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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS 

 

Bloque 1. A relación co medio natural 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B1.1. Analizar o contexto socioeconómico, 

natural e cultural do alumnado. 

 ARB1.1.1. Identifica e describe a súa 

contorna xeográfica dende distintos 

aspectos. 

 B1.2. Xustificar e argumentar a necesidade 

dun desenvolvemento sustentábel da 

sociedade. 

 ARB1.2.1. Recoñece a importancia da 

sustentabilidade para que as vindeiras 

xeracións poidan gozar dun medio, como 

mínimo, igual de bo ao que gozamos no 

presente. 

 B1.3. Investigar sobre o proceso de 

certificación de produción ecolóxica. 

 ARB1.3.1. Valora e describe a importancia 

económica e medioambiental dunha 

produción ecolóxica. 

 B1.4. Buscar información sobre experiencias 

reais de aproveitamento dos recursos do 

medio natural. 

 ARB1.4.1. Busca información nos medios 

de comunicación (dixitais ou en papel) de 

experiencias próximas xeograficamente de 

aproveitamento de recursos naturais. 

 

Bloque 2. O monte multifuncional 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B2.1. Investigar o tipo de propiedade 

(individual, montes comunais, montes 

veciñais en man común...) dos montes da 

contorna. 

 ARB2.1.1. Describe os distintos tipos de 

propiedade do monte que se dan na súa 

comarca. 

 B2.2. Identificar as especies arbóreas 

propias da Galiza. 

 ARB2.2.1. Identifica as especies arbóreas 

máis comúns do monte galego. 

 B2.3. Recoñecer as distintas saídas 

comerciais da madeira. 

 ARB2.3.1. Localiza as distintas saídas 

comerciais da madeira despois do 

aproveitamento forestal. 

 B2.4. Coñecer os distintos tipos de froito 

que se poden cultivar nos montes, facendo 

especial fincapé no cultivo da castaña. 

 ARB2.4.1. Recoñece o monte como un 

lugar onde cultivar froitos, especialmente 

castañas. 
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 B2.5. Identificar as principais especies de 

cogomelos que predominan na contorna. 

 ARB2.5.1. Identificae describe os 

cogomelos máis importantes do seu medio 

xeográfico. 

 B2.6. Buscar información sobre o 

aproveitamento dos pastos no monte. 

 ARB2.6.1. Busca información en internet 

sobre os múltiples beneficios do pastoreo 

nos nosos montes. 

 

Bloque 3. Fruticultura 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B3.1. Identificar as principais especies e 

variedades froiteiras cultivadas no contexto 

xeográfico do alumnado.  

 ARB3.1.1. Identifica as variedades de 

froiteiras óptimas para o cultivo na 

contorna do alumnado. 

 B3.2. Levar a cabo a plantación de árbores 

froiteiras. 

 ARB3.2.1. Planta árbores froiteiras. 

 B3.3. Manexar os principais labores de 

mantemento de froiteiras, principalmente 

da poda. 

 ARB3.3.1. Realiza labores de mantemento 

de froiteiras, facendo especial fincapé na 

poda. 

 B3.4. Realizar diferentes técnicas de 

multiplicación de froiteiras, facendo fincapé 

no enxerto. 

 ARB3.4.1. Multiplica froiteiras coa técnica 

do enxerto. 

 B3.5. Buscar información sobre as principais 

enfermidades e pragas das froiteiras 

domésticas. 

 ARB3.5.1. Busca información en internet e 

na bibliografía sobre enfermidades e 

pragas que afectan a froiteiras típicas da 

contorna do alumnado. 

 

Bloque 4. Horticultura 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B4.1. Identificar as principais especies e 

variedades hortícolas cultivadas no 

contexto xeográfico do alumnado. 

 ARB4.1.1. Identifica as variedades de 

hortícolas óptimas para o cultivo na 

contorna do alumnado. 

 B4.2. Deseñar unha horta e un invernadoiro 

domésticos. 

 ARB4.2.1. Realiza o deseño dunha horta e 

dun invernadoiro para produción familiar. 
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 B4.3. Realizar tarefas de sementeira e 

transplante de produtos hortícolas básicos. 

 ARB4.3.1. Sementa e transplanta produtos 

hortícolas comúns. 

 B4.4. Coñecer a estrutura, composición e 

corrección dos solos destinados á horta. 

 ARB4.4.1. Interpreta unha analítica básica 

da terra dunha horta. 

