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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 imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Identificar  os  o  elementos  químicos  e  os  tipos  de  compostos  que
formanos seres vivos 

• Explica os  o elementos  químicos  fundamentais  que forman os
seres vivos, CMCT,CAA
• Compara a súa proporción nos seres vivos e no resto da Terra
CMCT,CAA

Relacionar as propiedades fisicoquímicas da auga e das sales minerais coa
súa importancia na composición, a estrutura e a fisioloxía dos organismos
vivos

• Identifica a estrutura da molécula de augaCMCT,CCL,CAA 
• Coñece as propiedades físicase químicas, en relación coas súas
funcións biolóxicas da auga e das sales minerais CMCT,CCL,CAA 

Identificar  a  natureza  química  de  glícidos,proteínas,  lípidos  e  ácidos
nucleícos  e  clasificalos  en  función  dos  seus  monómeros,  enlaces  e
funcións biolóxicas.

• Clasifica  os  glícidos,proteínas,  lípidos  e  ácidos  nucleícos
CMCT,CCL,CAA
• Nomea e formula os seus principais compoñentes CMCT,CCL,CAA
• Describe as súas funcións biolóxicas. CMCT,CCL,CAA

Describir o mecanismo da catálise e enunciar as características da acción
enzimática.

• Explica os conceptos de catalizador e de encimaCMCT,CCL,CAA 
• Identifica  a  catálise  e  a  cinética  química,  os  mecanismos  de
actuación dos encimas, as características da súa acción e os factores
que inflúen nela CMCT,CCL,CAA,CCEC

Comprender  as  diferenzas  de  estrutura  e  comportamento  bioquímico
máis   importantes  entre  procariotas  e  eucariotas,  e  a  súa  relación
evolutiva e entre animais, vexetais e fungos

• Compara a organización celular procariota e eucariota sinalando
similitudes  e  diferenzas  na  súa  composición  química,  estrutura  e
función. CMCT,CCL,CAA
• Compara  a  organización  celular  animal,  vexetal  e  fúnxica,
sinalando  similitudes  e  diferenzas  na  súa  composición  química,
estrutura e función. CMCT,CCL,CAA

Coñecer a estrutura, a composición química e a función dos diferentes
órganos celulares. 

• Detalla  a  estrutura  e  a  composición  química  dos  órganos
celulares CMCT, CCL, CAA,CCEC
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• Explica as funcións dos órganos celulares CMCT, CCL, CAA,CCEC
• Establece relación claras entre composición química, estructura e
función  CMCT, CCL, CAA,CCEC

Desenvolver o concepto de ciclo celular e describir as súas fases • Define  ciclo  celular,  describindo  as  características  xerais  da
interfase e os acontecementos de cada unha das súas fases.CCL, CMCT,
CAA

Definir  meiose  e  mitose  analizar  a  súas  función  biolóxica,  as  súas
diferenzas, a súa importancia xenética, as súas fases e a regulación do
ciclo celular 

• Explica o concepto e a función biolóxica da mitose e a meiose,
detallando os procesos que teñen lugar en cada fase, e relacionando
conceptos  como  quiasma,  recombinación,  sobrecruzamento,
variabilidade xenética e formación dos gametos. CCL, CMCT, CAA

Describir  o  proceso  de  replicación,  transcripción,  maduración  e
traducción  dos  ácido  nucleicos,  tanto  en  procarióticos  coma  en
eucarióticos,  e  indicar  as  funcións  das  moléculas  que  interveñen  no
devandito proceso. 

• Explica o concepto de replicación,  transcripción,  maduración e
traducción, as moléculas que interveñen no proceso e as fases nas que
se divide, diferenciando a transcrición nos organismos procariotas e nos
ecuariotas CCL, CMCT, CAA

Recoñecer o concepto de xen, e a necesidade do control e a regulación
da  súa  expresión  describindo  algúns  modelos  de  regulación  en
procariotas e en eucariotas.

• Define o concepto de xen, cales  son as súas funcións,CCL, CMCT,
CAA
• Describe a relación entre o control da expresión xénica a sintese
de proteínas e a diferenciación celular CCL, CMCT, CAA

Estandares comúns
• Identifica  os  termos  mais  frecuentes  do  vocabulario  científico
CMCT, CCL ,  CD 
• Busca,  selecciona  e  interpreta  a  información  de  caracter
científico a partir do emprego de diversas fontes CMCT, CCL, CD, CAA 
• Transmite  a  información  seleccionada  de  xeito  preciso
empregando diversos soportes. CMCT, CCL,  CD, CCEC 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Teranse  en  conta  as  notas  das  2  primeiras  avaliacións  (se  hai  algunha
avaliación suspensa, poderán facer exercicios de recuperación para aprobar)
e as tarefas realizadas na 3ª avaliación 

Instrumentos:
Os reflexados na programación xeral ata o momento de confinamento, e a
partires dese momento, taboas de rexistros de actividades, avaliados con
intención correctora e formadora, e sempre con cualificación positiva, nunca
negativa 

Cualificación final

Cualificación positiva: 
a) alumnos con 1ª e 2ª avaliación aprobadas. Nota media das avaliacións
b) alumnos con 1 ou dúas avaliacións non superadas,  pero co bloque de
recuperación  superado.  Nota  media  das  avaliacións  (a  nota  inferior  será
igual a  5)
 En calquera destes casos, o resolución de todas as terefas propostas podera
ter un incremento da cualificación de ata un 20% 
Cualificación negativa: no resto dos casos

Proba
extraordinaria de

setembro 

A  proba  incluirá  materia  da  1ª  e  da  2ª  avaliación.  Poderá  haber  tamén
algunha  cuestión  sobre  os  materiais  de  ampliación  realizados  no
confinamento,  pero  so  se  terán  en  conta  na  proba  se  son  contestados
axeitadamente, e anularanse en caso contrario

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non é aplicable

Criterios de cualificación:
Non é aplicable

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non é aplicable
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Recuperación: proponse un bloque de actividades variadas: busca de 
información, relación de conceptos, identificación de grupos de seres 
vivos  e  das súas características clasificados por avaliacións.
A súa elaboración de maneira axeitada supora a calificación positiva na
avaliación non superada.
Repaso e reforzo: proponse aos alumnos exercicios, similares aos 
anteriores, para consolidar a aprendizaxe. A presentación axeitada 
deste traballo poderá levar a un incremento da media final
 Ampliación: proponse actividades máis específicas, de análise máis 
complexo , que de ser feitas de maneira axeitada, incrementará a 
media final  

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

1.- Proposta das actividades
2.- Busca libre ou guiada na web ou no libro de texto
3.-Elaboración de conclusións ou resultados
4.-Envío centralizado a unha conta de correo
5.-Correccións e suxestións individualizadas de actividades de reforzo 
ou de ampliación
Se o alumnado non ten acceso a rede, nin siquera cun mobil, 
artellaranse mecanismos, cando a fase de desescalada o permita, de 
que accedas aos mesmos recursos en formato físico.

Materiais e recursos

Dispositivo con conexión a Internet.
Libro de texto. Paxinas web propias os externas, webquest, 
formularios, bancos de imaxes, de sons. Materiais audiovisais propios 
ou externos
Correos para intercambiar información individualizada.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Realizaráse mediante a páxina web do centro e/ou por comunicación vía 
correo individualizado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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