
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública 

aprobadas polo “Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Sálud Pública” (D.O.G. nº 174 bis do 28-08-

2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de 

adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 
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1.  Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Todos os propostos na programación didáctica excepto o seguinte: 
Todos os propostos na programación didáctica excepto os dous 

seguintes: 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

 Exercicios e actividades variadas, presentacións de 

diapositivas, resumes, esquemas, guións, vídeos, imaxes, 
novas de diferentes publicacións... colgadas na aula virtual do 
noso centro. 

 Preguntas e explicacións durante as videoconferencias 
semanais. 

 Probas específicas sobre os estándares de aprendizaxe. 

Instrumentos 

 Correccións das tarefas semanais do alumnado (resolución de 
exercicios e actividades de reforzo e ampliación, esquemas e 
outros traballos) colgadas na aula virtual 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, actividade, 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 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. 

 Respostas e explicacións durante as videoconferencias a través 

da plataforma proposta desde a Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade que representarán un 10% 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 intervencións. 

Cada 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 
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o Ben menos (B-): 0,75 puntos 
o Regular (R): 0,5 puntos 

o Mal (M): 0 puntos 
o Participación activa na videoconferencia (P): 1 punto 
o Non participa (SF): -1 punto 

 Unha presentación de diapositivas xunto coa súa exposición 
oral que representará un 10% da cualificación da avaliación. 

O alumnado subirá á aula virtual a presentación das diapositivas 
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, e realizará a súa 
exposición oral durante unha videoconferencia. 

 

 Unha proba escrita telemática ou máis sobre os estándares de 

aprendizaxe que representarán un 30% da cualificación da 
avaliación tras obter a media aritmética. 

O alumnado será convocado a través da aula virtual cunha 
antelación superior aos 7 días para unha proba escrita 
telemática. 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 na aula virtual do centro podendo conter 
exercicios tipo test ou preguntas teóricas e poderá ser seguida 
polo profesorado a través da plataforma proposta pola 
Consellería de Educación. 

Recuperación dunha avaliación 

 O alumnado terá que realizar as actividades de recuperación 
durante: 

o O Nadal (recuperación dos contidos da 1ª avaliación). 
o Semana Santa (recuperación dos contidos da 2ª 

avaliación). 
o Xuño (recuperación dos contidos da 3ª avaliación). 

Serán colgadas na aula virtual o 22 de decembro, o 26 de 

marzo e o 4 de xuño, respectivamente e serán entregadas polo 
alumnado antes do 8 de xaneiro, antes do 6 de abril e antes do 
23 de xuño, respectivamente. 

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 

numérico, de tal xeito que a totalidade da actividade, será 
puntuada entre 0 e 10 puntos. 

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

Realizarase a media aritmética de todas as actividades e se se 
mellora, esa nota substituirá á nota que tiñan adquirida na 
avaliación. 

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 sobre algúns dos estándares de apendizaxe (sempre e 
cando o permitan as autoridades educativas, senón sería 
substituído por unha proba telemática) en setembro. 

Alumnado coa 

materia 
pendente 

 Realizarán actividades que representarán un 60% da 
cualificación da avaliación durante: 

o O primeiro trimestre dos contidos das unidades 
didácticas da 1ª avaliación presentes na programación. 

o O segundo trimestre dos contidos das unidades 
didácticas da 2ª avaliación presentes na programación. 

o O terceiro trimestre dos contidos das unidades 
didácticas da 3ª avaliación presentes na programación. 

Serán colgadas na aula virtual do centro e serán entregadas 

polo alumnado antes do 8 de novembro (1ª avaliación), antes do 
14 de febreiro (2ª avaliación) e antes do 9 de maio (3ª 
avaliación). 

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

Colgaranse tantas actividades como unidades didácticas 
correspondan ese trimestre segundo a temporalización da 
programación didáctica. 

Cada actividade abranguerá varios e variados exercicios sobre 

os estándares de aprendizaxe cun valor numérico, de tal xeito 
que a totalidade da actividade, será puntuada entre 0 e 10 
puntos. 

Realizarase a media aritmética de todas as actividades. 

 Unha proba escrita telemática sobre os estándares de 
aprendizaxe que representará un 40% da cualificación da 
avaliación. 

O alumnado será convocado a través da aula virtual cunha 
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antelación superior aos 7 días para unha proba escrita 
telemática. 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 na aula virtual do centro podendo conter 
exercicios tipo test ou preguntas teóricas e poderá ser seguida 
polo profesorado a través da plataforma proposta pola 
Consellería de Educación. 
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3. Metodoloxía 

Actividades  

 Exercicios de reforzo e ampliación, actividades variadas, 

resumes, presentacións de diapositivas, esquemas, guións, 
vídeos, imaxes, actividades interactivas, novas de diferentes 
publicacións e solucións dos exercicios que serán colgados 
na aula virtual. 

 Preguntas e explicacións durante as videoconferencias 
semanais a través da plataforma proposta desde a 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

 Mensaxes explicativas e informativas a través da aula virtual 
do centro ou do correo electrónico cando sexa necesario. 

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 da aula virtual 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 semanalmente 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... 



 
 
 

ANEXO I. TRABALLO QUE SE 
SEGUIRÁ NO CASO DE ENSINO A 

DISTANCIA. CURSO 2020/2021 

PÁXINA 8 DE 8 CENTRO: IES PEDREGAL DE IRIMIA 
CURSO: 3ºESO 

MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

 

 

 

 

 

 

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 didáctica colgarase na 

Aula Virtual do centro e a profesora resolverá dúbidas a través 
das videoconferencias semanais e mensaxes en dita aula. 

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). 


