
ANEXO: 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA O CURSO

2019/2020

BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 1ºESO

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de curso. 

Queda sen impartir de forma presencial o tema  ANIMAIS VERTEBRADOS e
PLANTAS,  pero enviouse  un  resumo  dos  contidos  con  actividades
relacionadas e estase practicando con exercicios telemáticos. 

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre a cualificación da primeira avaliación e a da segunda, tendo en conta,
de  ser  o  caso,  os  exames  ou  actividades  realizados  dende a  casa  para
repaso ou recuperación. 

Tamén  se  terán  en  conta  os  exames  ou  actividades  propostos  para  os
contidos impartidos de xeito telemático e realizados dende a casa, sempre e
cando estas cualificacións beneficien ó alumnado.  

Para a recuperación de anteriores avaliacións realizarase unha actividade
ou exame vía telemática dos temas suspensos.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
Propóñense unha serie de actividades a través do correo electrónico para
repaso dos  contidos  xa  impartidos  e  para  ampliar  os  correspondentes  ó
tema que non se impartiu de xeito presencial.

Por último, o enderezo de correo electrónico do profesor estará dispoñible
para consultas e correccións do traballo realizado polo alumnado.



BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 3ºESO

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de curso. 

Queda  sen  impartir  de  forma  presencial  os  temas  de  SISTEMA
INMUNOLÓXICO E  REPRODUCCIÓN,  que  se  verá  de  xeito  non  presencial
durante o terceiro trimestre.. 

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre  a  cualificación  da  primeira  avaliación  e  a  da  segunda.  Tamén  se
valorarán as actividades realizadas durante o estado de alarma, sempre e
cando estas cualificacións beneficien ó alumnado.  

Para a recuperación de anteriores avaliacións realizarase unha actividade
ou exame vía telemática dos temas suspensos.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
Propóñense unha serie de actividades a través do correo electrónico sobre o
tema que  corresponden  ó  terceiro  trimestre  e  exercicios  de  repaso  dos
contidos impartidos de xeito presencial.

Por último, o enderezo de correo electrónico do profesor estará dispoñible
para consultas e correccións do traballo realizado polo alumnado.



BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 4ºESO

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de curso, que se corresponden coa Bioloxía de 4ºESO. Son
os dos seguintes bloques da programación:

Bloque 1. A evolución da vida.
Bloque 3. Ecoloxía e medio.
Bloque. 4. Proxecto de investigación.

Debido  á  situación  de  emerxencia  sanitaria  que  atravesa  o  país  e  ás
dificultades  derivadas  da  mesma  consideramos  prioritario  o  reforzo  dos
contidos correspondentes ós bloques de Bioloxía. Polo tanto quedarán sen
impartir os contidos de Xeoloxía do curso, correspondentes ó Bloque 2 da
programación. Entendemos que as aprendizaxes derivadas de este bloque
non son imprescindibles para superar o curso e recomendamos comezar as
clases  de  Bioloxía-Xeoloxía  de  1ºBAC  do  vindeiro  curso  2020/2021  cos
contidos de Xeoloxía, tendo en conta que estes alumnos non disporán de
coñecementos previos.

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre a cualificación da primeira avaliación e a da segunda, tendo en conta
as recuperacións (presenciais ou telemáticas, de ser o caso) realizadas para
estes  dous  primeiros  trimestres.  Tamén  se  valorarán  as  actividades
propostas  durante  o  terceiro  trimestre  do  curso,  realizadas  na  casa  e
presentadas telemáticamente, sempre e cando estas beneficien ó alumno.

A nota final dos alumnos con materias pendentes calcularase a partir dunha
media aritmética entre a cualificación da primeira avaliación, a da segunda,
e a dunha actividade, que se poderá presentar de xeito telemático, e que
servirá para cualificar os coñecementos e competencias adquiridas sobre os
contidos impartidos no terceiro trimestre de Bioloxía e Xeoloxía de 3ºESO.
Os criterios de avaliación serán os propostos na programación de Bioloxía e
Xeoloxía de 3ºESO. 

