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

Definir modelizando os conceptos de medio ambiente e sistema. • Define os términos medio ambiente e sistema CMCT CCL

Entender  o planeta  Terra  como un gran sistema aberto integrado por
varios  subsistemas  que  interaccionan  entre  sí,  comprendiendo  a
interdependencia absoluta entre os o elementos vivos e non vivos

• Describe a Terra como un subsistema aberto
• Coñece os subsistemas que integran Terrae as súas interaccións
fundamentais CMCT CCL CAA 
• Concíenciase  sobre  os  desequilibrios  provocados  nos  distins
subsistemas CMCT CAA SIEE

Comprender  o  funcionamento  das  capas  fluidas  estableciendo  a  súa
relación co clima. 

• Identifica os componentes da atmósfera relacionándoos coa súa
orixe, distribución e dinámica  CMCT CCL CAA
• Identifica os componentes da hidrósfera relacionándoos coa súa
orixe, distribución e dinámica CCL, CMCT, CSC

Identificar  os  riscos  climáticos,  valorando  os  factores  que  contribuyna
favorecerlos e os factores que contribuyna paliar os seus efectos

• Relaciona  os  diferentes  riscos  climáticos  cos  factores  que  os
orixinan e as consecuencias que ocasionan. CMCT, CSC 
• Propón medidas para evitar ou  diminuir os efectos dos riscos
climáticos.CMCT, CSC 

Argumentar a orixe da contaminación atmosférica , os seus repercusións
sociais e sanitarias 

• Asocia  os  contaminantes  ca  súa  orixe,  reconociendo  as
consecuencias sociais,ambientais e sanitarias que producen.CMCT CCL
CAA 
• Describe medidas  que preveñen  o   atenúan a contaminación
atmosférica e o cambio climático CCL, CMCT, CSC

Clasificar os contaminantes do auga respecto á súa orixe e ós efectos que
producen. 

• Relaciona os principais contaminantes do auga ca súa orixe e os
seus efectos  CAA, CCL,CSC, SIEE

Coñecer os sistemas de potabilización e depuración das augas residuais. • Esquematiza  as  fases  de  potabilización  e  depuración  do  auga
nuna EDAR CCL, CMCT, CD
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Establecer  diferencias  entre  o  desarrollismo  incontrolado,  o
conservacionismo e o desenvolvemento sostible

• Distingue  diferentes  modelos  de  uso  dos  recursos  diseñando
outros sostibles. CCL,CMCT, CD
• Argumenta  as  diferencias  que  existen  entre  o  desarrollismo
incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento sostible CMCT,
CSC, SIEE, CAA

Determinar  a  orixe  dos  residuos,  as  consecuencias  da  súa producción
valorando a xestión dos mesmos.

• Analiza  o  desenvolvemento  dos  países,  relacionándolo  con
problemas ambientais e a calidade de vida. CMCT, CD, CAA,CSC
• Relaciona  o  consumo  de  algúns  productos  e  o  deterioro  do
medio. CCL,

CMCT, SIEE
• Expón  políticas  ambientais  axeitadas  á  defensa  do  medio.CCL,
CMCT, CAA

Mostrar iniciativa e perseverancia á hora de afrontar os problemas e de
defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ó
traballar en grupo 

• Mostra  unha  actitude  emprendedora,  acepta  os  erros  ó
autoevaluarse,  persevera  nas  tarefas  de  recuperación  e  participa
activamente  nos  exercicios  de  aprendizaxe  cooperativo.CAA,  CCL,
CSC,SIEE

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.

AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º ESO PENDENTES
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Reunidos telematicamente o 4 de maio de 2020, os membros do Departamento de Bioloxía e 
Xeoloxía, acordan que a avaliación dos alumnos coa materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO 
pendente se levará a cabo mediante a realización de tarefas no seu domicilio. 

Asinado: Mª de los Ángeles Lista González
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