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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

1ª AVALIACIÓN

 B2.2. Expor a organización do Universo
e  do  Sistema  Solar,  así  como  algunhas
das concepcións que sobre este  sistema
planetario se tiveron ao longo da historia.

 BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe as súas
características xerais.

 B2.5.Establecer os movementos da Terra,
da  Lúa  e  do  Sol,  e  relacionalos  coa
existencia do día e a noite, as estacións,
as mareas e as eclipses

 BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a posición
dos astros, e deduce a súa importancia para a vida.

 BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas fenómenos como as fases lunares
e as eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol.

 B2.6.  Identificar  os  materiais  terrestres
segundo  a  súa  abundancia  e  a
distribución nas grandes capas da Terra.

 BXB2.6.2.  Describe  as características  xerais  da codia,  o manto  e  o  núcleo  terrestre,  e  os
materiais que os compoñen, e relaciona esas características coa súa situación.

 B2.8.  Analizar  as  características  e  a
composición  da  atmosfera,  e  as
propiedades do aire. 

 BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera.

 BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que sustentan o papel
protector da atmosfera para os seres vivos.

 B2.12. Interpretar a distribución da auga
na Terra,  así  como o ciclo da auga e o
uso que fai dela o ser humano.

 BXB2.12.1.  Describe  o  ciclo  da  auga  en  relación  cos  seus  cambios  de  estado  de
agregación.

2ª AVALIACIÓN

 B3.3.  Describir  as  características  xerais
dos  grandes  grupos  taxonómicos  e
explicar  a  súa  importancia  no  conxunto
dos seres vivos.

 BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico.

 B3.4. Caracterizar os principais grupos de
invertebrados e vertebrados.

 BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen.

 BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen.

AMPLIACIÓN ( criterios e estándares da nova materia impartida no 3º trimestre)

 B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais
das plantas e a súa importancia  para a
vida,  e  caracterizar  os  principais  grupos
de plantas.

 BXB3.5.1.  Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia para o
conxunto de todos os seres vivos.

 BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de plantas.

 B4.1.  Diferenciar  os  compoñentes  dun
ecosistema.

 BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema.

* Os estándares que figuran en letra grosa son os mínimo esixibles.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Procedementos Instrumentos

 1ª  E 2ª AVALIACIÓN (presencial)

 Observación do traballo diario na aula e 
tarefas desenvolvidas na casa.

 Escala de estimación

 Participación na aula

 Proba(s) escrita(s)  Proba(s)

3ª AVALIACIÓN (non presencial)

 Tarefas  desenvolvidas  na  casa  e
enviadas telematicamente vía aula virtual
e correo electrónico

 Escala de estimación

 Probas aula virtual  Probas aula virtual

2.2. Criterios para a cualificación final

A cualificación final do alumnado será en base aos resultados das dúas primeiras avaliacións; o traballo da terceira
avaliación só servirá para mellorar a cualificación obtida.

 Alumnado  coa  1ª  e  2ª
avaliación aprobadas

 A cualificación final obtense de facer a media entre a cualificación da 1ª e 2ª avaliación. 

 Alumnado coa 1ª ou a 2ª
avaliación suspensa

 Recuperación da avaliación pendente:  o 60% da nota corresponderá á cualificación obtida no boletín que
deben entregar dentro do período indicado sen concesión de prórrogas; o 40% restante corresponderase a
unha proba vía aula virtual conformada por 20 preguntas de idéntico valor (escolla múltipla, verdadeiro ou falso,
resposta curta ou de relacionar -coincidentes-). Estas probas estarán fixadas para unha data e hora concretas
e non superarán os 10 minutos de  duración.  Para recuperar  a avaliación  pendente  deberán acadar  unha
cualificación mínima de 5.

 Alumnado  coa  1ª  e  2ª
avaliacións suspensas

 Recuperación de cada avaliación pendente: para cada avaliación o 60% da nota corresponderá á cualificación
obtida no boletín de recuperación; o 40% restante corresponderá á proba virtual. Tanto o boletín como a proba
virtual, para cada avaliación, serán similares aos indicados para ao alumnado cunha soa avaliación pendente.
Para aprobar as avaliacións pendentes deberán acadar unha cualificación mínima de 5 en cada unha.

 A cualificación final obtense de facer a media entre os valore obtidos na recuperación de cada avaliación.

