
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública 
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2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
NAS TRES AVALIACIÓNS 

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. 

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. 

1ª AVALIACIÓN 

B5.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

BXB5.1.1.Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

BXB5.2.1.Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

B2.1. Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do Universo, e 

a formación e a evolución das galaxias. 
BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do Universo. 

B2.2. Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así 
como algunhas das concepcións que sobre este sistema 
planetario se tiveron ao longo da historia. 

BXB2.2.1.Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, 
e describe as súas características xerais. 

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. 

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

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 aplicacións máis 
frecuentes e salientar a súa importancia económica e a xestión 
sustentable. 

BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión 

sustentable dos recursos minerais. 

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. 

BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 
contaminantes principais en relación coa súa orixe.  

BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

B2.9. Investigar e recoller información sobre os problemas de 
contaminación ambiental actuais e as súas repercusións, e 
desenvolver actitudes que contribúan á súa solución. 

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

B2.10. Recoñecer a importancia do papel protector da atmosfera 

para os seres vivos e considerar as repercusións da actividade 
humana nela. 

BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera. 

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. 

B2.13. Valorar e identificar a necesidade dunha xestión 
sustentable da auga e de actuacións persoais e colectivas que 
potencien a redución do consumo e a súa reutilización. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable 
da auga doce, e enumera medidas concretas que colaboren nesa 
xestión. 

B2.14. Xustificar e argumentar a importancia de preservar e non 
contaminar as augas doces e salgadas. 

BXB2.14.1.Recoñece os problemas de contaminación de augas doces 
e salgadas, en relación coas actividades humanas. 

2ª AVALIACIÓN 

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 

B4.2. Identificar nun ecosistema os factores desencadeantes de 
desequilibrios e establecer estratexias para restablecer o seu 
equilibrio. 

BXB4.1.2. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

B4.3. Recoñecer e difundir accións que favorezan a conservación BXB4.1.3. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 
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ambiental. 

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. 

B3.3. 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. 

B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa 

importancia para a vida, e caracterizar os principais grupos de 
plantas. 

BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 
importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos 
principais grupos de plantas. 

3ª AVALIACIÓN 

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. 

B3.7. Determinar a partir da observación as adaptacións que 

permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención aos ecosistemas galegos. 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de 
extinción ou endémicas. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de 
determinadas estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

 Exercicios e actividades variadas, presentacións de 
diapositivas, vídeos, guións, imaxes... colgadas en E-Dixgal. 

 Preguntas e explicacións durante videoconferencias semanais. 

 Probas específicas sobre os estándares de aprendizaxe. 

Instrumentos 

 Correccións das tarefas semanais do alumnado (resolución de 

exercicios de reforzo e ampliación, esquemas e outros traballos) 
colgadas en E-Dixgal e que serán entregadas antes dunha data 
determinada e, representarán un 50% da cualificación da 
avaliación tras a suma e resta de todas as notas obtidas durante 

o trimestre e, calculada a proporcionalidade directa con 
respecto ó total de exercicios correxidos. 

Cada exercicio, esquema e traballo 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 Sen facer (SF): -1 punto 

O alumnado subirá a E-Dixgal 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. 

 Unha proba escrita telemática ou máis que representará un 50% 
da cualificación da avaliación tras obter a media aritmética. 

O alumnado será convocado a través de E-Dixgal cunha 
antelación superior aos 7 días para as probas escritas 
telemáticas. A mesma terá unha duración limitada (especificada 

no encabezamento do exame) e indicarase a valoración de 
cada unha das preguntas de tal xeito que a proba terá unha 
puntuación total de 10. A proba será colgada en E-Dixgal 
podendo conter exercicios tipo test ou preguntas teóricas. A 

proba escrita poderá ser seguida polo profesorado a través da 
plataforma Cisco Webex Meetings ou outra proposta pola 
Consellería de Educación. 
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Recuperación dunha avaliación 

 Realizarase unha proba escrita telemática que representará 
un 100% da cualificación da avaliación: 

o Á volta do Nadal, en xaneiro (recuperación dos contidos 

da 1ª avaliación). 
o Á volta de Semana Santa, en abril (recuperación dos 

contidos da 2ª avaliación). 
o En xuño (recuperación dos contidos da 3ª avaliación). 

