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Addenda II da programación didáctica. Curso 2019/2020 Dep.Bioloxía e Xeoloxía

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS

Bloque 1.  Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

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.

 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.

 B1.3. Realizar un traballo experimental con axuda dun guión
de prácticas de  laboratorio  ou de  campo,  describir  a  súa
execución e interpretar os seus resultados.

 BXB1.3.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade
no  laboratorio,  e  coida  os  instrumentos  e  o  material
empregado.

 BXB1.3.2.  Desenvolve con autonomía a planificación  do
traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos
de recoñecemento  como material  básico  de laboratorio,
argumenta o proceso experimental  seguido, describe as
súas observacións e interpreta os seus resultados.

Bloque 2.  A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

 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.
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Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

 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.

 B3.10.  Recoñecer  as consecuencias para o individuo e a
sociedade de seguir condutas de risco.

 BXB3.10.1.  Identifica  as  consecuencias  de  seguir
condutas  de  risco  coas  drogas,  para  o  individuo  e  a
sociedade.

 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.

 B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos
prácticos.

 BXB3.12.1.  Deseña  hábitos  nutricionais  saudables
mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando
táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais
presentes neles e o seu valor calórico.
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 B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación e
do exercicio físico na saúde, e identificar as doenzas e os
trastornos principais da conduta alimentaria.

 BXB3.13.1.  Valora  e  determina  unha  dieta  equilibrada
para  unha  vida  saudable  e  identifica  os  principais
trastornos da conduta alimentaria.

 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 compoñentes 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.

 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.

 B3.19.  Explicar  a  misión  integradora  do  sistema  nervioso
ante diferentes estímulos, e describir o seu funcionamento.

 BXB3.19.1.  Identifica  algunhas  doenzas  comúns  do
sistema  nervioso  e  relaciónaas  coas  súas  causas,  cos
factores de risco e coa súa prevención.

 B3.20.  Asociar  as  principais  glándulas  endócrinas  coas
hormonas que sintetizan e coa súa función.

 BXB3.20.1.  Enumera  as  glándulas  endócrinas  e  asocia
con elas as hormonas segregadas e a súa función.

 B3.21.  Relacionar  funcionalmente  o  sistema  neuro-
endócrino.

 BXB3.21.1.  Recoñece algún proceso que teña lugar  na
vida cotiá no que se evidencie claramente a integración
neuroendócrina.

 B3.22. Identificar os principais ósos e músculos do aparello
locomotor.

 BXB3.22.1.  Localiza  os  principais  ósos  e  músculos  do
corpo humano en esquemas do aparello locomotor.

 B3.23. Analizar as relacións funcionais entre ósos, músculos
e sistema nervioso.

 BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do
seu tipo de contracción, e relaciónaos co sistema nervioso
que os controla.

 B3.24.  Detallar  as  lesións  máis  frecuentes  no  aparello
locomotor e como se preveñen.

 BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes
que poden afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas
lesións que producen.

 B3.25. Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor,
diferenciar  entre  sexualidade  e  reprodución,  e  interpretar
debuxos e esquemas do aparello reprodutor.

 BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello
reprodutor  masculino  e  feminino,  e  especifica  a  súa
función.

 B3.26.  Recoñecer  os  aspectos  básicos  da  reprodución
humana  e  describir  os  acontecementos  fundamentais  da
fecundación, do embarazo e do parto.

 BXB3.26.1.  Describe  as  principais  etapas  do  ciclo
menstrual  e  indica  que  glándulas  e  que  hormonas
participan na súa regulación.

 BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da
fecundación, do embarazo e do parto
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 B3.27.  Comparar  os  métodos  anticonceptivos,  clasificalos
segundo a súa eficacia e recoñecer a importancia dalgúns
deles na prevención de doenzas de transmisión sexual.

 BXB3.27.1.  Discrimina  os  métodos  de  anticoncepción
humana.

 BXB3.27.2.  Categoriza  as  principais  doenzas  de
transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención.

 B3.28.  Compilar  información  sobre  as  técnicas  de
reprodución  asistida  e  de  fecundación  in  vitro,  para
argumentar  o beneficio  que supuxo este avance científico
para a sociedade.

 BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida
máis frecuentes.

 B3.29. Valorar e considerar a súa propia sexualidade e a
das  persoas  do  contorno,  e  transmitir  a  necesidade  de
reflexionar, debater, considerar e compartir.

 BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a
súa sexualidade e a das persoas do seu contorno.

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

 B4.1. Identificar algunhas das causas que fan que o relevo
difira duns sitios a outros.