Para a recuperación de anteriores avaliacións farase un exame ós alumnos
que o precisen, ben de xeito telemático, ben de xeito presencial (se se da
unha volta ás aulas antes de finalizar o trimestre).

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)

Os coñecementos xa adquiridos nos dous trimestres anteriores repasaranse
a través da realización de actividades, propostas vía e-mail e a través da
páxina do centro. Non se ampliarán contidos.



Por último, o enderezo de correo electrónico do profesor estará dispoñible
para consultas e correccións do traballo realizado polo alumnado.



BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 1ºBAC

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de curso. 

Os  bloques  6  e  8  veranse  de  xeito  telemático  a  través  de  actividades
relacionadas.

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre a cualificación da primeira avaliación e a da segunda, tendo en conta
as actividades realizadas a través da aula virtual para repaso e ampliación
de contidos entre as que se encontran; preguntas cortas sobre os temas
impartidos  e  un  traballo  sobre  xeoloxía  baseado  na  excursión  feita  na
primeira avaliación. 

Para  a  recuperación  da  primeira  e  segunda  avaliación  realizáranse
cuestións, propostas na aula virtual e que responderán os alumnos a través
de este medio,  sempre e cando estas cualificacións beneficien ó alumnado .

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
Propóñense unha serie de actividades a través da aula virtual para repaso
dos contidos xa impartidos e para ampliar os correspondentes á terceira
avaliación.

Por último, o enderezo de correo electrónico do profesor estará dispoñible
para consultas e correccións do traballo realizado polo alumnado.



ANTATOMÍA APLICADA 1ºBAC

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de cursO.

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre  a  cualificación  da  primeira  avaliación  e  a  da  segunda.  Tamén  se
valorará  un  traballo  realizado  de  xeito  telemático  sobre  o  aparato
respiratorio e fonador, sempre e cando esta beneficie ó alumno.

Para a recuperación de anteriores avaliacións realizarase unha actividade
vía telemática dos temas suspensos.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)

Os coñecementos xa adquiridos nos dous trimestres anteriores repasaranse
a  través  da  realización  de  exercicios  propostos  vía  e-mail,  pero  non  se
ampliarán contidos.

Por último, o enderezo de correo electrónico do profesor estará dispoñible
para consultas e correccións do traballo realizado polo alumnado.



CULTURA CIENTÍFICA 1ºBAC

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de curso.

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre  a  cualificación  da  primeira  avaliación  e  a  da  segunda.  Tamén  se
valorarán unha serie de cuestións realizadas a través do correo ou da aula
virtual e as actividades propostas durante a terceira avaliación sempre e
cando a nota beneficie ó alumno.

Para a recuperación de anteriores avaliacións realizarase unha actividade
ou exame vía telemática dos temas suspensos.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)

Os coñecementos  xa  adquiridos  nos  dous  trimestres  anteriores  poderán
repasarse  a  través  da  realización  de  actividades  propostas  por  vía
telemática, pero non se ampliarán contidos. Ademais propóñense traballos e
probas  dende  a  aula  virtual  ou  o  enderezo  electrónico  do  profesor  que
estará  dispoñible  para  consultas  e  correccións  do traballo  realizado polo
alumnado.



BIOLOXÍA 2ºBAC

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de curso. 

Quedan sen impartir  microbioloxía e inmunoloxía,  que se verán dende a
casa co apio dos docentes. 

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre a cualificación da primeira avaliación e a da segunda, tendo en conta
as  actividades  e  probas  realizadas  a  través  da  aula  virtual  e  do  correo
electrónico  para  ampliación  de  contidos,  sempre  e  cando  estas
cualificacións beneficien ó alumnado.

Para  a  recuperación  da  primeira  e  segunda  avaliación  realizarase  unha
proba a través da aula virtual. 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
Propóñense unha serie de actividades a través da aula virtual para repaso
dos contidos xa impartidos e para ampliar os correspondentes á terceira
avaliación enviaranse resumos e exercicios sobre os mesmos.

Por último, o enderezo de correo electrónico do profesor estará dispoñible
para consultas e correccións do traballo realizado polo alumnado.