 Á  cualificación  obtida  en  calquera  das  tres  posibilidades  contempladas  previamente  poderáselle  sumar  ata 2  puntos  en  función  das
cualificacións obtidas nas tarefas de ampliación (materia nova) realizadas no 3º trimestre. As tarefas deben ser entregadas dentro do período
indicado, sen concesión de prórrogas; aquelas que se correspondan a probas na aula virtual estarán fixadas para unha data e hora concretas
e non superarán os 10 minutos de duración.

 Criterios para desagregar os 2 puntos: as tarefas, incluídas as probas, terán o mesmo valor e a cualificación darase sempre en base 10
seguindo esta escala de estimación: N/R (non realizada ou entregada fóra de prazo) – equivale a 0; Mal – equivale a 3; Regular – equivale a
6; Ben – equivale a 8; Moi ben – equivale a 10; exceptuando as probas a través da aula virtual que teñen unha cualificación numérica
detallada entre os valores 1 e 10. Farase unha media das cualificacións obtidas que se converterá a base 2 multiplicando por 0.2.

O redondeo da nota, que non pode levar decimais, farase sempre matematicamente, si o primeiro decimal é menor que 5 por defecto, e cando
o primeiro decimal é igual ou maior que 5 por exceso. Para aprobar deberán acadar unha cualificación mínima de 5.

2.3. Proba extraordinaria de setembro

A proba extraordinaria de setembro consistirá nunha proba escrita de 40 preguntas (escolla múltipla, verdadeiro ou
falso, resposta curta ou de relacionar -coincidentes-). A proba realizarase nunha data e hora concretas e versará sobre
os contidos da 1ª e 2ª avaliación.
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3. Alumnado coa materia pendente

3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

1ª  E 2ª AVALIACIÓN (presencial)

 Boletíns de actividades  Escala de estimación

 Proba escrita  Proba (1º parcial de pendentes do 13 de xaneiro)

3ª AVALIACIÓN (non presencial)

Os procedementos e instrumentos aquí recollidos serán utilizados en casos excepcionais, sempre e cando non haxa información obxectiva de
forma argumentada sobre o alumnado coa materia pendente. 

 Boletíns de actividades  Escala de estimación

 Probas aula virtual  Probas aula virtual

3.2. Criterios de avaliación

Criterios de avaliación

 B2.2. Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así como algunhas das concepcións que sobre este sistema planetario se tiveron
ao longo da historia.

 B2.5.Establecer os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e relacionalos coa existencia do día e a noite, as estacións, as mareas e as
eclipses

 B2.6. Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas grandes capas da Terra.

 B2.8. Analizar as características e a composición da atmosfera, e as propiedades do aire. 

 B2.12. Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o ciclo da auga e o uso que fai dela o ser humano.

 B3.3. Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e explicar a súa importancia no conxunto dos seres vivos.

 B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados.

3.3. Criterios de cualificación

A cualificación final do alumnado será en base á información recadada durante a duración da 1ª e 2ª avaliación. 

 Os boletíns de actividades constituirán un 70% da nota. A proba escrita un 30%. De non acadar a cualificación mínima de 5 coa información
deste período, seguirase o mesmo procedemento que co alumnado do que se careza de información obxectiva.

 Para o alumnado sen información obxectiva: 70% da nota corresponderá á nota media dos dous boletíns que se lles esixen que entreguen 
dentro do período indicado, sen concesión de prórrogas; 30% para a nota media das dúas probas vía aula virtual fixadas nunhas datas e 
horas concretas.  Cada proba virtual estará conformada por 20 preguntas de idéntico valor (escolla múltipla, verdadeiro ou falso, resposta 
curta ou de relacionar -coincidentes-).

O redondeo da nota, que non pode levar decimais, farase sempre matematicamente, si o primeiro decimal e menor que 5 por defecto, e cando o
primeiro decimal e igual ou maior que 5 por exceso. Para aprobar deberán acadar unha cualificación mínima de 5.

3.4. Proba extraordinaria de setembro

A proba extraordinaria de setembro consistirá nunha proba escrita de 40 preguntas (escolla múltipla, verdadeiro ou
falso, resposta curta ou de relacionar -coincidentes-) de idéntico valor. A proba realizarase nunha data e hora concretas
e versará sobre os contidos da 1ª e 2ª avaliación.
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4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Na actual situación de docencia non presencial - na que todo o alumnado ten acceso a internet e un dispositivo
tecnolóxico para teletraballar- para a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1ºESO empregarase basicamente a plataforma
Aula Virtual – complementada co uso do correo electrónico-, ferramenta de traballo que implica a necesaria adaptación
do alumnado e o desenvolvemento das súas competencias dixitais e de aprender a aprender, xa que a capacidade de
intervención docente vese reducida.

