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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra.- Unidades didácticas 3,5,6 

− Recoñecer a importancia da biodiversidade e as 
características morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos 

− 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. 

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

− 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.. 

− Caracterizar os principais grupos de invertebrados e 
vertebrados 

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

− Determinar a partir da observación as adaptacións 
que permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas, con especial atención 
aos ecosistemas galegos. 

− Aplica criterios de clasificación dos seres vivos, e 
relaciona os animais e as plantas máis comúns co seu 
grupo taxonómico.  

− Identifica e recoñece exemplares característicos de 
cada un destes grupos e destaca a súa importancia 
biolóxica.  

− Discrimina as características xerais e singulares de 
cada grupo taxonómico.  

− Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao 
que pertencen.  

− Recoñece diferentes exemplares de vertebrados e 
asígnaos á clase á que pertencen.  

− Relaciona a presenza de determinadas estruturas nos 
animais e nas plantas máis comúns coa súa 
adaptación ao medio.  

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

 

Bloque 4. Os ecosistemas - Unidade didáctica 7 Os ecosistemas e a biodiversidade 

− Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. 

− Identificar nun ecosistema os factores 
desencadeantes de desequilibrios e establecer 
estratexias para restablecer o seu equilibrio. 

− Recoñecer e difundir accións que favorezan a 
conservación ambiental. 

 

− Identifica os distintos compoñentes dun ecosistemas 

− Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema.  

− Recoñece que o solo é o resultado da interacción 
entre os compoñentes bióticos e abióticos.  

− Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade 
de protexelo.  

Bloque A Terra no Universo - U.D. 8 O universo e a terra 

− Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do 
Universo, e a formación e a evolución das galaxias. 

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

− Relacionar comparativamente a posición dun 
planeta no sistema solar coas súas características. 

− Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. 

− 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. 

 

− Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo.  

− Recoñece os compoñentes do sistema solar e 
describe as súas características xerais.  

− Identifica a posición da Terra no sistema solar.  

− Categoriza os fenómenos principais relacionados co 
movemento e coa posición dos astros. 

− Interpreta correctamente, en gráficos esquemas, 
fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e 
establece a relación existente coa posición relativa da 
Terra, da Lúa e do Sol.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación. 

Procedementos de avaliación. 

1. Probas online. 

2. Puntualidade na hora da convocatoria da proba online. 

3. Pequenas actividades de investigación sobre flora, fauna, ecosistemas e o 

Universo. 

4. Puntualidade na entrega destas tarefas de investigación. 

5. Cuestionarios de preguntas de tipoloxía variada. 

6. Presentación ao través de fotografías do caderno de traballo. 

7. Preguntas do alumnado realizadas polas canles de contacto: mensaxería EDIXGAL 

e correo electrónico. 

Instrumentos avaliación:  

a) Probas a distancia: 

Test e/ou cuestionarios online. Sempre terán un límite de tempo e constarán de dous 
tipos de preguntas: resposta corta para comprobar o coñecemento da terminoloxía, e 
de opción múltiple para aspectos teóricos e prácticos. 

Sempre ao rematar de traballar cada unidade didáctica. Tódolos alumnos/as o realizaran 
ao mesmo tempo. A data e hora será anunciada con suficiente antelación. 

Programaríanse ata unha segunda e terceira data, para aqueles alumnos/as aos que 
lles poideran xurdir problemas de conectividade. Estas datas tamén serán comunicada 
con antelación suficiente. 

Forma de realización da proba: 

Ao través de EDIXGAL ou dispositivo móbil para aqueles alumnos sen conectividade ou 
conectividade precaria. 

 

b) Traballos. 

TIPOS DE TRABALLOS: 

− Realización de cuestionarios resumen da unidade, de tipoloxía variada: 

definicións, preguntas de relacionar, preguntas cortas, interpretación de imaxes, 

completar frases, realización de esquemas… Deberan estar recollidas na libreta ou 

ficheiro e realizadas a man para evitar o plaxio na medida do posible e valorar o 

esforzó en horas. 

Forma de entrega. 

Unha fotografía ou imaxe escaneada enviada ao través de EDIXGAL ou correo 

electrónico. 
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− Pequenas tarefas de investigación, sobre aspectos curiosos ou importantes para 

que coñezan a natureza do seu contorno. Terán unha data límite para resolvelas. 

Forma de entrega. 

Como resposta en líña na tarefa creada de EDIXGAL. 

− Preguntas por parte dos alumnos a través da mensaxería de EDIXGAL ou correo 

electrónico. 

− No caso de ser preciso (imprevistos) e só para substituir algún instrumento de 

avaliación citado arriba, poderanse facer probas orais por videoconferecia. 

Cualificación final :  

Modificación dos criterios de avaliación para a 3º avaliación 

Procedementos/ Instrumentos % de contribución 

Test/cuestionarios online 70% 

Traballos 30% 

A nota obtida na 3ª avaliación terase en conta para o cálculo da cualificación final, só 

cando manteña ou incremente as cualificacións obtidas nas dúas primeiras avaliacións.  

