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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

1º ESO – Bioloxía e Xeoloxía 
Criterio de avaliación Estándar 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 de xeito correcto 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. 

B2.4. Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 

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. 

B2.7. Recoñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas, distinguir as súas aplicación 
máis frecuentes e salientar a súa importancia económica e a xestión sustentable. 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos. 

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. 

B2.11. Describir as propiedades da auga e a súa importancia para a existencia da vida. 
BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas súas consecuencias para o mantemento da 
vida na Terra. 

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. 

B2.15. Seleccionar as características que fan da Terra un planeta especial para o desenvolvemento da vida. BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra. 

B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación dos seres vivos, relacionando os 
animais e as plantas máis comúns co seu grupo taxonómico. 

B3.2. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos e identificar os principais modelos 
taxonómicos aos que pertencen os animais e as plantas máis comúns. 

BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes grupos, e salienta a súa importancia 
biolóxica. 

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. 

B5.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre elas e sobre os métodos 
empregados para a súa obtención. 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 
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3º ESO – Bioloxía e Xeoloxía 

Criterio de avaliación Estándar 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. 

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. 

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. 

BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. 

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. 

B3.11. 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. 

B3.14. 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 componentes 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. 
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B3.18. Describir os procesos implicados na función de relación, e os sistemas e aparellos implicados, e 
recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os coidados do oído e a vista. 

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsables 
de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 

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. 

 

4º ESO – Bioloxía e Xeoloxía 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, e interpretar 
as relacións evolutivas entre elas. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos 
celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular, a través da 
observación directa ou indirecta. 

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo celular. 

B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina. BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 

B1.4. Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, e revisar o seu 
significado e a súa importancia biolóxica. 

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu significado 
biolóxico. 

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. 

B1.9. Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da herdanza na resolución de 
problemas sinxelos, e recoñecer a base cromosómica das leis de Mendel. 

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con 
un ou dous caracteres. 

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. Diferencia 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. 
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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. 

B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, poboación, comunidade, ecotón, hábitat e nicho 
ecolóxico. 

. 

BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o equilibrio do 
ecosistema. 

B3.2. Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a utilización de exemplos 
BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a adaptación co factor 
ou os factores ambientais desencadeantes deste. 

 

1º BAC – BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B9.1. Deducir a existencia de estruturas xeolóxicas e a súa relación co relevo, a partir de mapas topográficos 
e cortes xeolóxicos dunha zona determinada. 

BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para a datación relativa de formacións xeolóxicas e deformacións 
localizadas nun corte xeolóxico. Describir as grandes divisións do tempo en xeoloxía. Oroxenias e grandes 
acontecementos xeolóxicos. 

BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos, as discordancias e a historia 
xeolóxica da rexión, e identifica os grandes acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias. 

B9.3. Interpretar o proceso de fosilización e Analizar as causas da extinción das especies.  BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa importancia para o establecemento da historia xeolóxica 
da Terra. 

B7.1. Interpretar os métodos de estudo da Terra e identificar as súas achegas e as súas limitacións. BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a base dos procedementos que utiliza e as súas achegas 
e limitacións. 

B7.2. Identificar as capas que conforman o interior do planeta de acordo coa súa composición, diferencialas 
das que se establecen en función da súa mecánica, e marcar as descontinuidades e as zonas de transición. 

BXB7.2.1. Resume a estrutura e composición do interior terrestre, distinguindo as súas capas en función da súa 
composición e da súa mecánica, así como as descontinuidades e as zonas de transición entre elas. 

BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que permiten diferencialas. 

BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra e contrasta o que achega cada un deles ao 
coñecemento da estrutura da Terra. 

B7.3. Precisar os procesos que condicionan a estrutura actual terrestre. BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do planeta. 

B7.4. Comprender e diferenciar a teoría da deriva continental de Wegener e a súa relevancia para o 
desenvolvemento da teoría da tectónica de placas. 

BXB7.4.1. Indica as achegas máis relevantes da deriva continental, para o desenvolvemento da teoría da Tectónica 
de placas. 

B7.5. Clasificar os bordos de placas litosféricas e sinalar os procesos que acontecen entre eles. BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles. 

B8.1. Relacionar o magmatismo e a tectónica de placas. BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as estruturas resultantes da 
localización dos magmas en profundidade e en superficie. 

B8.4. Establecer as diferenzas de actividade volcánica, asociándoas ao tipo de magma. 

 

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do magma, e diferencia os produtos 
emitidos nunha erupción volcánica. 

B8.5. Diferenciar os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade. BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade. 

B8.6. Detallar o proceso de metamorfismo e relacionar os factores que lle afectan cos seus tipos. BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 

B8.8. Relacionar estruturas sedimentarias e ambientes sedimentarios. BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do proceso de formación dunha rocha sedimentaria 
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B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. 

B8.11. Analizar os tipos de deformación que experimentan as rochas, establecendo a súa relación cos 
esforzos a que se ven sometidas. 

BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos que se someten as rochas e coas propiedades 
destas. 

BXB8.11.2. Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas. 

B8.12. Representar os elementos dunha dobra e dunha falla. 
BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a diferentes criterios. 

BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que a constitúen. 