 B4.5. Manexar os principais labores de 

mantemento dunha horta, principalmente a 

rega. 

 ARB4.5.1. Coñece os labores básicos de 

mantemento dunha horta, principalmente 

a rega. 

 B4.6. Buscar información sobre as principais 

enfermidades e pragas das especies 

hortícolas galegas cotiás. 

 ARB4.6.1. Busca información en internet e 

na bibliografía sobre pragas e 

enfermidades comúns na horta galega. 

 

Bloque 5. Apicultura 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B5.1. Comprender a importancia dos 

polinizadores no medio ambiente e na 

produción agrícola. 

 ARB5.1.1. Asume a importancia das abellas 

no medio ambiente e na produción 

agrícola. 

 B5.2. Identificar as flores melíferas galegas.  ARB5.2.1. Identifica as flores melíferas da 

súa contorna. 

 B5.3. Recoñecer os individuos dunha 

colmea. 

 ARB5.3.1. Recoñece a mestra, as obreiras e 

os abázcaros. 

 B5.4. Coñecer os distintos tipos de colmeas 

e as súas partes. 

 ARB5.4.1. Coñece as partes e os distintos 

tipos de colmeas. 

 B5.5. Seleccionar a ferramenta máis 

apropiada para cada unha das tarefas da 

apicultura. 

 ARB5.5.1. Recoñece cal é o utensilio máis 

apropiado nos distintos traballos apícolas. 

 B5.6. Analizar a estrutura interna dun 

apiario e o seu emprazamento idóneo. 

 ARB5.6.1. Deseña un apiario doméstico e 

analiza os condicionantes para o seu 

emprazamento. 

 B5.7. Coñecer os distintos tipos de 

reprodución apícola. 

 ARB5.7.1. Analiza distintos métodos de 

reprodución e multiplicación apícola. 



Addenda II da programación didáctica. Curso 2019/2020 Dep. Física e Química 

2º ESO (ARMN)  Páxina 4 

 B5.8. Identificar as principais enfermidades 

e inimigos das abellas. 

 ARB5.8.1. Coñece as principais 

enfermidades e inimigos das abellas, así 

como os seus tratamentos. 

 B5.9. Caracterizar os distintos produtos da 

colmea. 

 ARB5.9.1. Coñece os distintos produtos da 

colmea e describe as súas calidades. 

 B5.10. Buscar información sobre o proceso 

de castra ou esmelga. 

 ARB5.10.1. Busca información en internet 

sobre o proceso de recolección de mel. 

 

Bloque 6. Ferramentas para o medio rural 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B6.1. Identificar e coñecer a estrutura 

administrativa relacionada co medio rural, 

especialmente as oficinas agrarias 

comarcais. 

 ARB6.1.1. Identifica as distintas 

administracións públicas con competencia 

en medio rural, especialmente as oficinas 

agrarias comarcais. 

 B6.2. Analizar as vantaxes do traballo 

comunitario no medio rural. 

 ARB6.2.1. Describe os beneficios das 

cooperativas no ámbito rural. 

 B6.3. Manexar diferentes ferramentas 

online e offline que facilitan o traballo no 

campo, facendo fincapé no SixPAC. 

 ARB6.3.1. Emprega diferentes ferramentas 

online e offline que facilitan o traballo no 

campo. 

 B6.4. Coñecer os diferentes itinerarios 

formativos relacionados co medio rural e a 

capacitación agraria. 

 ARB6.4.1. Analiza os itinerarios formativos 

relacionados co medio rural: formación 

continua, formación profesional e 

universitaria. 

 B6.5. Buscar información sobre os distintos 

centros de investigación galegos sobre o 

medio rural. 

 ARB6.5.1. Localiza os principais centros de 

investigación agraria de Galiza. 

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron traballados no 

primeiro e segundo trimestre (de xeito presencial) e polo tanto son os obrigatorios e 

imprescindíbeis para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul están sendo 

traballados no terceiro trimestre de xeito telemático (xunto co repaso dos ítems en negro) 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 esixíbeis na avaliación extraordinaria de setembro. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Pequenas tarefas de 
investigación 

Traballos de investigación: son pequenas tarefas de 
investigación (preguntando a familiares, veciñanza... ou 
procurando información na rede) relacionadas co currículo da 
materia. O/a profesor/a dará as directrices da tarefa e 
nalgunhas ocasións modelos con exemplos. As tarefas terán 
unha puntuación entre 0 e 10 puntos e terán que ser 
entregadas antes dunha data determinada. O alumnado 
subirá as tarefas a través da plataforma E-Dixgal 
(preferibelmente) ou a través do correo electrónico. Algunha 
destas tarefas pode ser substituída por cuestionarios na 
plataforma. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

PERSOAS COA 1ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

Non hai ningún/ha alumno/a coa primeira avaliación suspensa. 