Nestes casos aplicarasé a seguinte media ponderada: 

− 1ª e 2ª avaliación aportarán o 75% da cualificación final do curso.  

− A 3ª avaliación aportará o 25%. 

Procedementos e instrumentos de avaliación do alumnado coa 1º e 2º 

avaliación do curso 2019-2020 suspensas: 

Este alumnado recibirá un informe de aqueles elementos que ten que recuperar. 

As probas de recuperacións constarán de: 

a) Test e/ou cuestionarios online. Con límite de tempo que serán realizados de 
forma simultánea por tódolos alumnos. A data e hora será comunicada con 
suficiente antelación. 

Habería unha segunda data, tamén comunicada coa antelación suficiente, para 
aqueles alumnos aos que lles poideran xurdir problemas de conectividade, 

Ponderan un 70% na nota da avaliación a recuperar. 

b) Traballos. 

− Realización de un cuestionario de preguntas, de tipoloxía variada. 

− Entrega de traballos obrigatorios e non presentados na 1º e 2º avaliación. 

Forma de entrega. 

Ao través de EDIXGAL ou correo electrónico. 
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− No caso de ser preciso, e só para substituir algún dos instrumentos de avaliación 

citado arriba, poderanse facer probas orais por videoconferencia. 

Ponderan un 30% na nota da avaliacion a recuperar. 

Para aprobar a avaliación terá que: 

− ter todas as probas test feitas e traballos entregados 

− acadar na media ponderada unha nota mínima de 5. 

− participar activamente nas probas test e actividades programadas para a terceira 

avaliación. 

Proba extraordinaria de setembro: 

Realizarase unha proba extraordinaria no mes de setembro. Esta proba será común 

para todo o alumnado coa materia pendente. Consistirá nun único exame con preguntas 

elexidas de forma equilibrada entre as unidades didácticas impartidas nas dúas 

primeiras avaliacións. 

Para aprobar a avaliación terá que acadar un 5. 

Alumnado de materia pendente  

Criterios de avaliación: 

No terceiro trimestre os alumnos coa materia pendente do curso anterior, tendo en conta 

que non dispoñen de libro de texto, recibiran os textos das unidades didácticas  a 

recuperar por correo electrónico. 

Deberán traballar o contido destas unidades didácticas, realizando esquemas ou mapas 

conceptuais das mesmas. Acompañando o texto de debuxos explicativos. O traballo 

deberá estar feito a man na libreta. Evitando así no posible o plaxio e valorando o tempo 

adicado á materia. 

Se non presentan o traballo ou non acadan o aprobado en xuño, terán que realizar unha 

proba en setembro. A proba de setembro consistirá nun único exame con preguntas 

elexidas de forma equilibrada entre as unidades didácticas das dúas primeiras 

avaliacións.  

Criterios de cualificación: 

A cualificación da materia pendente realizarase aplicando ao traballo presentado a 

seguinte rúbrica: 

A cualificación máxima do traballo será un 6. 

O aprobado estará nun 4,5. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR O TRABALLO DE RECUPERACION DE PENDENTES 

 Ben -  6 Suficiente- 5/ 4,5 Insuficiente- 4 Insuficiente< 4  

ESQUEMAS 

Os esquemas están 

escritos, 

organizados e 

ordenados con 

moito coidado. 

1 

Os esquemas están 

escritos e teñen 

certa organización. 

0.9 

Os esquemas 

están escritos 

pero non 

sempre ben 

organizados. 

0.7 

Os esquemas 

están escritos 

pero non están 

organizados ou 

esta 

organización 

non é clara 

0.6 

Carece de 

esquemas 

0 

CANTIDADE DE 

INFORMACIÓN 

Ten información de 

tódolos temas e 

preguntas tratados. 1 

Ten información de 

todos os temas e da 

maioría das 

preguntas tratadas. 

0.8 

Ten información 

de case todos 

os temas e 

preguntas 

tratados. 

0.7 

Ten información 

dalgúns dos 

temas e 

preguntas 

tratados. 

0.6 

Non ten 

información 

ou esta é moi 

escasa. 

0.3 

ORGANIZACIÓN 

A información está 

moi ben organizada 

con parágrafos ben 

redactados e con 

subtítulos. 

1 

A información está 

organizada con 

parágrafos ben 

redactados. 0.8 

A información 

está 

organizada, 

pero os 

parágrafos non 

están ben 

redactados. 

0.7 

A información 

proporcionada 

non parece 

estar 

organizada. 

0.6 

A información 

carece de 

estrutura de 

redacción. 0.3 

IDEAS 

RELEVANTES 

A información está 

claramente 

relacionada co tema 

principal e 

proporciona varias 

ideas secundarias 

e/ou exemplos. 

1 

A información ten 

as ideas principais 

e unha ou dúas 

ideas secundarias. 0.8 

A información 

ten as ideas 

principais pero 

non as 

secundarias. 

