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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª e 2ª AVALIACIÓNS 

B8.1. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para 

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, procurando fontes de 
información axeitadas e participando en ámbitos colaborativos con 
intereses comúns. 

AAB8.1.1. Compila información, utilizando as tecnoloxías da información e da 
comunicación, de forma sistematizada e aplicando criterios de procura que 
garantan o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia. 

AAB8.1.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica 

axeitada, para a súa discusión ou difusión. 

B8.2. Aplicar destrezas de investigación experimentais sinxelas 
coherentes cos procedementos da ciencia, utilizándoas na resolución 

de problemas que traten do funcionamento do corpo humano, a saúde 
e a motricidade humana. 

AAB8.2.2. Amosa curiosidade, creatividade, actividade indagadora e espírito 
crítico, e recoñece que son trazos importantes para aprender a aprender. 

AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos de investigación que permitan 
desenvolver proxectos propios. 

B8.3. Demostrar de xeito activo motivación, interese e capacidade para 
o traballo en grupo e para a asunción de tarefas e responsabilidades. 

AAB8.3.1. Participa na planificación das tarefas, asumindo o traballo 
encomendado, e comparte as decisións tomadas en grupo. 

AAB8.3.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das 

compañeiras, e apoia o traballo das demais persoas. 

B2.1. Interpretar o funcionamento do corpo humano como o resultado 
da integración anatómica e funcional dos elementos que conforman os 

seus niveis de organización e que o caracterizan como unha unidade 
estrutural e funcional. 

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de organización do corpo humano.  

AAB2.1.2. Describe a organización xeral do corpo humano utilizando 
diagramas e modelos. 

AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando as súas 
características máis salientables. 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos coas súas funcións.  

B5.1. Argumentar os mecanismos enerxéticos que interveñen nunha 

acción motora, co fin de xestionar a enerxía e mellorar a eficiencia da 
acción. 

AAB5.1.1. Describe os procesos metabólicos de produción de enerxía polas 
vías aeróbica e anaeróbica, e xustifica o seu rendemento enerxético e a súa 

relación coa intensidade e a duración da actividade. 

AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP como transportador da enerxía libre, 
asociándoo coa subministración continua e adaptada ás necesidades do corpo 
humano. 

AAB5.1.3. Identifica tanto os mecanismos fisiolóxicos que conducen a un 
estado de fatiga física como os mecanismos de recuperación. 
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B5.2. Recoñecer os procesos de dixestión e absorción de alimentos e 

nutrientes, e explicar as estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos aparellos e dos órganos que interveñen 

nos procesos de dixestión e absorción dos alimentos e nutrientes, en relación 
coas súas funcións en cada etapa. 

AAB5.2.2. Distingue os procesos que interveñen na dixestión e na absorción 
dos alimentos e dos nutrientes, vinculándoos coas estruturas orgánicas 

implicadas en cada un. 

B5.3. Valorar os hábitos nutricionais que inciden favorablemente na 
saúde e no rendemento das actividades artísticas corporais. 

AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non enerxéticos, en 
relación cunha dieta sa e equilibrada. 

AAB5.3.2. Relaciona a hidratación co mantemento dun estado saudable, 
calculando o consumo de auga diario necesario en distintas circunstancias ou 
actividades. 

AAB5.3.4. Recoñece hábitos alimentarios saudables e prexudiciais para a 

saúde, e saca conclusións para mellorar o benestar persoal. 

B5.4. Identificar os trastornos do comportamento nutricional máis 

comúns e os efectos que teñen sobre a saúde. 

AAB5.4.1. Identifica os principais trastornos do comportamento nutricional e 
argumenta os efectos que teñen para a saúde. 

AAB5.4.2. Recoñece os factores sociais, incluíndo os derivados do propio 
traballo artístico que conducen á aparición nos trastornos do comportamento 

nutricional. 

B4.1. Identificar o papel do sistema cardiopulmonar no rendemento das 
actividades artísticas corporais. 

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a función dos pulmóns, detallando o 

intercambio de gases que ten lugar neles e a dinámica de ventilación 
pulmonar asociada. 

AAB4.1.2. Describe a estrutura e a función do sistema cardiovascular, 
explicando a regulación e a integración de cada compoñente. 

AAB4.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a capacidade pulmonar coa 

actividade física asociada a actividades artísticas de diversa índole. 

B4.2. Relacionar o sistema cardiopulmonar coa saúde, recoñecendo 

hábitos e costumes saudables para o sistema cardiorrespiratorio e o 
aparello de fonación, nas accións motoras inherentes ás actividades 
artísticas corporais e na vida cotiá. 