 

PERSOAS COA 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

Non hai ningún/ha alumno/a coa segunda avaliación suspensa. 

 

PERSOAS COA 1ª E A 2ª AVALIACIÓN APROBADAS OU RECUPERADAS: 

A nota final do curso non pode ser inferior á media dos dous primeiros trimestres. Para garantir 

isto, asignaráselle ao alumnado unha nota mínima no terceiro trimestre igual á media dos dous 

primeiros, podendo incrementala ata un máximo de 5 puntos (sen poder superar a nota do 

terceiro trimestre os 10 puntos) do seguinte xeito: 

3𝐴 = (
1𝐴 + 2𝐴

2
) + 1𝑇 · 0,05 + 2𝑇 · 0,05 + ⋯ + 10𝑇 · 0,05   (𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 3𝐴 ≤ 10) 

Onde: 

3A Nota sen redondear da terceira avaliación (non pode superar os 10 puntos). 

1A Nota sen redondear da primeira avaliación (non a dos boletíns de notas). 

2A Nota sen redondear da segunda avaliación (non a dos boletíns de notas). 

1T Nota da tarefa nº 1 (avaliada de 0 a 10). 

2T Nota da tarefa nº 2 (avaliada de 0 a 10). 

... 

10T Nota da tarefa nº 10 (avaliada de 0 a 10). 
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Deste xeito, a nota final do curso (F) calcularase do seguinte xeito: 

𝐹 =
1𝐴 + 2𝐴 + 3𝐴

3
 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Cos criterios presentados anteriormente non pode haber alumnos/as que teñan que asistir á 

proba extraordinaria de setembro. 

 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE 

Non hai alumnos/as coa materia pendente. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, 

REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

As actividades a realizar (fundamentalmente prácticas) serán colgadas a través da plataforma E-

Dixgal. A maiores das actividades que serán avaliadas como se especificou anteriormente 

(pequenas tarefas de investigación) o/a profesor/a colgará material de reforzo (explicacións, 

enlaces a vídeos, resumos,...) para reforzar os contidos traballados. 

 

METODOLOXÍA 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a internet (o centro 

entregou equipos co conexión ao alumnado que carecía deles) a metodoloxía é a de traballar a 

distancia seguindo o ritmo marcado diariamente (os días de clase) polo/a profesor/a. O traballo 

será realizado a través da plataforma E-Dixgal e o alumnado poderá preguntar dúbidas a través 

da plataforma e do correo electrónico. 

Excepcionalmente empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings para dar instrucións e 

resolver dúbidas do alumnado (xa que non se adapta perfectamente ao traballo na materia, 

precisa dunha boa conexión a internet que non todo o alumnado posúe e ten un consumo de 

datos moi elevado). 

 

MATERIAIS E RECURSOS 

Para poder desenvolver as actividades anteriores son necesarios: 

 Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e procesador de textos instalado) con 

conexión a internet. 

 Apuntamentos do profesor (colgados na plataforma E-Dixgal). 

 Calculadora, papel e bolígrafo. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O/a profesor/a encargado/a da materia informará ao alumnado dos cambios producidos na 

programación didáctica do departamento do seguinte xeito: 

 Colgará esta Addenda II na plataforma E-Dixgal xunto cun resumo (para mellor comprensión 

por parte do alumnado). 

 O/a profesor/a manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) a través da plataforma 

Cisco Webex Meetings co fin de explicar os  aspectos máis importantes da Addenda e para 

resolver as dúbidas que puidera ter o alumnado. 

 

PUBLICIDADE 

Esta Addenda II da programación didáctica do departamento será publicada na páxina Web do 

IES Pedregal de Irimia (departamento de Física e Química). 

 

 

 

E para que así conste, asino a presente addenda a venres, 1 de maio de 2020: 

 

Asdo.: Mario Outeiro Iglesias 

Xefe do departamento de Física e Química 

IES Pedregal de Irimia 

 


