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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
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de Galicia. 
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Consideracións previas 

Dende o día no que se declarou o estado de alarma ata o momento actual, os alumnos e alumnas que 

cursan esta materia están a mostrar un grande interese e participación nas actividades e tarefas 

propostas. Son excepcionais os casos nos que non se evidencia un seguimento, polo que o 

desenvolvemento durante o terceiro trimestre continuará na mesma liña.  

Dado o interese e participación, continuaremos ampliando coñecementos: en primeiro lugar, 

remataremos o xa traballado na clase sobre xenética mediante a realización de exercicios e traballos 

fundamentalmente prácticos. En segundo lugar, pola súa importancia neste curso e nos vindeiros, 

estudaremos o material xenético (ADN e ARN), como se multiplica, regula e expresa, e a importancia e 

as implicacións éticas da biotecnoloxía. Finalmente, aplicaremos todo o aprendido para poder 

comprender o concepto de evolución. Deixaremos para ser tratado en cursos posteriores o bloque de 

ecoloxía e medio ambiente.  

En todo caso, trátase de responder ao gran traballo, esforzo e interese do alumnado por continuar a 

súa aprendizaxe e a mellora nas súas competencias.    

Por suposto, atenderase ás situacións particulares de cada alumno e alumna, tentando axudarlles en 

todo o que poidamos, reforzando os seus coñecementos, flexibilizando ao máximo traballos e tarefas, 

dándolles soporte nas competencias dixitais que están a desenvolver practicamente de maneira 

autónoma. A atención ao alumnado con máis dificultades é tamén unha prioridade, polo que se está 

fomentar a comunicación e o seguimento persoal.  

Tentando en todo momento favorecer a aprendizaxe do alumnado neste momento histórico, 

presentamos a nosa proposta de adaptación á programación didáctica da materia. 
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1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles na 3ª avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa función. BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 

B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética. BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co concepto de xene. 

B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético e 
resolvendo problemas sinxelos. 

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. 

B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e comprender a relación entre 
mutación e evolución. 

BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 

B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, e establecer a relación entre elas. BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

B1.11. Coñecer e identificar algunhas doenzas hereditarias, a súa prevención e o seu alcance social. 
BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve problemas prácticos 
sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: ADN recombinante e PCR. BXB1.12.1. Diferenza técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

B1.13. Comprender e describir o proceso da clonación. BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 

B1.14. Recoñecer as aplicacións da enxeñaría xenética: organismos modificados xeneticamente (OMX). BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética. 

B1.15. Valorar e interpretar as aplicacións da tecnoloxía do ADN recombinante na agricultura, na 
gandaría, no ambiente e na saúde. 

BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

B1.16. Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as probas da evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

B1.17. Comprender e establecer os mecanismos da evolución destacando a importancia da mutación e a 
selección. Analizar o debate entre gradualismo, saltacionismo e neutralismo. 

BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural. 

B1.18. Interpretar árbores filoxenéticas, incluíndo a humana. BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 

B1.19. Describir a hominización. BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 

B4.1. Planear, aplicar, e integrar as destrezas e as habilidades propias do traballo científico. BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

B4.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da experimentación ou da observación e a 
argumentación. 

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

B4.3. Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa 
obtención. 

BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
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2.  Avaliación e cualificación 

 
 
 

 
Avaliación 

Procedementos: 

 Interrogación (test, preguntas, cuestionarios…) 

 Análise documental (tarefas e producións do alumnado) 

Instrumentos: 

 Cuestionarios online 

 Tarefas dixitais do alumnado: exercicios, traballos, investigacións… 

Cualificación final 

A cualificación final obterase mediante a media aritmética da cualificación obtida 
na 1ª e na 2ª avaliación, sempre e cando chegaran en cada unha de elas a unha 
cualificación igual ou superior a 5.  

Esta cualificación media poderá subir co traballo desenvolto na 3ª avaliación. Esa 
media incrementarase do seguinte xeito: 

5% 
Por seguimento da materia: entrega das tarefas en tempo e 
forma, participación activa nas mesmas… 

5% 
Pola cualificación media obtida nas tarefas de seguimento: 
exercicios do libro de texto, actividades de desenvolvemento… 

10% 
Pola cualificación media obtida nas tarefas nas que se 
demostren as competencias e os obxectivos acadados: traballos, 
actividades de aplicación, cuestionarios dixitais… 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba global e escrita que estará baseada nos mínimos esixibles da materia, 
traballados na 1ª e 2ª avaliación (ata a declaración do Estado de Alarma). 
Se as autoridades sanitarias o permiten, será unha proba presencial. En caso 
contrario, seguiranse as indicacións oportunas por parte da administración. 