AAB4.2.1. Identifica os órganos respiratorios implicados na declamación e no 
canto. 

AAB4.2.2. Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación, e describe 
as interaccións entre as estruturas que o integran. 

AAB4.2.3. Identifica as principais patoloxías que afectan o sistema 
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cardiopulmonar en relación coas causas máis habituais e cos seus efectos nas 

actividades artísticas. 

AAB4.2.4. Identifica as principais patoloxías que afectan o aparello de 
fonación en relación coas causas máis habituais. 

AAB4.2.4.5. Recoñece hábitos e costumes saudables para o sistema 
cardiorrespiratorio e o aparello de fonación, nas accións motoras inherentes 

ás actividades artísticas corporais e na vida cotiá. 
3ª AVALIACIÓN 

 B3.1. Recoñecer a estrutura e o funcionamento do sistema locomotor 

humano en movementos propios das actividades artísticas, razoando 
as relacións funcionais que se establecen entre as súas partes. 

 

AAB3.1.1. Describe a estrutura e a función do sistema esquelético en relación 
coa mobilidade do corpo humano. 

AAB3.1.2. Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa función. 

AAB3.1.3. Diferencia os tipos de articulacións en relación coa mobilidade que 
permiten. 

AAB3.1.4. Describe a estrutura e a función do sistema muscular, identificando 

a súa funcionalidade como parte activa do sistema locomotor. 

AAB3.1.5. Diferencia os tipos de músculo en relación coa súa función. 
AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción muscular. 

B3.2. Analizar a execución de movementos aplicando os principios 
anatómicos funcionais, a fisioloxía muscular e as bases da biomecánica, 
e establecendo relacións razoadas. 

AAB3.2.1. Interpreta os principios da mecánica e da cinética, aplicándoos ao 

funcionamento do aparello locomotor e ao movemento. 

AAB3.2.2. Identifica os ósos, as articulacións e os músculos principais 
implicados en diversos movementos, utilizando a terminoloxía axeitada. 

AAB3.2.3. Relaciona a estrutura muscular coa súa función na execución dun 
movemento e as forzas que actúan neste. 

AAB3.2.4. Relaciona diferentes tipos de pancas coas articulacións do corpo 
humano e coa participación muscular nos seus movementos. 

AAB3.2.5. Clasifica os principais movementos articulares en función dos 

planos e dos eixes do espazo. 

AAB3.2.6. Argumenta os efectos da práctica sistematizada de exercicio físico 
sobre os elementos estruturais e funcionais do sistema locomotor, en 
relación coas actividades artísticas e os estilos de vida. 
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B3.3. Valorar a corrección postural e identificar os malos hábitos 

posturais, co fin de traballar de forma segura e evitar lesións. 

AAB3.3.1. Identifica as alteracións máis importantes derivadas do mal uso 

postural e propón alternativas saudables. 

B3.4. Identificar as lesións máis comúns do aparello locomotor nas 
actividades artísticas, en relación coas súas causas fundamentais. 

AAB3.4.1. Identifica as principais patoloxías e lesións relacionadas co sistema 
locomotor nas actividades artísticas, e xustifica as súas causas principais. 

B1.1. Analizar os mecanismos que interveñen nunha acción motora, 
relacionándoos coa finalidade expresiva das actividades artísticas. 

AAB1.1.1. Recoñece e enumera os elementos da acción motora e os factores 
que interveñen nos mecanismos de percepción, decisión e execución de 

determinadas accións motoras. 

AAB1.1.2. Identifica e describe a relación entre a execución dunha acción 
motora e a súa finalidade. 

B6.1. Recoñecer os sistemas de coordinación e regulación do corpo 

humano, especificando a súa estrutura e función. 
 

AAB6.1.1. Describe a estrutura e as función dos sistemas implicados no 
control e na regulación da actividade do corpo humano, establecendo a 
asociación entre eles. 

AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas entre os movementos reflexos e os 

voluntarios, asociándoos ás estruturas nerviosas implicadas neles. 

AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do sistema de regulación, indicando as 
interaccións entre as estruturas que o integran e a execución de actividades 
artísticas. 

B6.2. Identificar o papel do sistema neuroendócrino na actividade física, 

recoñecendo a relación entre todos os sistemas do organismo humano. 

AAB6.2.1. Describe a función das hormonas e o importante papel que xogan 
na actividade física. 

AAB6.2.2. Analiza o proceso de termorregulación e de regulación de augas e 

sales en relación coa actividade física. 

