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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionados con temas
científicos da actualidade. 

 CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o
seu contido.

▪ B1.2. Valorar a importancia da investigación e o desenvolvemento tec-
nolóxico na actividade cotiá.

 CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor
da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia.

▪ B2.1. Diferenciar as explicacións científicas relacionadas co Universo, o
Sistema Solar, a Terra, a orixe da vida e a evolución das especies, da-
quelas baseadas en opinións ou crenzas. 

▪ CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final do
Universo, e establece os argumentos que as sustentan.

▪ B2.2. Coñecer os feitos históricos e as teorías que xurdiron ao longo da
historia sobre a orixe do Universo, e en particular a teoría do Big Bang.

▪ CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do
Universo.

▪ CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos científicos que foron fundamen-
tais para o coñecemento actual do Universo.

▪ B2.3. Describir a organización do Universo e como se agrupan as estre-
las e pos planetas.

▪ CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o
sistema solar.

▪ CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis salien-
tables da Vía Láctea.

▪ CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estru-
tura do Universo.

▪ B2.4. Sinalar que observacións poñen de manifesto a existencia dun bu-
rato negro, e cales son as súas características.

▪ CCIB2.4.1.  Argumenta  a existencia dos  buratos  negros  e describe as
súas principais características.
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▪ B2.5. Distinguir as fases da evolución das estrelas e relacionalas coa xé-
nese de elementos.

▪ CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas
atopar o noso Sol.

▪ B2.6. Recoñecer a formación do Sistema Solar. ▪ CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estru-
tura e as súas características principais. 

▪ B2.7. Indicar as condicións para a vida noutros planetas. ▪ CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que
poida albergar vida.

▪ B3.1. Identificar os principais problemas ambientais, as súas causas e os
factores que os intensifican; predicir as súas consecuencias e propor so-
lucións.

▪ CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas cau-
sas, e establece as súas consecuencias.

▪ CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os prin-
cipais problemas ambientais.

▪ B3.2. Argumentar sobre o crecemento da poboación humana, a evolu-
ción tecnolóxica, os problemas ambientais e a necesidade dunha xes-
tión sustentable dos recursos que proporciona a Terra.

▪ CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais
tratados e dos protocolos internacionais sobre a protección ambientais.

▪ B3.3. Valorar as graves implicacións sociais, tanto na actualidade como
no futuro, da sobreexplotación de recursos naturais, a contaminación,
a desertización, a perda de biodiversidade e o tratamento de residuos.

▪ CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas
causas e propón medidas concretas e aplicables, a nivel global e indivi-
dual, para o reducir.

▪ CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos re-
cursos naturais,  a contaminación, a desertización, os tratamentos de
residuos e a perda de biodiversidade, e propón solucións e actitudes
persoais e colectivas para os paliar.

▪ B3.5. Xustificar a necesidade de procurar novas fontes de enerxía non
contaminantes  e  economicamente viables,  para manter  o estado de
benestar da sociedade actual. 

▪ CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes
de enerxía, tanto renovables como non renovables. 
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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:
Realización de probas escritas
Traballo de aula
Tarefas domiciliarias (3º trimestre)

Instrumentos:
Probas escritas
Tarefas realizadas

Cualificación final

Media da primeira e segunda avaliacións, incrementada en ata o 20% coas
tarefas realizadas desde o cese das clases.
Os  alumnos  coa  primeira  ou  segunda  avaliación  suspensa  realizarán
actividades telemáticas de recuperación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba  escrita  sobre  a  materia  vista  ata  a  suspensión  das  actividades  no
centro. Poderá incluír tamén materia do 3º trimestre, que será computada
só no caso de que supoña un aumento na cualificación.

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
Actividades de recuperación nos casos en que sexa necesario.
Actividades de repaso e reforzo para consolidar o aprendido.
Eventualmente, actividades de ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Proposta das actividades, orientacións para a súa realización, 
corrección das actividades.
Comunicación por correo electrónico. 
Todo o alumnado ten conectividade

Materiais e recursos
Dispositivo con conexión a Internet.
Libro de texto. 
Correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Realizarase 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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