 

B6.1. Recoñecer as 

relacións tróficas dos 
ecosistemas, valorando a 

influencia dos factores 
limitantes da produción 

primaria e daqueles que 

aumentan a súa 
rendibilidade. 

CTMAB6.1.1. Identifica os factores 

limitantes da produción primaria e 
aqueles que aumentan a súa 

rendibilidade. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións 

tróficas dun ecosistema. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, 

pirámides, cadeas e redes tróficas. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

CTMAB6.1.4. Explica as causas da 
diferenza de produtividade en mares e 

continentes. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

B6.2. Comprender a 

circulación de 

bioelementos (sobre todo 
O, C, N, P e S) entre os 

subsistemas terrestres. 

CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos 

bioxeoquímicos e argumenta a 

importancia do seu equilibrio. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

B6.3. Comprender os 

cambios que se suceden 
nos ecosistemas ao longo 

do tempo. 

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que 

se producen nas sucesións ecolóxicas e 
interpreta a variación dos parámetros 

tróficos. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

B7.4. Determinar a orixe 

dos residuos, as 
consecuencias da súa 

produción e do seu 

consumo, e as alternativas 
á súa xestión. 

CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo 

dalgúns produtos e a deterioración do 
medio. 

CMCCT 

CAA 

Traballo 

CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais 
adecuadas á defensa do medio. 

CCL 

CCEC 

CSIEE 

Traballo 

CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos 

residuos valorando a súa xestión. 

CCL 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 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 con 
avaliacións 

suspensas. 
Criterios de avaliación: Os contidos na programación. 

Criterios de cualificación: Os contidos na programación. 

Non hai alumnos coa materia pendente 
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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 2º Bacharelato. CTMA 