Porén, é preciso manter o principio de atención á diversidade na aula, en base ao cal se propoñen as seguintes
actividades:

 Para o alumnado que tiña desenvolvidas as aprendizaxes e competencias imprescindibles do 1º e 2º trimestre proporanse actividades de
ampliación (nova materia) correspondentes ao 3º trimestre para continuar co proceso formativo.

O traballo para a ampliación de aprendizaxes é planificado semanalmente, cada domingo á tarde o alumnado xa ten á súa disposición na
aula virtual as tarefas a realizar ao longo da semana, pautadas respectando os días nos que se tiña clase co grupo, coa concreción do
alumnado que debe entregar as tarefas así como a data límite de entrega das mesmas. De realizarse unha proba na aula virtual farase
sempre respectando o horario de clase presencial previa declaración do estado de alarma, evitando unha posible simultaneidade coas
tarefas organizadas por outros departamentos.

 Para o alumnado que non teña unha cualificación positiva na 1ª e/ou 2ª avaliación proporanse actividades centradas no desenvolvemento
das  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  non  acadadas  no  primeiro  e/ou  segundo  trimestre,  coa  finalidade  de  que  poidan
continuar co seu itinerario formativo. Tamén poderán realizar as actividades de ampliación correspondentes ao 3ª trimestre.

Para o alumnado que debe recuperar a 1ª e/ou a 2ª avaliación seguirase o seguinte proceso:

 Facilitarase un boletín de exercicios, coa valoración parcial,  que será cualificado cun máximo de 10 puntos para recuperar a 1ª avaliación, o
prazo de entrega será como mínimo de 5 días. Unha semana despois da data límite de entrega do boletín realizarase unha proba na aula
virtual, cualificada ata 10 puntos.

 O día da proba da 1ª avaliación na aula virtual poñerase a disposición o boletín de exercicios para recuperar a 2ª avaliación, este boletín
cualificarase cun máximo de 10 puntos e constará de varios exercicios coa valoración parcial indicada . O proceso posterior é o mesmo que o
descrito para a 1ª avaliación.

A finalidade desta organización é evitar o abafo que pode supor para o alumnado con dúas avaliacións suspensas a entrega simultánea de
ambos os boletíns e a proximidade temporal das probas.

As tarefas deben ser entregadas preferiblemente a través da aula virtual en formato pdf, porén, partindo do feito das
carencias no manexo desta plataforma por parte do alumnado tamén se permitirá a entrega noutros formatos e a través
do correo electrónico.

O horario fixo de atención ao alumnado é de 10 a 14h, resolvendo as dúbidas por estrita orde de chegada, ao igual
que a corrección das tarefas.  Porén, o horario non formal esténdese practicamente a todo o día,  inclusive fins de
semana. Ofrecerase ao alumnado unha retroalimentación das tarefas,  entregándollas corrixidas,  con apreciacións e
unha vez rematados os boletíns achegaráselles un solucionario dos mesmos. Isto permitirá favorecer a aprendizaxe e o
desenvolvemento e adquisición das competencias clave.

4.2. Actividades

Actividades  de  repaso,  reforzo  e  ampliación  baseadas  nos  estándares  de  aprendizaxe  establecidos  como
imprescindibles, similares ás desenvoltas durante as sesións presenciais.

 Lectura de apuntes

 Realizar exercicios variados recollidos en boletíns que atendan á diversidade

 Visualización de vídeos educativos

 Realizar probas a través da aula virtual
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4.3. Materiais e recursos

 Apuntes, boletíns de exercicios e probas de elaboración propia.

 Libro de texto: Bioloxía e Xeoloxía 1ºESO. Saber Facer. Santillana.

 Vídeos educativos

 Aula virtual do centro educativo: para consultas, entrega de tarefas e correccións.

 Correo electrónico: para consultas, entrega de tarefas e correccións.

 Páxina web do centro

5. Información e publicidade

A dirección  do  centro  publicará  na  páxina  web  todas  as  modificacións  das  programacións  realizadas  polos
departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

Porén, desde o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía publicarase na sección do departamento na páxina web do
centro, e enviaráselle a ligazón ao alumnado a través do servizo de mensaxes da aula virtual.
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Carnota, 12 de maio de 2020

O xefe do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

Uxío Formoso López
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