
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
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 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun 

contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 

▪ BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario 

científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por 

escrito.  

▪ B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de 

carácter científico e utilizala para formar unha opinión 

propia, expresarse con precisión e argumentar sobre 

problemas relacionados co medio natural e a saúde. 

▪ BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de 

carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 

▪ BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito 

preciso utilizando diversos soportes. 

▪ BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar 

unha opinión propia e argumentar sobre problemas 

relacionados. 

▪ BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta 

o proceso experimental seguido, describe as súas observacións 

e interpreta os seus resultados. 

▪ B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos 

por células e determinar as características que os 

diferencian da materia inerte. 

▪ BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das 

características particulares de ambas. 

▪ BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as 

diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula 

animal e vexetal. 

▪ B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres 

vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e 

heterótrofa. 

▪ BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función 

para o mantemento da vida. 

▪ BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 

heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

▪ B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva 

(células, tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e 

diferenciar as principais estruturas celulares e as súas 

funcións. 

▪ BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e 

procura a relación entre eles. 

▪ BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos 

orgánulos máis importantes. 

▪ B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser 

humano e a súa función. 

▪ BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o 

corpo humano e asóciaos á súa función. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de 

saúde e doenza, os factores que os determinan. 

▪ BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, 

e xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou pode 

realizar para promovela individual e colectivamente. 

▪ B3.4. Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e 

non infecciosas máis comúns que afectan a poboación 

(causas, prevención e tratamentos).  

▪ BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e 

relaciónaas coas súas causas. 

▪ B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida 

saudables como método de prevención das doenzas. 

▪ BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e 

identifícaos como medio de promoción da súa saúde e da das 

demais persoas. 

▪ BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a 

propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

▪ B3.6. Seleccionar información, establecer diferenzas dos 

tipos de doenzas dun mundo globalizado e deseñar 

propostas de actuación. 

▪ BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as 

rexións dun mundo globalizado, e deseña propostas de 

actuación. 

▪ B3.7. Determinar o funcionamento básico do sistema 

inmune e as continuas contribucións das ciencias 

biomédicas, e describir a importancia do uso responsable 

dos medicamentos. 

▪ BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e 

valora o papel das vacinas como método de prevención das 

doenzas. 

▪ B3.8. Recoñecer e transmitir a importancia que ten a 

prevención como práctica habitual e integrada nas súas 

vidas e as consecuencias positivas da doazón de células, 

sangue e órganos. 

▪ BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e 

órganos para a sociedade e para o ser humano. 

▪ B3.9. Investigar as alteracións producidas por distintos 

tipos de substancias aditivas, e elaborar propostas de 

prevención e control. 

▪ BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde 

relacionadas co consumo de substancias tóxicas e estimulantes, 

como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos 

nocivos e propón medidas de prevención e control. 

▪ B3.10. Recoñecer as consecuencias para o individuo e a 

sociedade de seguir condutas de risco. 

▪ BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de 

risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

▪ B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e 

nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as súas 

funcións básicas. 

▪ BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da 

alimentación. 

▪ BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no 

organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables. 

▪ B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación 

e do exercicio físico na saúde, e identificar as doenzas e 

os trastornos principais da conduta alimentaria. 

▪ BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha 

vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta 

alimentaria. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, 

utilizando esquemas gráficos dos aparellos que 

interveñen nela. 

▪ BXB3.14.1. 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. 

▪ B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza 

cada aparello implicado. 

▪ BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada 

sistema nas funcións de nutrición. 

▪ B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu 

funcionamento. 

▪ BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos 

dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu 

funcionamento. 

▪ B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos 

aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre as 

súas causas e a maneira de previlas. 

▪ BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, 

os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas 

coas súas causas. 

▪ B3.19. Explicar a misión integradora do sistema nervioso 

ante diferentes estímulos, e describir o seu 

funcionamento. 

▪ BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e 

relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 

▪ B3.20. Asociar as principais glándulas endócrinas coas 

hormonas que sintetizan e coa súa función. 

▪ BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas 

as hormonas segregadas e a súa función. 

▪ B3.21. Relacionar funcionalmente o sistema neuro-

endócrino. 

▪ BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida 

cotiá no que se evidencie claramente a integración 

neuroendócrina. 

▪ B6.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as 

habilidades propias do traballo científico. 