BIOLOXÍA 2ºBAC ADULTOS

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de curso.

Quedan sen impartir os seguinte temas:
- SÍNTESE DE ADN
- SÍNTESE DE PROTEÍNAS
- INTRODUCIÓN Ó METABOLISMO
- METABOLISMO DE GLÍCIDOS E LÍPIDOS
- ANABOLISMO: FOTOSÍNTESE

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre a cualificación da primeira avaliación e a da segunda. 

Tamén  se  terán  en  conta  as  actividades  realizadas  durante  a  terceira
avaliación e un exame telemático no que entrarán os contidos dos dous
últimos temas impartidos antes da suspensión das clases, non realizados de
forma presencial, sempre e cando o resultado beneficie ó alumno.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)

Realizaranse actividades de repaso dos últimos temas vistos así como de
temas novos, que se enviarán, corrixiran e comentarán por vía telemática.  

O  enderezo  de  correo  electrónico  do  profesor  estará  dispoñible  para
consultas e correccións do traballo realizado polo alumnado.



XEOLOXÍA 2ºBAC 

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de curso.

Quedan sen impartir os seguinte temas:
- Unha parte do tema de PROCESOS XEOLÓXICOS EXTERNOS, que 
corresponde cos distintos tipos de modelaxe.
- RISCOS XEOLÓXICOS
- RECURSOS
- XEOLOXÍA DE ESPAÑA E DE GALICIA

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre a cualificación da primeira avaliación e a da segunda. 

Tamén se terá en conta un traballo realizado dende a casa durante o estado
de alarma,  no  que  entrarán  os  contidos  dos  temas  impartidos  antes  da
suspensión das clases, sempre e cando o resultado beneficie ó alumno.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)

Realizaranse  actividades  de  repaso  sobre  os  temas  impartidos  de  xeito
presencial así como algunhas actividades sinxelas para explicar a materia
que non se viu en clase. 

O  enderezo  de  correo  electrónico  do  profesor  estará  dispoñible  para
consultas e correccións do traballo realizado polo alumnado.



CTMA 2ºBAC

Aprendizaxes e competencias: 
Tanto para a avaliación como para a recuperación do primeiro e o segundo
trimestre teranse en conta as aprendizaxes e competencias adquiridas por
parte  do alumnado  respecto  ós  contidos  impartidos  de  forma presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres,  tal  e  como  estaban  programados
desde principio de curso, que se corresponden con:

-Bloque I
-Bloque II
-Bloque III

Avaliación e cualificación do alumnado: 
Para  o  cálculo  da nota  da avaliación  final  farase  unha media  aritmética
entre a cualificación da primeira avaliación e a da segunda, tendo en conta
as recuperacións (presenciais ou telemáticas, de ser o caso) realizadas para
estes dous primeiros trimestres. Tamén se terá en conta traballo proposto
para o terceiro trimestre do curso, presentado telemáticamente, sempre e
cando o resultado beneficie ó alumno.

Para  a  recuperación  de  anteriores  avaliacións  faranse  unhas  actividades
propostas durante o estado de alarma para os alumnos que o precisen, que
poderán entregar de xeito telemático.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)

Para  os  bloques  IV  e  V  realizase  un  traballo  en equipo sobre  o  cambio
climático  no  que  se  inclúen  de  forma  transversal  os  contidos  que
consideramos  imprescindible  adquirir  para  este  curso.  O  traballo  foi
proposto e iniciado durante a ensinanza presencial e completado durante o
estado de emerxencia de forma telemática.

Por último, o enderezo de correo electrónico do profesor estará dispoñible
para consultas e correccións do traballo realizado polo alumnado.



PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE

O currículo divídese en dous bloques de contidos: Actividade física e saúde e
Alimentación para a saúde, ambos  foron desenrolados na aula.

Ao  ser  esta  unha  materia  optativa  e  de  só  unha  hora  lectiva  semanal,
avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación, facendo a media
aritmética  da nota obtida en cada unha delas. Todos os alumnos teñen esta
materia aprobada.