 BXB4.1.1.  Identifica  a  influencia  do  clima  e  das
características  das  rochas  que  condicionan  os  tipos  de
relevo e inflúen neles.

 B4.2.  Relacionar  os  procesos  xeolóxicos  externos  coa
enerxía que os activa e diferencialos dos procesos internos.

 BXB4.2.1.  Relaciona  a  enerxía  solar  cos  procesos
externos,  e  xustifica  o  papel  da  gravidade  na  súa
dinámica.

 BXB4.2.2.  Diferencia  os  procesos  de  meteorización,
erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no
relevo.

 B4.3. Analizar e predicir a acción das augas superficiais, e
identificar  as  formas  de  erosión  e  depósitos  máis
características.

 BXB4.3.1.  Analiza  a actividade de erosión,  transporte e
sedimentación  producida  polas  augas  superficiais,  e
recoñece algún dos seus efectos no relevo.

 B4.4.  Valorar  e  analizar  a  importancia  das  augas
subterráneas, e xustificar a súa dinámica e a súa relación
coas augas superficiais.

 BXB4.4.1.  Valora  e  analiza  a  importancia  das  augas
subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación.

 B4.5.  Analizar  a  dinámica  mariña  e  a  súa  influencia  na
modelaxe litoral.

 BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa
erosión,  o  transporte  e  a  sedimentación  no  litoral,  e
identifica algunhas formas resultantes características.

 B4.6. Relacionar a acción eólica coas condicións que a fan
posible, e identificar algunhas formas resultantes.

 BXB4.6.1.  Asocia  a  actividade  eólica  cos  ambientes  en
que esta actividade xeolóxica pode ser relevante.

 B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos glaciares e xustificar
as  características  das  formas  de  erosión  e  depósito
resultantes.

 BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus
efectos sobre o relevo.

 B4.8.  Indagar  e  identificar  os  factores  que condicionan  a
modelaxe da paisaxe nas zonas próximas ao alumnado.

 BXB4.8.1.  Investiga acerca da paisaxe do seu contorno
máis  próximo  e  identifica  algúns  dos  factores  que
condicionaron a súa modelaxe.

 B4.9.  Recoñecer  e  identificar  a  actividade  xeolóxica  dos
seres  vivos  e  valorar  a  importancia  da  especie  humana
como axente xeolóxico externo.

 BXB4.9.1.  Identifica  a  intervención  de  seres  vivos  en
procesos  de  meteorización,  erosión,  transporte  e
sedimentación.
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 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades
humanas na transformación da superficie terrestre.

 B4.10.  Diferenciar  os  cambios  na  superficie  terrestre
xerados  pola  enerxía  do  interior  terrestre  dos  de  orixe
externa.

 BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun
interno e identifica os seus efectos no relevo.

 B4.11. Analizar as actividades sísmica e volcánica, as súas
características e os efectos que xeran.

 BXB4.11.1.  Coñece  e  describe  como  se  orixinan  os
sismos e os efectos que xeran.

 BXB4.11.2.  Relaciona os tipos de erupción volcánica co
magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo.

 B4.12.  Relacionar  a  actividade  sísmica  e  volcánica  coa
dinámica do interior terrestre e xustificar a súa distribución
planetaria.

 BXB4.12.1.  Xustifica  a  existencia  de  zonas  en  que  os
terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude.

 B4.13.  Valorar  e  describir  a  importancia  de  coñecer  os
riscos sísmico e volcánico, e as formas de previlos.

 BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o
caso, volcánico existente na zona en que habita, e coñece
as medidas de prevención que debe adoptar.

Bloque 5. O solo como ecosistema.

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

 B5.1. Analizar os compoñentes do solo e esquematizar as
relacións entre eles.

 BXB5.1.1.  Recoñece  que  o  solo  é  o  resultado  da
interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos,  e
sinala algunha das súas interaccións.

 B5.2. Valorar e determinar a importancia do solo e os riscos
que  comporta  a  súa  sobreexplotación,  degradación  ou
perda.

 BXB5.2.1.  Recoñece  a  fraxilidade  do  solo  e  valora  a
necesidade de protexelo.

Bloque 6. Proxecto de investigación.

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

 B6.1.  Planear,  aplicar  e  integrar  as  destrezas  e  as
habilidades propias do traballo científico.

 BXB6.1.1.  Integra  e  aplica  as  destrezas  propias  do
método científico.

 B6.2.  Elaborar  hipóteses  e  contrastalas  a  través  da
experimentación ou da observación e a argumentación.

 BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses
que propón.

 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.

 B6.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en
equipo.

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual
e en grupo.

 B6.5.  Expor  e  defender  en  público  o  proxecto  de
investigación realizado.

 BXB6.5.1.  Deseña  pequenos  traballos  de  investigación
sobre  animais  e/ou  plantas,  os  ecosistemas  do  seu
contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a
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súa presentación e defensa na aula.

 BXB6.5.2.  Expresa  con  precisión  e  coherencia  as
conclusións  das  súas  investigacións,  tanto  verbalmente
como por escrito.

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  foron 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.

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN: 

Respecto a 1ª e 2ª Avaliación

Os procedementos e instrumentos de avaliación respecto a 1ª e 2ª avaliación non sufriron

ningunha modificación respecto ao establecido na programación.

Respecto a 3ª Avaliación:

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS

Realización de tarefas e 
boletíns de exercicios 
colgados na aula virtual.

Rúbrica de corrección.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Respecto a 1ª e 2ª Avaliación:

Os criterios de cualificación respecto a 1ª e 2ª avaliación non sufriron ningún cambio sobre o

establecido na programación

Respecto a 3ª Avaliación:

A nota da 3ª avaliación nunca será inferior a media das dúas primeiras avaliacións nin superior

a 10. Deste xeito garántese que o traballo realizado na 3ª avaliación non prexudica a nota final

do alumn@. Esta nota mínima poderá verse incrementada segundo a cualificación obtida  no

traballo realizado por medios telemáticos. A cualificación do traballo feito a distancia avalíase

segundo a rúbrica de avaliación das tarefas realizadas.

3º ESO (Bioloxía e Xeoloxía) Páxina 6



Addenda II da programación didáctica. Curso 2019/2020 Dep.Bioloxía e Xeoloxía

Rúbrica de avaliación para as tarefas da 3ª avaliación:

Nota 0 2 4 6 8 10

Entrega de tarefas e 

boletíns 25%

Non 

entregou as 

tarefas

Entregou 

menos do 20% 

das tarefas

Entregou o 

40% das 

tarefas

Entregou o 

60% das 

tarefas

Entregou o 

80% das 

tarefas

Entregou o 

100% das 

tarefas

Grado de 

desenvolvemento 

das actividades 50%

Os exercicios 

están 

incompletos 

ou sen 

desenvolver 

nun 80%

Os exercicios 

están 

incompletos 

ou sen 

desenvolver 

nun 60%

Os exercicios 

están 

incompletos 

ou sen 

desenvolver 

nun 40%

Os exercicios 

están 

incompletos 

ou sen 

desenvolver 

nun 20%

Os exercicios 

están 

completos e 

resoltos na súa 

totalidade

Presentación e orde 

das tarefas 25%

 Moi deficiente  Deficiente Axeitada  Notable Excelente

Nota Final:

Os criterios para obter a nota final e o redondeo non sufrirá ningunha modificación respecto

ao establecido na programación. 

RECUPERACIÓNS DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN:

Será de carácter obrigatorio para aqueles alumn@s que :

A nota nalgunha de estas avaliacións sexa inferior a 4 deberán  recuperar esa avaliación. 

Cunha nota igual ou superior a 4 nas avaliacións, pero cunha nota media final inferior a 5.

As probas de recuperación realizaranse o mes de xuño de xeito virtual. As probas constarán de

exercicios  a  realizar  nun  tempo  determinado por  videoconferencia.  Os  contidos  da  proba

estarán relacionados co grado de cumprimento dos estándares imprescindíbeis (en cor negra)

traballados ao longo de cada unha das dúas avaliacións.

Informarase a aqueles alumnos que deben realizar as probas de recuperación polos medios

virtuais dispoñibles antes do 15 de maio.

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

O alumnado coa materia suspensa na convocatoria ordinaria (xuño) terá dereito a unha proba

extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as autoridades educativas,  se non

sería substituído por unha proba telemática) en setembro. Nesa proba entrarían os estándares

de aprendizaxe (en cor negra) citados con anterioridade.

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE

Non existe alumnado 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  serán colgadas a  través  da Aula virtual  do centro.  A maiores  das

actividades que serán avaliadas  como se  especificou anteriormente 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 aula virtual e o alumnado poderá preguntar dúbidas a través

da propia 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.

 Libro de texto.
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

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

programación didáctica do departamento do seguinte xeito:

 Colgará esta Addenda II na aula virtual do centro da materia.

 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 Bioloxía e Xeoloxía).

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

IES Pedregal de Irimia
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