Alumnado 
con materia 
pendente da 

1ª e da 2ª 
avaliación 

Criterios de avaliación:  

Serán os traballados ata o día 12 de marzo en cada unha das avaliacións 
correspondentes.  

Considerarase que o alumnado superou a materia pendente no caso de obter 
unha puntuación maior ou igual a 5 en cada avaliación. No caso contrario, deberá 
realizar a proba global na convocatoria extraordinaria de setembro, tal e como se 
recolle na programación didáctica do departamento.  

En calquera caso, a efectos académicos, a materia pendente superada 
cualificarase cunha nota máxima de 5 na avaliación que corresponda. 

Criterios de cualificación: 

70% caderno de actividades 

30% puntuación test online 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Procedementos: Análise documental e interrogación 

 Instrumentos de avaliación:  

1. Caderno de reforzo con actividades sobre a/as avaliación/s a recuperar. 

2. Test online a través de plataformas dixitais (quizizz, google forms, ou 
semellante) 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Actividades de recuperación: caderno de reforzo da avaliación 
correspondente e test en plataforma dixital 

- Actividades de reforzo: aqueles alumnos/as que acadasen de maneira moi 
xusta os obxectivos na 1ª e/ou 2ª avaliación, poderán facer tamén o caderno 
de reforzo correspondente, que será tido en conta como traballo na 3ª 
avaliación. Por outra banda, para os alumnos/as que presenten dificultades 
nas actividades realizadas na 3ª proporanse actividades dixitais máis 
personalizadas, encamiñadas a reforzar os mínimos. 

- Actividades de repaso: intercalaranse coas actividades de ampliación 
propostas na 3ª avaliación, e terán un compoñente máis dinámico, coma 
concursos de repaso ou actividades semellantes. 

- Actividades de ampliación: para os alumnos/as que acaden os obxectivos con 
facilidade, e mostren especial interese, poderanse propoñer pequenas 
actividades de investigación na rede, lecturas máis avanzadas….   

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

A comunicación co alumnado é maioritariamente a través da plataforma Google 
Classroom, que xa viñamos empregando dende o principio do curso. Tamén, cando 
é preciso, comunicámonos a través do correo electrónico.  
Nesta plataforma, tres veces á semana (a materia ten tres sesións semanais) 
publícase o material e as tarefas a traballar nesa sesión, no día e hora acordada co 
grupo de clase. Sempre se procura deixar un mínimo de 48 horas para que os 
rapaces entreguen as súas tarefas, tentando evitar así problemas de conectividade 
do alumnado, ou calquera problema semellante. As correccións son devoltas aos 
alumnos/as a través do Google Classroom de xeito individualizado, ou se son algo 
máis extensas, a través de correo electrónico.  
Tamén temos sesións de reforzo, explicacións, aclaracións de dúbidas, 
suxerencias… a través de videoconferencia na plataforma Cisco Webex. 
A práctica totalidade das tarefas e materiais se poden seguir a través de PC ou de 
dispositivo móbil (tableta e/ou teléfono). Procúranse materiais que non sexan 
pesados para facilitar a súa descarga e manexo. En todo caso, se os alumnos/as 
teñen algunha dificultade, sempre se poden poñer en contacto vía correo 
electrónico. 
Ata o momento, a práctica totalidade dos alumnos está a facer un seguimento moi 
satisfactorio do curso de xeito telemático. Foron precisas algunhas sesión 
(videoconferencia) para explicar o manexo dalgunha plataforma ou algunha 
ferramenta dixital, e se continuará a facer sempre que sexa preciso.    
Por último, o alumnado conta co correo electrónico para facer calquera consulta 
ou comentario que precisen. 

Materiais e 
recursos 

- Plataforma Google Classroom e correo electrónico 
- Plataformas dixitais de creación/realización de actividades en liña: educaplay, 

genially, quizizz, google forms, padlet, mentimeter… 
- Google Drive para intercambio de documentación e creación de contidos 

colaborativos. 
- Servizo de videoconferencia Cisco Webex. 
- Recursos dixitais: artigos online, presentacións, blogues, webs de interese da 

materia… 
- Recursos propios do alumnado e da profesora: ordenadores, mobiles, 

tabletas, conexión a internet. 
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4.  Información e publicidade 

 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumnado: 
- Google Classroom 
- Correo electrónico 
- Nas sesións de videoconferencia 

Ás familias: preferentemente a través de correo electrónico, pero 
poderanse empregar outras canles de comunicación se fose preciso. 

Publicidade As presentes modificacións publicaranse na web do IES Monelos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


