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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Describir os niveis de organización do organismo 

humano e as funcións vitais en que participan. 

Sinala os distintos niveis de organización do corpo 

humana analizando a estrutura xerárquica que se 

establece desde o nivel celular até o de organismo. 

Identifica os sistemas e aparato implicados en cada 

unha das funcións vitais. 

Investiga sobre as implicacións dos hábitos para a 

saúde e xustifica con exemplos as eleccións que 

realiza ou pode realizar para promovela individual 

ou colectivamente. 

Explicar os procesos fundamentais da nutrición, 

utilizando esquemas gráficos dos aparellos que 

interveñen nela 

Determina e identifica, a partir de gráficos e 

esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas 

implicados na función de nutrición, e relaciónao 

coa súa contribución no proceso 

Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza 

cada aparello implicado 

Recoñece os compoñentes e a función de cada 

aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición 

Recoñecer a diferenza entre alimentación e 

nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as 

súas funcións básicas. 

Relaciona cada nutriente coa súa función no 

organismo, e recoñece hábitos nutricionais 

saudables 

Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos 

prácticos e argumentar a importancia dunha boa 

alimentación e do exercicio físico na saúde, e 

identificar as doenzas e os trastornos principais da 

conduta alimentaria. 

Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a 

elaboración de dietas equilibradas, utilizando 

táboas con grupos de alimentos cos nutrientes 

principais presentes neles e o seu valor calórico, 

empregando para iso diferentes fontes de 

información. 

Explicar os procesos fundamentais da función de 

relación, utilizando esquemas gráficos dos 

aparellos que interveñen nela. 

Determina e identifica, a partir de gráficos e 

esquemas, os órganos e os sistemas implicados na 

función de relación, e relaciónaos coa súa 

contribución no proceso. 

Describir os procesos implicados na función de 

relación, e os sistemas e aparellos implicados, e 

recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e a 

necesidade do seu coidado.  

Describe e especifica a función de cada aparello e 

de cada sistema implicado na función de relación. 

Expresar como se produce a transferencia de 

materia e enerxía ao longo dunha cadea ou rede 

trófica e deducir as consecuencias prácticas na 

xestión sustentable dalgúns recursos por parte do 

ser humano. 

Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos 

ecosistemas e valora a súa importancia para a vida 

en xeral e o seu mantemento. 

Establece a relación entre as transferencias de 

enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia 
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enerxética. 

Relacionar as perdas enerxéticas producidas en 

cada nivel trófico co aproveitamento dos recursos 

alimentarios do planeta desde un punto de vista 

sustentable   

Compara as consecuencias prácticas na xestión 

sustentable dalgúns recursos por parte do ser 

humano, valorando criticamente a súa importancia 

utilizando contextos cercanos  

Identificar nun ecosistema os factores 

desencadeastes de desequilibrios e establecer 

estratexias para restablecer o equilibrio do mesmo. 

Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 

desequilibrios nun ecosistema 

Contrastar algunhas actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e 

argumentar as razóns de certas actuacións 

individuais e colectivas para evitar o deterioro da 

atmosfera, a auga e o solo.  

 

Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen 

unha influencia negativa sobre os ecosistemas: 

contaminación da atmosfera, da auga e do solo, da 

desertización, esgotamento de recursos, etc 

Concretar procesos de tratamento de residuos e 

describir a xestión que dos residuos se fai no seu 

contorno próximo 

Describe os procesos de tratamento de residuos, e 

valora criticamente a súa recollida selectiva. 

Contrastar argumentos a prol da recollida selectiva 

de residuos e a súa repercusión na esfera familiar e 

social da importancia de practicar a regra dos tres 

R. 

Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da 

reutilización de recursos materiais, utilizando para 

iso distintas fontes de información.  

Asociar a importancia da utilización de enerxías 

renovables no desenvolvemento sustentable.  

Destaca a importancia das enerxías renovables para 

o desenvolvemento sustentable do planeta.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

Tarefas baseadas no traballo dos estándares e competencias 

imprescindibles que figuran no epígrafe 1. 

Tarefas de ampliación e afianzamento das competencias clave. 

Instrumentos: 

Valoración de tarefas 

Cualificación final Obterase mediante o cálculo da media aritmética das tarefas entregadas, 

sempre e cando as entreguen, sexan orixinais e estean correctamente 

solucionadas ou coas correccións feitas cando así se indique. 

Esta parte do ámbito corresponderalle o 50 % da nota total do ámbito 

Proba extraordinaria de 

setembro 

Se a situación sanitaria o permite, e fora posible acudir ao centro, farase 

unha proba, na data fixada polo centro, baseada nos estándares e 

competencias imprescindibles que figuran no epígrafe 1. 

Se o anterior non fora posible, propoñeranse tarefas que os alumnos 

deben entregar correctamente solucionadas. 

Alumnado de materia 

pendente 

Os alumnos con materia suspensa terán que entregar tarefas de 

recuperación e un exame mediante o envío dun correo electrónico que 

terá que ser reenviado nun tempo predeterminado. 
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3. Metodoloxía e actividades. 

Actividades Actividades de reforzo para todos os alumnos. 

 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen conectividade) 

Propóñense actividades para todos os alumnos coa 

finalidade de afianzar os estándares de aprendizaxe así 

como as competencias clave. 

Todas as tarefas deben entregarse mediante correo 

electrónico. 

Non hai constancia de alumnado sen conectividade. En 

caso de detectalo poñerémonos en contacto con eles para 

tratar de dotalo do material informático necesario. 

Materiais e recursos Instrucións e titorías mediante correo electrónico 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Páxina web do centro 

Correo electrónico a través da plataforma SIXA 

Correo electrónico dos alumnos 

Correo electrónico da plataforma Google Suite 

Videoconferencia 

Publicidade Estas modificacións serán publicadas na páxina web do 

centro 

 

 

 

 

 

 

 

 


