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Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

PLANIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE

Neste documento indícase esquemáticamente como se van realizar as actividades telemáticas

nos  distintos  cursos  e  materias  do  departamento:  tipos  de  actividade,  medios  a  empregar  e

temporalización. Así mesmo apórtase información sobre os procedementos de cualificación.

♦ Categorías de actividades, seguindo as instruccións recibidas partimos da distinción entre:

(1) Actividades de RECUPERACIÓN e reforzo dos contidos da primeira e segunda avaliacións,

esenciais para superar a materia quen teña avaliacións suspensas.

(2) Actividades de AMPLIACIÓN, ainda que opcionais,  son recomendables xa que ademais

permiten mellorar a cualificación final.  

Adicionalmente  estarían  as  actividades  para  alumnado  con  MATERIAS  PENDENTES  de

cursos anteriores, ás que nos referiremos nun apartado específico.

♦ Temporalización,  pretendemos  unificar  na  medida  do  posible  o  control  de  actividades  a

realizar,   distribuíndo  a  súa  entrega  en  tres  períodos  coas  seguintes  datas  límite.  Estes

períodos  e  prazos  refírense  tanto  ás  actividades  de  recuperación  e  reforzo  como  ás  de

ampliación. 

> 1ª entrega o 13 de Maio.

> 2ª entrega o 27 de Maio.

> 1ª entrega o 10 de Xuño.

♦ Tipoloxía.- Distinguiremos entre actividades que se propoñen para realizar dentro dun prazo

dun par de semanas para entregar na data límite, e aquelas que se realizan nun día e hora

concretas, por medio das ferramentas de Aula Virtual (semellante a un exame presencial). Nas

materias nas que se opte por realizar este tipo de probas se tratará de integralas nalgunha das

sesión de clase da semanas  nas que se realizan as entregas de actividades.

Dende  o  inicio  do  confinamento  fóronse  propoñendo  diferentes  actividades,  e  pechando

distintos prazos de entrega para as mesmas. Estas actividades realizadas antes do 30 de Abril

vánse reclasificar nas categorías “Recuperación-Reforzo” ou “Ampliación”, e serán asignadas á

primeira entrega, polo que se reabre o prazo até o 13 de Maio.
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♦ Comunicación  ,   utilizamos unha variedade de medios para a interacción co alumnado:

> Aula Virtual, as materias que contan cun curso Moodle centralízan a comunicación nesta

plataforma. Permite, ademais de actuar como repositorio de material, a comunicación directa

co profesorado,  e a interación entre os compoñentes a través dos foros.  Será tamén o

centro organizador  das probas “instantáneas”  a realizar  en data e hora particular  cunha

duración preestablecida (mediante os Cuestionarios Moodle e/ou Tarefas para a entrega de

documentos (follas de resposta manuscritas e dixitalizadas mediante escáner ou fofografía).

- Debido á situación actual inscribiuse no curso de 3ºESO á totalidade do alumnado

matriculado -distribuído en tres subgrupos a cargo de tres persoas diferentes na

actividade  presencial-  para  que  se  poidan  realizar  en  común  algunhas  das

actividades (e compartir certas posibilidades adicionais de comunicación). 

- O mesmo sucede co alumnado de 1º de Bachillerato, de modo que agora poden

acceder os dous grupos á Aula Virtual. 

- Ademáis  montouse  un  curso  novo  para  a  materia  de  Xeoloxía  de  Bac2,  coa

intención  de  facilitarlles  o  acceso  a  materiais  dos  temas  programados  para  o

terceiro trimestre, que son esenciais para a adecuada preparación das ABAU.

- En  breve  estará  dispoñible  un  curso  adicional  para  centralizar  o  traballo  coas

materias pendentes.

>> É importante que todo o alumnado inscrito nalgún curso de Aula Virtual actualice

o seu perfil de usuari@ cunha dirección operativa de correo eléctrónico, é a única

maneira de que reciban as comunicacións que se envíen dende esta plataforma <<

>Sitio web do centro, dende o día 16 de Marzo, o Instituto puxo a disposición do alumnado un

espazo para facilitar a accesibilidade ás tarefas aos grupos que non tiñan curso de Aula

Virtual. A información de Bioloxía e Xeloxía está situada aqui, actúa como un repositorio de

actividades  e  avisos,  ainda  que  as  entregas  se  realizan  nas  direccións  de  correo do

profesorado  a  cargo  de  cada  grupo.  A partir  de  agora  estará reorganizada  seguindo  o

sistema de categorías e temporalización descrito ao comezo deste documento.