B1.1. Especificar as características dos seres vivos. BXB1.1.1. Describe as características dos seres vivos: funcións de nutrición, relación e reprodución. 

B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula. BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos. 

B1.3.Diferenciar e clasificar as biomoléculas da materia viva, e relacionalos coas súas respectivas funcións 
na célula.  

BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das moléculas básicas que configuran a 
estrutura celular, e destaca a uniformidade molecular dos seres vivos. 

B1.4. Diferenciar os monómeros que  forman as macromoléculas orgánicas. BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 

B1.5. Recoñecer e identificar algunhas macromoléculas cuxa conformación estea  relacionada coa súa 
función. 

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa estrutura tridimensional. 

B2.1. Describir a célula como unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos, e distinguir unha 
célula procariota dunha eucariota e unha célula animal dunha vexetal, analizando as súas semellanzas e as 
súas diferenzas. 

BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 

BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa función. 

BXB2.2.1. Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa función ou coas súas 
funcións. 

BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante microfotografías ou preparacións microscópicas. 

B.2.3 Recoñecer e identificar as fases da mitose e da meiose, e argumentar a súa importancia biolóxica. BXB2.3.1 Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e meiose 

B2.4. Establecer as analoxías e as diferenzas principais entre os procesos de división celular mitótica e 
meiótica. 

BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meiose. 

B3.1. Diferenciar os niveis de organización celular e interpretar como se chega ao nivel tisular. BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización celular e determina as súas vantaxes para os seres pluricelulares. 

B5.5. Comprender e diferenciar as fases da fotosíntese e os factores que afectan o proceso. BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e asocia, a nivel de orgánulo, 
onde se producen. 

B5.6. Salientar a importancia biolóxica da fotosíntese. BXB5.6.1. Argumenta e precisa a importancia da fotosíntese como proceso de biosíntese, imprescindible para o 
mantemento da vida na Terra. 

B6.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación e intercambio gasoso) BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e respiración, e explica o significado biolóxico de respiración celular. 

B6.25. Describir os procesos da gametoxénese. BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 
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2. Avaliación e cualificación 
A avaliación e cualificación adáptase tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres 
do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración  do estado de alarma polo 
Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación te ranse en conta as 
aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente identificados.  

Avaliación 

Procedementos: 
Boletíns de cuestións, resumos. 
 

Instrumentos: 
-Cuestionarios online. 
-Lista de control das tarefas entregadas. 

Cualificación final 

A  cualificación final obterase mediante media aritmética da nota obtida 
na primeira e segunda avaliación. Para ter aprobada é necesario acadar un 
5 na cualificación final . 
Se o alumnado realiza as tarefas de recuperación o de reforzo e 
ampliación, correspondentes ao período de suspensión de clase a nota 
poderá incrementarse ata 1,5 puntos 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Farase unha proba escrita sobre os estándares de aprendizaxe reflectidos 
no punto 1 desta adaptación da programación. Esta proba supoñerá o 70% 
da nota final. 
Entregaranse uns boletíns de tarefas sobre as aprendizaxes non superadas 
que deberán entregar o día da proba extraordinaria de. Estas tarefas 
supoñerá un 30% da nota final. 
No caso de que non poida realizarse a proba escrita de maneira presencial 
terase soamente en conta as actividades. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Os indicados coma imprescindibles na materia 
correspondente. 

 

Criterios de cualificación: 100% entrega de boletíns polo aula virtual do 
centro, aquel alumnado que non entregara os boletíns terá dereito a unha 
proba (exame) a través da aula virtual. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Entrega de boletíns de 
actividades e probas (das unidades didácticas que se corresponden co 
curso pendente) a través da Aula Virtual, para aquel alumnado que non os 
fixera durante o período de clases presenciais.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Recuperación: Tarefas similares ás realizadas en clase para repasar os 
contidos vistos na primeira e na segunda avaliación, entregadas a través de 
E-DIXGAL en 1º ESO e da Aula Virtual do centro, no resto de cursos. 
- Repaso e reforzo: Tarefas sobre os contidos vistos durante a primeira e 
segunda avaliacións, principalmente sobre os estándares das materias 
referidos no punto 1 desta adaptación a programación. 
-  Ampliación: similares as actividades de reforzo e repaso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O traballo será individual. 
As tarefas serán explicadas na Aula Virtual e comunicaranse a través da 
mensaxería telemática; estas tarefas intentarán ser o máis simplificadas 
posibles, para a mínima intervención docente e para facilitar o traballo do 
alumnado. 
Ao comezo da semana farase unha proposta de actividades que o alumnado 
terá que entregar vía telemática ao finalizar o prazo establecido. 
A comunicación co alumnado será a través da mensaxería de E-DIXGAL, da 
aula virtual e do correo electrónico do profesorado do departamento. 

Materiais e recursos 
Nos cursos que o teñen asignado o alumnado posúe libro de texto. Ademais 
colgaranse, en E-DIXGAL e na Aula Virtual, apuntes, tarefas, boletíns de 
actividades e probas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará ao alumnado segundo a canle de 
comunicación que xa teña establecida. As familias serán informadas 
pola publicación deste documento na páxina web do centro así como 
por abalar móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