▪ BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método 

científico. 

▪ B6.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar 

e decidir sobre elas e os métodos empregados para a súa 

obtención. 

▪ BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

▪ B6.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e 

en equipo. 

▪ BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 

grupo. 

▪ B6.5. Expor e defender en público o proxecto de 

investigación realizado. 

▪ BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e 

defensa na aula. 

▪ BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións 

das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: IES ISIDRO PARGA PONDAL 
CURSO: 3º ESO 
MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 

a) Teranse en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores 

b) Seguimento do teletraballo:  

- Revisións periódicas dende a aula virtual, videoconferencias e correo 

electrónico  

- Control sobre a entrega de tarefas 

- Corrección das mesmas e observacións realizadas 

- Resolución de dúbidas 

- Participación no foro da aula virtual 

 
 

Instrumentos:  

- Traballo telemático 

- Participación e interacción co profesorado: consulta de dúbidas, 
visualización do material enviado, participación nas vídeo clases ou 
vídeo titorías, resposta aos correos, participación nos foros… 

- Probas telemáticas ou  presenciais (no caso de ser posibles) e que o 
docente considere  necesarias, por exemplo para comprobar autoría de 
traballos)  

 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
 

- A cualificación será a media entre 1ª e 2ª avaliación (A+B)/2, ou a media 
entre a  primeira, a segunda e o traballo realizado no terceiro trimestre 
se desa maneira o alumnado mellora a súa cualificación (A+B+C)/3., 
considerando a materia aprobada se o resultado e maior ou igual a 4. 
 

- Para os alumnos/as que non alcancen o 4 realizaranse probas de 
recuperación no mes de xuño, presencias ou telemáticas, segundo as 
posibilidades, de xeito que poderían recuperar a 1ª e/ou a 2ª avaliación 
(Ra e Rb). Nestes casos, para calcular a nota final farase a media 
aritmética entre as notas das avaliacións superadas (A ou B) as das 
recuperacións ( Ra ou Rb) e o traballo da 3ª avaliación (C) considerando 
o aprobado a partir do 4. 

 
A-Cualificación 1ª avaliación/ B-  Cualificación da 2ª avaliación/ C- Cualificación 
da 3ª avaliación/ Ra-Cualificación da recuperación da 1ª avaliación/ Rb-
Cualificación da recuperación da 2ª avaliación 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba escrita, presencial ou non, establecida en base os contidos 
da 1ª e da 2ª avaliacións e atendendo aos  estándares de aprendizaxe e aos criterios 
de avaliación relacionados cos mesmos. 
 

Alumnado de 
materia pendente 

 
Criterios de avaliación: 
 
- Traballo telemático (TT) : o alumnado resolverá e entregará nos prazos 

indicados os boletíns de exercicios ou traballos de investigación, proxectos e 
actividades  propostas. 
 

- Os alumnos/as que non presenten ditos traballos realizaran unha proba 
telemática ou presencial (no caso de ser posible)  

 
 

 
Criterios de cualificación: 
 
- Traballo telemático (100%) 
- Proba telemática (100%) 
 
 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
- Traballo telemático presentado en tempo e forma 
- Proba final para o alumnado sen traballo telemático 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

- Repaso 1ª e  2ª avaliacións 

- Dosieres de exercicios de repaso 

- Dosieres de exercicios de recuperación 

-Traballo de competencias clave a través de actividades de indagación e 

experimentación  

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e 
sen conectividade) 

A metodoloxía fundaméntase na adquisición de aprendizaxes significativas e 
céntrase, nesta ocasión, na realización de múltiples actividades con formatos 
diferentes para atender á diversidade do alumnado e manter a motivación a 
pesares das circunstancias. 
 
 -Alumnado con teletraballo: seguimento continuo da realización das 
actividades expostas (a través de diferentes recursos) e resolución de 
dúbidas.  
 
-Alumnado sen teletraballo: non é posible facer un seguimento dada a 
situación. 
 

Materiais e recursos 

- Web do centro e aula virtual 
- Correo electrónico 
- Dosieres de actividades 
- Formatos para videoconferencias Cisco Webex 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

- Curso en Moodle  

- Foros 

- Correo electrónico  

- Vídeo titorías e/ou vídeo clases a través de  Cisco Webex  
- Teléfono 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


