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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

3º trimestre do curso 2020:
Os asociados ao RA6

(CA6.4 e CA6.5)
RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 
sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás 
funcións que producen no organismo 

Os asociados ao RA7
(CA7.1 a CA7.9)

RA7 - Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida 
coas doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos 
de defensa contra elas 

Os asociados ao RA8
(CA8.1 a CA8.8)

RA8 - Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os 
nutrientes que conteñen e adaptándoos aos parámetros corporais e a 
situacións diversas 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación indirecta

Instrumentos:
Tarefas de desenvolvemento de traballos ou tarefas con preguntas de 
resposta breve (ou ambalasdúas)

Cualificación final

A obtención da cualificación final será o resultado de calcular a media 
aritmética das cualificacións pertencentes a cada unidade didáctica 
impartida na súa totalidade de maneira presencial (condicionando dito 
cálculo a unha nota mínima de 4 para cada unidade). 
Para as unidades didácticas impartidas de maneira non presencial, 
obterase unha nota media das tarefas realizadas en cada unha delas, e ao 
final a nota media de ditas unidades. Esta cualificación (de 0 a 10) dividida 
entre 10 sumarase á cualificacion final do parágrafo anterior para aqueles 
alumnos que teñan unha cualificación final igual ou superior a 4 puntos, 
resultando para eles un incremento máximo de ata 1 punto na súa 
cualificación final.

Proba
extraordinaria de

setembro

O alumnado cunha cualificación final inferior a 5 puntos no mes de xuño, 
deberá de realizar unha proba escrita presencial no mes de setembro 
sobre as unidades didáctias non superadas impartidas antes do 13 de 
marzo (sempre e cando a situación sanitaria o permita).
No suposto de non ser posible a realización da proba presencial, 
ofreceráselle a posibilidade de realizar unha serie de tarefas de 
recuperación non presenciais antes da avaliación extraordinaria do mes 
de setembro.
No caso de superar dita proba (ou as tarefas, de ser o caso) cunha nota 
mínima de 4 para cada unidade didáctica, volverase a calcular a súa 
cualificación final do mesmo xeito que se fixo en xuño, pero trasladando 
ao cálculo unha nota máxima de 5 nas unidades recuperadas.

Alumnado de
materia

pendente
(NON HAI)

Criterios de avaliación:
---------------------------
Criterios de cualificación:
------------------------------
Procedementos e instrumentos de avaliación:
------------------------------
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades Realización de fichas con preguntas  que versarán sobre os aspectos 
máis salientables de cada unidade didáctica ou realización de 
traballos que abranguen eses aspectos máis salientables .
Por unha banda teremos fichas correspondentes á recuperación das 
unidades impartidas presencialmente e por outra banda teremos 
unhas fichas de ampliación correspondentes a novas unidades que se
vaian impartindo dun xeito non presencial.
Como actividades de repaso e reforzo recomendamos ao alumnado 
que xa superara as unidades didácticas presenciais, que realice tamén
as fichas correspondentes á recuperación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O equipo docente do IES Pino Manso mantén unha comunicación 
fluída entre os seus integrantes. Lévase un control, tanto por parte 
dos titores como do profesorado en xeral, da realización que o 
alumnado leva a cabo das tarefas encomendadas.
A metodoloxía que se desenvolve contempla sempre a contectividade
do alumnado, dado que a aqueles que non dispoñían de medios 
técnicos fornecéuselles de portátiles e conexións procedentes do 
noso centro, da Consellería e tamén do propio concello do Porriño.
Proporase na aula virtual a realización de tarefas de recuperación e 
ampliación.
A través da mensaxería da aula virtual o alumnado poderá consultar 
todas aquelas dúbidas que lles xurdan na realización das tarefas. 
O alumnado que se detecte que algún tempo sen conectarse ou sen 
entregar as tarefas na aula virtual recibirá unha comunicación a 
través da dirección do centro polo medio que estime conveniente.

Materiais e recursos Aula virtual do centro.
Mensaxería da aplicación AbalarMóbil.
Apuntamentos das unidades didácticas en formato “pdf”.
Fichas de exercicios de cada unidade didáctica en formato 
“odt”/”word” ou  “pdf”.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través da aula virtual do centro informarase  do desenvolvemento do
3º trimestre, asi como para explicarlle as modificacións resultantes na 
programación do módulo.
Igualmente, se publicarán no “foro de novas” da aula virtual as 
novidades do proceso de avaliación e cualificación do alumnado, así 
como unha mensaxe privada que os remita a dito foro.
As familias recibirán unha comunicación a través da aplicación 
AbalarMóbil (a través da dirección) onde se lles informe da publicación 
na páxina web do centro da modificación da programación.

Publicidade Esta adaptación da programación do módulo de “Ciencias Aplicadas I” do
curso de 1º de FP Básica (Informática de oficina) será remitida á 
dirección do centro para a súa publicación na páxina web do IES Pino 
Manso.
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