
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

▪ B3.3. Describir as 

características xerais dos 

grandes grupos 

taxonómicos e explicar a 

súa importancia no 

conxunto dos seres vivos. 

▪ BXB3.3.1. Discrimina as 
características xerais e 
singulares de cada grupo 
taxonómico. 

▪ CMCCT ▪ Actividades 

▪ B3.4. Caracterizar aos 

principais grupos de 

invertebrados e 

vertebrados.  

 

▪ BXB3.4.1. Asocia invertebrados 
comúns co grupo taxonómico 
ao que pertencen. 

▪ CMCCT ▪ Actividades 

 

▪ BXB3.4.2. Recoñece diferentes 
exemplares de vertebrados, 
asignándoos á clase á que 
pertencen. 

▪ CMCCT ▪ Actividades 

 

▪ B3.5. Coñecer e definir as 

funcións vitais das plantas e 

a súa importancia para a 

vida e caracterizar aos 

principais grupos de 

plantas. 

▪ BXB3.5.1. Detalla o proceso da 
nutrición autótrofa 
relacionándoo coa súa 
importancia para o conxunto de 
todos os seres vivos. 

▪ CMCCT ▪ Actividades 

 

▪ BXB3.5.2. Describe as 
características xerais e 
singulares dos principais grupos 
de plantas. 

▪ CMCCT ▪ Actividades 

▪ B3.7. Determinar a partir 

da observación as 

adaptacións que permiten 

aos animais e ás plantas 

sobrevivir en determinados 

ecosistemas con especial 

atención aos ecosistemas 

galegos.  

▪ BXB3.7.1. Identifica exemplares 

de plantas e animais propios 

dalgúns ecosistemas ou de 

interese especial por seren 

especies en perigo de extinción 

ou endémicas.  

▪ CMCCT ▪ Actividades 

 

▪ BXB3.7.2. Relaciona a presenza 
de determinadas estruturas nos 
animais e plantas máis comúns 

coa súa adaptación ao medio. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ Actividades 

 



 
 
 

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

CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

▪ B4.1. Diferenciar os 

distintos compoñentes dun 

ecosistema.  

▪ BXB4.1.1. Identifica os distintos 
compoñentes dun ecosistema. 

▪ CMCCT ▪ Actividades 

 

▪ B4.2. Identificar nun 

ecosistema os factores 

desencadeantes de 

desequilibrios e establecer 

estratexias para restablecer 

o equilibrio do mesmo.  

▪ BXB4.2.1. Recoñece e enumera 
os factores desencadeantes de 

desequilibrios nun ecosistema. 

▪ CMCCT ▪ Actividades 

 

▪ B4.3. Recoñecer e difundir 

accións que favorecen a 

conservación do medio 

ambiente.  

▪ BXB4.3.1. Selecciona accións 
que preveñen a destrución do 
medio ambiente. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Actividades 
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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.  

Levarase a cabo a través de un exame, que se realizará pola aula virtual; e 
de unha serie de actividades relacionadas coa materia que teñen que 
recuperar.  
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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 da titora) 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Teléfono 
Outros: páxinas web, libros... 
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4.  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. 