0.7 

A información 

ten algunha das 

ideas principais. 

0.6 

A información 

non ten ideas 

principais. 

0.3 

GRAMÁTICA  

E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 
1 

Case non hai erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. 
0.8 

Existen dous 

erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

0.8 

Existen tres 

erros 

gramaticais, 

ortográficos ou 

de puntuación. 

0.7 

Existen máis 

de tres erros 

gramaticais, 

ortográficos 

ou de 

puntuación. 

0.4 

INFORMACIÓN 

GRÁFICA, 

DEBUXOS, 

ILUSTRACIÓNS, 

ETC. 

Os diagramas e 

ilustracións están 

ben construídos, 

ordenados e 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

1 

Os diagramas e 

ilustracións están 

ben construídos e 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

0.9 

Os diagramas e 

ilustracións 

están ben 

construídos e, 

en ocasións, 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

0.9 

Os diagramas e 

ilustracións non 

sempre están 

ben construídos 

e non sempre 

contribúen á 

comprensión do 

tema. 

0.7 

Non ten 

diagramas nin 

ilustracións. 

0 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

O alumnado coa 1º e 2º avaliación do curso 2018-2019 suspensa, será avaliado 

mediante o seguinte traballo: 

− Entrega de esquemas resumen de cada unidade didáctica que ten que recuperar 

e debuxos explicativos indicados pola profesora. Deberán estar realizados a 

man para evitar o plaxio na medida do posible e valorar o esforzo en horas. 
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Forma de entrega: 

Ao través de correo electrónico. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 

Actividades : 

− Visionado de videos explicativos. 

− Realización de cuestionarios de diferente tipoloxía de preguntas. 

− Actividades en línea autoavaliables diseñadas na plataforma EDUCAPLAY: roscos 

de palabras, encrucillados, relación de bloques, completar texto, preguntas test, 

completar debuxos con nomes. 

− Pequenas actividades de investigación. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

A metodoloxía empregada é a propia das ciencias experimentais e aplicada tamén 

durante os dous primeiros trimestres. Trátase de que aprendan por sí mesmos, 

estimulando a análise e a reflexión. 

Principios metodolóxicos que se utilizan como orientación (tanto para alumnos con 

conectividade como sen conectividade) 

Constructividade: que implica que a apendizaxe sexa funcional e significativa. O que se 

consegue facendo que o alumnado participe activamente no proceso propiciando o 

aprendizaxe polo descubrimento.  Así, propóñense distintas tarefas de investigación. 

Interactividade: as tarefas que non están ben resoltas, son devoltas con indicacións de 

mellora para que as entreguen de novo. Deste xeito o intercambio de información é 

bidireccional alumno-profesor. 

Ensinar a aprender: para axudar a que o alumno teña unha aprendizaxe autónoma, por 

sí mesmo, seguimos utilizando a realización de esquemas como técnica de estudo. Os 

esquemas, que lle poidan resultar máis complexos, son facilitados  pola profesora e o 

alumno os utilizará como apoio ou os reproducirá integramente na libreta.  

• Alumnos con conectividade: 

Cada unidade didáctica e introducida cun video de exposición dos contidos co fin de 

fixar conceptos básicos.  

• Alumnos sen conectividade: 

O video é substituído por unha presentación de diapositivas con imaxes explicativas e 

mapas conceptuais.  

Este material é enviado a un correo electrónico facilitado pola familia. 
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Nos poucos casos nos que non dipoñen de datos móbiles suficientes, o correo 

electrónico é enviado ao titor do grupo correspondente quen se encarga de facerlle 

chegar o material fotocopiado.  

Materiais e recursos : 

− Libro de texto do alumno. 

− Presentación de diapositivas  con esquemas resumen do tema e debuxos 

explicativos dos conceptos básicos e máis complexos. 

− Videos con explicacions e imaxes de máximo 15 minutos de duración. 

− Actividades en línea autoavaliables da plataforma EDUCAPLAY: roscos de 

palabras, encrucillados, relación de bloques, completar texto, preguntas test, 

completar debuxos con nomes. 

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias.  

Información ao alumnado. 

− EDIXGAL e correo electrónico : para informar das tarefas que ten que realizar e a 

data de entrega das mesmas, así como hora e data de probas. 

− Mensaxe grupal de EDIXGAL ou correo electrónico: que se envía, como 

recordatorio o día anterior á realización da proba online. 

− Mensaxe individual de EDIXGAL ou correo electrónico para enviar informes 

personalizados das unidades didácticas e traballos que teñen que  recuperar  

correspondentes á 1ª e 2ª avaliación, así como  información sobre o progreso na 

terceira avaliación. 

− Chamada telefónica: sempre que sexa preciso para solventar indicencias que 

poidan xurdir. 

A información ás familias realízase: 

− Por correo electrónico. 

− Abalar móbil. 

− Mensario. 

− Chamada telefónica. 

Publicidade. Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

 


