
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

▪ B2.5. Establecer as probas 

que apoian a teoría da 

selección natural de Darwin 

e utilizala para explicar a 

evolución dos seres vivos 

na Terra, enfrontándoa a 

teorías non científicas. 

▪ CCIB2.5.1. Describe as probas 
biolóxicas, paleontolóxicas e 
moleculares que apoian a 
teoría da evolución das 

especies. 

▪ CMCCT ▪ Traballo 

▪ CCIB2.5.2. Enfronta as teorías 
de Darwin e Lamarck para 
explicar a selección natural. 

▪ CMCCT ▪ Traballo 

▪ CCIB2.5.3. Enfronta o 
neodarwinismo coas 

explicacións non científicas 
sobre a evolución. 

▪ CMCCT ▪ Traballo 

▪ B4.4. Describir e avaliar as 

aplicacións da enxeñaría 

xenética na obtención de 

fármacos, transxénicos e 

terapias xénicas. 

▪ CCIB4.4.1. Describe e analiza as 
aplicacións da enxeñaría 

xenética na obtención de 
fármacos, transxénicos e 
terapias xénicas. 

▪ CCL ▪ Traballo 

▪ B4.6. Analizar os posibles 

usos da clonación. 

▪ CCIB4.6.1. Describe e analiza as 
posibilidades que ofrece a 
clonación en diferentes 
campos. 

▪ CAA ▪ Traballo 

▪ B4.7. Establecer o método 

de obtención dos tipos de 

células nai, así como a súa 

potencialidade para xerar 

tecidos, órganos e ata 

organismos completos. 

▪ CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de 
células nai en función da súa 
procedencia e da súa 
capacidade xenerativa, e 

establece en cada caso as 
aplicacións principais. 

▪ CMCCT ▪ Traballo 

▪ B2.2. Explicar a tectónica 

de placas e os fenómenos a 

que dá lugar, así como os 

▪ CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de 
placas para explicar a expansión 
do fondo oceánico e a 

actividade sísmica e volcánica 
nos bordos das placas. 

▪ CMCCT ▪ Traballo 
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riscos como consecuencia 

destes fenómenos 

▪ CCIB2.2.2. Nomea e explica 
medidas preditivas e 
preventivas para o vulcanismo e 
os terremotos. 

▪ 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 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.  

Os alumnos e alumnas deberán volver a realizar os traballos que non 
superaron durante a primeira ou segunda avaliación para recuperar as 
mesmas. 
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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/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 do titor) 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Teléfono 
Outros: páxinas web... 
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  Páxina web do centro. 
  A información sobre tarefas, actividades... realizarase a través da aula 
virtual, Webex e teléfono. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