AAB6.2.3. Valora os beneficios do mantemento dunha función hormonal para 
o rendemento físico do/da artista. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron traballados no primeiro e segundo trimestres (de xeito presencial) e 

polo tanto son os obrigatorios e imprescindibles para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul foron traballados no terceiro trimestre 

de xeito telemático e polo tanto, só se terán en conta para subir nota na terceira avaliación. Por suposto, os criterios e estándares en cor azul non 

serán esixibles na avaliación extraordinaria de setembro. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: exercicios de reforzo e ampliación, esquemas, 
presentacións en diapositivas e preguntas durante unha videoconferencia 

semanal o mércores desde as 13:25 horas ata as 14:15 horas. 

Instrumentos: correccións das tarefas semanais do alumnado (resolución 
de exercicios de reforzo e ampliación e elaboración de esquemas e 
presentacións de diapositivas) colgadas na aula virtual e que serán 

entregadas antes dunha data determinada e, respostas e explicacións 
durante as videoconferencias; cada exercicio, resposta e explicación 
acadará unha nota que quedará representada no caderno-diario de clase 
da profesora do seguinte xeito: 

o Moi ben (MB): 1,5 puntos 
o Ben (B): 1 punto 
o Ben menos (B-): 0,75 puntos 

o Regular (R): 0,5 puntos 
o Mal (M): 0 puntos 
o Participación na videoconferencia (P): 1 punto 

o Sen facer (SF): -1 punto 
O alumnado subirá á aula virtual a resolución das tarefas en formato pdf, 
word, writer ou feito a man e dixitalizado con escáner ou cámara de fotos 

(sempre que sexa lexible) e excepcionalmente, ó correo electrónico.  

Cualificación final 

3𝐴 = (
1𝐴+ 2𝐴

2
)+𝑇 

𝐹 =
1𝐴 +2𝐴+ 3𝐴

3
 

A nota final do curso non pode ser inferior á media da nota das dúas  
primeiras avaliacións. Para garantir isto, asignaráselle ao alumnado unha 
nota mínima no terceiro trimestre igual á media dos dous primeiros, 

podendo incrementala ata un máximo de 2 puntos do seguinte xeito: 

Onde: 
o 3A é a nota da terceira avaliación. 
o 1A é a nota da primeira avaliación. 
o 2A é a nota da segunda avaliación. 

o T é a nota das tarefas colgadas na aula virtual (despois da 
suma e resta de todas as notas obtidas e calculada a 
proporcionalidade directa con respecto ó total de exercicios 

correxidos) e valoraranse de 0 a 2 puntos. 

A nota final do curso (F) calcularase do seguinte xeito: 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado coa materia suspensa (F < 5) na convocatoria ordinaria (xuño) 
terá dereito a unha proba extraordinaria e presencial (sempre e cando o 

permitan as autoridades educativas) e senón, sería substituída por unha 
proba telemática en setembro. Nesa proba entrarían os estándares de 
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aprendizaxe en cor negra citados con anterioridade. 

Alumnado coa 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación. Non hai alumnado coa materia pendente. 

Criterios de cualificación. Non hai alumnado coa materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación. Non hai alumnado coa 
materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo e 

ampliació n)  

Actividades  

Exercicios de reforzo e ampliación, esquemas, presentacións en 
power-point, vídeos e actividades interactivas que serán colgadas na 

aula virtual, preguntas e explicacións durante unha videoconferencia 
semanal a través de WEBEX, mensaxes explicativas e informativas a 
través da aula virtual do centro ou do correo electrónico cando é 

necesario. 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión 
a internet (o centro entregou equipos coa conexión ao alumnado que 
carecía deles) a metodoloxía é a de traballar a distancia seguindo o 

ritmo marcado diariamente (tres días de clase) pola profesora. O 
traballo será realizado a través da Aula Virtual do centro e o alumnado 
poderá preguntar dúbidas a través de dita aula e do correo 

electrónico. 
Empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings unha vez á semana  
para realizar unha clase co alumnado. 

Materiais e recursos 

o Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e procesador 

de textos instalado) con conexión a internet. 
o Libro de texto. 
o Calculadora, papel e bolígrafo. 
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E para que así conste, asino a presente addenda a martes, 12 de maio de 2020: 

 

 

 

 

Asdo.: Sofía Carrascal Castro 

Xefa do departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Esta Addenda II colgarase na Aula Virtual da materia e a profesora 
resolverá dúbidas a través da videoconferencia semanal da plataforma 

Cisco Webex Meetings, mensaxes e correo electrónico. 

Publicidade  
Esta Addenda II da programación didáctica do departamento será 
publicada na páxina Web do IES Pedregal de Irimia (departamento de 
Bioloxía e Xeoloxía). 


