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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Entender o concepto de célula e recoñecer os principais tipos de células • Diferencia os distintos tipos celulares e describe a función dos
organulos mais importantes CMCT CCL 

Entender os conceptos e tipos de tecido, órgano, aparello, sistema • Recoñece os principais tecidos que conforman  o  corpo humano,
e asocia a estes a súa función CMCT  CCL 

Coñecer o concepto preventivo de saúde e enfermidade • Comprende  os  conceptos  de  saúde,  determinante  da  saúde  e
enfermidade,  CCL, CM CT, CD CSC

Adoptar hábitos saudables xerais • Argumenta as implicacións que teñen os habitos para a saúde, e
xustifica con exemplos as eleccións que realiza  ou  pode realizar para
promover a saúde individual e colectivamente CMCT  CCL  CD CSC

Identificar  a  importancia  do  sistema  inmunitario,e  os  seus  procesos
asociados, vacinas, transplantes, doazón...

• Coñece  os  principais  mecanismos  celulares  que  interveñen na
súa defensa orgánica CMCT  CCL 
• Distingue e explica os diferentes mecanismos de transmisión das
enfermidades infecciosas e non infeccionsas CMCT  CCL    CD CSC  SIEE
• Valora  o  papel  das  vacinas  como  método  de  prevención  das
enfermidades. CMCT  CCL  CSC 
• Detalla a importancia que ten para a sociedade e para  o  ser
humano a doazón de células, sangue e órganos CMCT  CCL CSC  SIEE

• Coñecer a composición e funcionamento do aparello dixestivo • Recoñece  a  función  de  cada  un  dos  aparatos  e  sistemas  nas
funcións de nutrición CMCT  CCL 
• Discrimina  o   proceso de nutrición do da alimentación CMCT
CCL 

Interiorizar medidas de mantemento saudable do dixestivo, previndo as
principais enfermidades

• Deseña habitos nutricionais  saudables mediante a o aboración
de dietas equilibradas  CMCT  CCL CSC  SIEE  CAA 
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• Emprega  taboas  con  diferentes  grupos  de  allímentos  cos
nutrintes principais presentes nel  CMCT  CCL   CD CSC CAA 

Coñecer a composición e funcionamento do aparello circulatorio • Recoñece a estructura e función de cada un dos compoñentes do
sistema circulatorio CMCT  CCL 

Interiorizar medidas de mantemento saudable do circulatorio, previndo
as principais enfermidades

• Adopta  medidas  de  prevención  fronte  aos  problemas
circulatorios CCL  SIEE 
• Toma  conciencia  da  importancia  social  de  problemáticas
asociadas a trastornos circulatorios CMCT  CCL  CSC CAA 

Coñecer a composición e funcionamento do aparello respiratorio • Recoñece a estructura e función de cada un dos compoñentes do
sistema respiratotio CMCT  CCL 

Interiorizar medidas de mantemento saudable do respiratorio, previndo
as principais enfermidades

• Adopta  medidas  de  prevención  fronte  aos  problemas
respiratorios CMCT  CCL  CSC  SIEE
• Toma  conciencia  da  importancia  social  de  problemáticas
asociadas a trastornos respir atorios, incluindo contaminantes e drogas
CMCT  CCL  CSC  SIEE

Coñecer a composición e funcionamento do aparello excretor • Recoñece a estructura e función de cada un dos compoñentes do
sistema excretor CMCT  CCL 

Interiorizar medidas de mantemento saudable do excretor, previndo as
principais enfermidades

• Adopta medidas de prevención fronte aos problemas renais CSC
CAA 
• Toma  conciencia  da  importancia  social  de  problemáticas
asociadas a trastornos renais, incluíndo  alcoholismo CMCT  CCL   CD
CSC SIEE 

Estandares comúns
• Identifica  os  termos  mais  frecuentes  do  vocabulario  científico
CMCT, CCL ,  CD 
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• 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 

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:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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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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