O alumnado será convocado a través de E-Dixgal cunha 
antelación superior aos 7 días para ditas probas. A mesma terá 

unha duración limitada (especificada no encabezamento do 
exame) e indicarase a valoración de cada unha das preguntas 
de tal xeito que a proba terá unha puntuación total de 10. A 
proba será colgada en E-Dixgal podendo conter exercicios tipo 

test ou preguntas teóricas. A proba escrita poderá ser seguida 
polo profesorado a través da plataforma Cisco Webex Meetings 
ou outra proposta pola Consellería de Educación. 

Cualificación 
final 

𝐹 =
1𝐴+ 2𝐴+3𝐴

3
 

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

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

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, 
senón sería substituída por unha proba telemática) en setembro. 

Alumnado coa 

materia 
pendente 

 O alumnado terá que realizar actividades que representarán un 
60% da cualificación da avaliación durante: 

o O primeiro trimestre (recuperación dos contidos da 1ª 
avaliación) e que serán colgadas en E-Dixgal o 22 de 

decembro e entregadas polo alumnado o 7 de xaneiro. 
o O segundo trimestre (recuperación dos contidos da 2ª 

avaliación) e que serán colgadas en E-Dixgal o 26 de 
marzo e entregadas polo alumnado o 5 de abril. 

o O terceiro trimestre (recuperación dos contidos da 3ª 
avaliación) e que serán colgadas en E-Dixgal o 4 de 
xuño e entregadas polo alumnado o 22 de xuño. 

As actividades entregadas despois desa data, serán avaliadas 
con 0.  

Cada actividade de recuperación abranguerá varios e variados 
exercicios sobre os estándares de aprendizaxe cun valor 
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numérico, de tal xeito que a totalidade da actividade, será total 
total de 10 puntos. 

Colgaranse tantas actividades como unidades didácticas foran 
traballadas durante ese trimestre. 

Realizarase a media aritmética de todas as actividades. 

 Unha proba escrita telemática que representará un 40% da 
cualificación da avaliación. 

O alumnado será convocado a través de E-Dixgal cunha 
antelación superior aos 7 días para dita proba. A mesma terá 
unha duración limitada (especificada no encabezamento do 

exame) e indicarase a valoración de cada unha das preguntas 
de tal xeito que a proba terá unha puntuación total de 10. A 
proba será colgada en E-Dixgal podendo conter exercicios tipo 
test ou preguntas teóricas. A proba escrita poderá ser seguida 

polo profesorado a través da plataforma Cisco Webex Meetings 
ou outra proposta pola Consellería de Educación. 
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3. Metodoloxía 

Actividades  

 Exercicios de reforzo e ampliación, resumes, presentacións 

de diapositivas, guións, vídeos, imaxes, actividades 
interactivas e solucións dos exercicios que serán colgados 
en E-Dixgal. 

 Preguntas e explicacións durante videoconferencias 

semanais a través da plataforma proposta desde a 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

 Mensaxes explicativas e informativas a través de E-Dixgal. 

Metodoloxía 

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 (catro días de 

clase) pola profesora. O traballo será realizado a través de E-
Dixgal e o alumnado poderá preguntar dúbidas a través de dito 
entorno virtual e das videoconferencias; tamén do correo 
electrónico cando sexa necesario. 

Empregarase a plataforma de videoconferencias proposta pola 
Consellería de Educación para realizar clases en línea co 
alumnado. 

Materiais e 
recursos 

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

 Libro de texto. 

 Papel, bolígrafo... 
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E para que así conste, asino a presente addenda a martes, 28 de setembro de 2020: 

 

 

 

 

Asdo.: Sofía Carrascal Castro. 

Xefa do departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 
familias 

Este Anexo I xunto coa programación colgarase en  E-Dixgal e 

a profesora resolverá dúbidas a través das videoconferencias 
semanais e mensaxes na aula virtual. 

Publicidade  
Este Anexo I xunto coa programación didáctica do 

departamento será publicada na páxina Web do IES Pedregal 
de Irimia (departamento de Bioloxía e Xeoloxía). 