> Clases online mediante emisións en canle de Youtube, para as que se precisa un localizador

específico en cada sesión; a programación e os URLs de acceso atópanse nas aulas virtuais

dos  grupos  para  os  que  se  fan  emisións.  O programación  completa  (todas  as  sesións

semanais de clase) fáise para alumnado de Bioloxía de Bac2. Nos distintos subgrupos de

4ºESO e tamén en Bac-1A as emisións son en función das necesidades que haxa que cubrir
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en  cada  semana.  Están  pensadas  sesións  esporádicas  para  unificar  criterios  e  cubrir

posibles necesidades do alumnado de ESO3. 

♦ Criterios de recuperación e avaliación 

Baixo  ás  actuais  circunstancias  o  peso  da  cualificación  vai  recaer  nos  resultados

correspondentes ás dúas primeiras avaliacións, que están en relación cos contidos traballados

antes da suspensión da actividade académica presencial.

> Os instrumentos para a RECUPERACIÓN de avaliacións suspensas serán: 

- As  actividades  de  recuperación entregadas  en  prazo (non  se  admitiran  traballos

presentados fóra destes prazos postos con tanta anticipación). Isto refírese a Bioloxía e

Xeoloxía de ESO1, e a BiXe de 3ºESO bilingüe, e de 3ºESO-A non bilingüe.

- Actividades propostas antes do 12 de Marzo, que non foron entregadas no seu día, e que

tiñan asignada unha determinada porcentaxe na nota da avaliación. Ábrese un novo prazo

de entrega no terceiro trimestre. Isto afecta a  3ºESO-B non bilingüe, tódolos grupos de

4ºESO, máis 1ºBac-A.

- Probas a realizar nunha hora e día prefixado, equivalentes a un exame presencial, tal como

se  describe  nos  apartados  “Tipoloxía”  e  “Comunicación”,  aproveitan  dalgún  modo  os

instrumentos dos cursos en Moodle. Isto afecta a 3ºESO-B non bilingüe, tódolos grupos

de 4ºESO, 1ºBac-A, e Bioloxía de 2ºBac.

> Para a CUALIFICACIÓN FINAL considérase a nota correspondente aos contidos dos dous

primeiros trimestres (C) e tamén á das actividades de ampliación (P).

→ Cos resultados da primeira e segunda avaliacións, modificados polas actividades de

recuperación e reforzo, realízase unha media ponderada (65% - 35%). 

Ten máis peso a nota da 1ª avaliación (a1) que a da 2ª avaliación (a2) pois nesta última non foron

valorados a totalidade dos contidos previstos na programación. 

C = (0,65 x a1) + (0,35 x a2)

→ A media das puntuacións obtidas nas actividades de AMPLIACIÓN conducirá a unha

nota que servirá para a  mellora da cualificación final segundo o procedemento que se

detalla a continuación.

A puntuación obtida (P) nas  actividades de ampliación engadirase á
cualificación (C), antes mencionada, segundo a expresión seguinte: C+ 10−C

10
·
P
4
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A razón desta expresión consiste en limitar a cantidade engadida de xeito que non sexa
superior a 2,5 puntos (P/4) e que a súa aplicación non leve a que o total poida ser maior
que 10, favorecendo máis a recuperación das cualificacións máis baixas. Así, un alumno
que obteña un 10 nos cuestionarios da terceira avaliación engadirá puntuación dependendo
da cualificación que resulte das primeiras avaliacións segundo vemos nestes exemplos:

Alumnado con materias PENDENTES 

A avaliación das materias vai ser en función dos contidos avaliados antes de que o confinamento

suprimise  a  actividade  presencial.  A 12  de  Marzo  xa  foran  realizadas  dúas  das  probas  das

programadas para este curso académico. Deste modo:

> Quen chegue ao cinco coa media aritmética desas dúas probas xa ten a materia superada.

> No caso contrario o procedemento será o seguinte;

→ Alumnado de 2º ESO coa Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO.- Deberán entregar as mesmas

actividades de recuperación que se propoñan para o alumnado de ESO1, e nos prazos

correspondentes (13 Maio / 27 Maio / 10 Xuño).  

→ Alumnado de 4º ESO coa Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO.- Deberá realizar unha proba  nun

día e hora a fixar durante a última semana de Maio, na que se avaliará os contidos das

primeira e segunda parte da materia. Esta proba  equivale a un exame presencial,   tal

como se  describe  nos  apartados  “Tipoloxía”  e  “Comunicación”,  e  será  deseñada  para

proveitar os instrumentos dispoñibles en cursos Moodle. 

→ Alumnado  de  2º  Bacharelato  coa  Bioloxía  e  Xeoloxía  de  1º  curso pendente.-  Poderá

escoller entre dúas opcións: 

(1) Realizar unha proba  nun día e hora a fixar durante a última semana de Maio, na que

se avalíarían os contidos das primeira e segunda parte da materia.

(2) Elaborar un traballo de investigación e interpretación de datos como o que realiza o

alumnado de 1º de Bacharelato este curso “Relacións filoxenéticas mediante comparación

de secuencias proteicas”. O prazo límite de entrega é o mércores 27 de Maio. 
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