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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a identificación das plantas utilizando técnicas e métodos taxonómicos.

RA2 - Localiza xeograficamente as especies vexetais, para o que interpreta os documentos de distribución bioxeográfica.

RA3 - Caracteriza as plantas cultivadas, para o que analiza a morfoloxía, os aproveitamentos e as variedades.

RA4 - Caracteriza as plantas de xardín, para o que analiza os parámetros biométricos e o valor ornamental.

RA5 - Identifica os caracteres culturais das especies forestais analizando os factores ecolóxicos e morfolóxicos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os sistemas de clasificación taxonómica.

CA1.3 Recolléronse plantas e partes de plantas.

CA1.4 Detalláronse os aspectos morfolóxicos máis salientables para a identificación da planta.

CA1.8 Utilizáronse os equipamentos ópticos de visualización.

CA1.10 Acondicionáronse as plantas e as súas partes para a súa conservación.

CA1.11 Aplicouse a normativa ambiental e a de prevención de riscos laborais.

CA2.1 Clasificáronse as áreas bioxeográficas do mundo.

CA2.2 Caracterizáronse os factores biolóxicos que determinan as áreas de distribución.

CA2.3 Identificáronse as áreas fitoxeográficas de distribución en España.

CA2.4 Relacionáronse as especies de plantas coas áreas bioxeográficas.

CA2.6 Definíronse os patróns globais e locais de riqueza florística e endemismo.

CA3.1 Caracterizáronse as especies naturais de onde proveñen as plantas cultivadas.

CA3.2 Describiuse o proceso de domesticación das especies vexetais salvaxes.

CA3.3 Clasificáronse as plantas cultivadas polo seu aproveitamento.

CA3.4 Diferenciáronse as principais especies vexetais cultivadas.

CA3.6 Describiuse a bioloxía das especies vexetais cultivadas.

CA3.7 Relacionouse a especie vexetal coas súas variedades e os seus patróns.

CA4.1 Describiuse a diversidade de plantas ornamentais en xardinaría, revexetación do medio natural e restauración da paisaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Clasificáronse as plantas ornamentais.

CA4.5 Definíronse as características ecolóxicas e bioxeográficas das plantas ornamentais.

CA4.6 Estimouse o valor ornamental das especies de xardinaría.

CA4.7 Valorouse a forma e o tamaño das especies ornamentais.

CA4.8 Realizouse unha prospección de especies autóctonas ou de baixos requisitos ecolóxicos para a súa utilización en xardinaría.

CA5.1 Analizáronse os efectos dos factores ecolóxicos sobre as especies forestais.

CA5.2 Determinouse a habitación das especies forestais.

CA5.3 Caracterizouse a estación das especies forestais.

CA5.4 Clasificáronse as especies forestais en función do temperamento e a reprodución.

CA5.5 Caracterizouse o porte das especies forestais.

CA5.6 Describiuse o sistema radical das especies forestais.

CA5.7 Concretouse o crecemento das especies forestais.

CA5.8 Concretouse a lonxevidade das especies forestais.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a identificación das plantas utilizando técnicas e métodos taxonómicos.

RA2 - Localiza xeograficamente as especies vexetais, para o que interpreta os documentos de distribución bioxeográfica.

RA3 - Caracteriza as plantas cultivadas, para o que analiza a morfoloxía, os aproveitamentos e as variedades.

RA4 - Caracteriza as plantas de xardín, para o que analiza os parámetros biométricos e o valor ornamental.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Caracterizáronse as principais familias.

CA1.5 Recoñecéronse as claves sistemáticas de identificación de plantas.

CA1.6 Manexáronse as claves sistemáticas para a identificación de plantas.

CA1.7 Manipuláronse as plantas co instrumental de identificación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.9 Encadrouse a planta dentro da clasificación.

CA2.5 Utilizouse cartografía, la documentación e as tecnoloxías da información e da comunicación.

CA3.5 Realizouse a identificación de visu das principais especies cultivadas.

CA4.3 Distinguíronse as especies botánicas máis frecuentemente utilizadas en xardíns.

CA4.4 Realizouse a identificación de visu das principais especies utilizadas en xardinaría e restauración da paisaxe.

PARA A PROBA TEÓRICA

Dentro da unidade didáctica RA 1 Realiza a identificación das plantas utilizando técnicas e métodos taxonómicos.

CA 1.1. Describíronse os sistemas de clasificación taxonómica

CA 1.2. Caracterizáronse as principais familias.

CA 1.4. Detalláronse os aspectos morfolóxicos máis salientables para a identificación da planta.

Dentro da unidade didáctica RA 2 Localiza xeograficamente as especies vexetais, para o que interpreta os documentos de distribución

bioxeográfica.

CA 2.2. Caracterizáronse os factores biolóxicos que determinan as áreas de distribu-ción

CA 2.3. Identificáronse as áreas fitoxeográficas de distribución en España.

CA 2.4. Relacionáronse as especies de plantas coas áreas bioxeográficas

CA 2.7. Identificáronse os pisos bioclimáticos e pisos de vexetación

CA 2.8. Identificáronse as áreas fitoxeográficas de Galicia

Dentro da unidade didáctica RA 3 Caracteriza as plantas cultivadas, para o que analiza a morfoloxía, os aproveitamentos e as variedades.

CA 3.1. Caracterizáronse  as  especies  naturais de  onde proveñen  as plantas cultivadas

CA 3.2. Describiuse o proceso de domesticación das especies vexetais salvaxes

CA 3.3. Clasificáronse as plantas cultivadas polo seu aproveitamento

CA 3.4. Diferenciáronse as principais especies vexetais cultivadas.

CA 3.6. Describiuse a bioloxía das especies vexetais cultivadas.

Dentro da unidade didáctica RA 4 Caracteriza as plantas de xardín, para o que analiza os parámetros biométricos e o valor ornamental.

CA 4.1. Describiuse a diversidade de plantas ornamentais en xardinaría, revexetación do medio natural e restauración da paisaxe.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA 4.2. Clasificáronse as plantas ornamentais.

CA 4.3. Distinguíronse as especies botánicas máis frecuentemente utilizadas en xardíns

Dentro da unidade didáctica RA 5 Identifica os caracteres culturais das especies forestais analizando os factores ecolóxicos e morfolóxicos.

CA 5.2. Determinouse a habitación das especies forestais.

CA 5.3. Caracterizouse a estación das especies forestais.

CA 5.4. Clasificáronse as especies forestais en función do temperamento e a reprodución.

CA 5.5. Caracterizouse o porte das especies forestais.

CA 5.6. Describiuse o sistema radical das especies forestais.

CA 5.7. Concretouse o crecemento das especies forestais.

CA 5.8. Concretouse a lonxevidade das especies forestais.

PARA A PROBA PRÁCTICA

Dentro da unidade didáctica RA 1 Realiza a identificación das plantas utilizando técnicas e métodos taxonómicos.

CA 1.5. Recoñecéronse as claves sistemáticas de identificación de plantas.

CA 1.6. Manexáronse as claves sistemáticas para a identificación de plantas.

CA 1.7. Manipuláronse as plantas co instrumental de identificación.

CA 1.9. Encadrouse a planta dentro da clasificación.

Dentro da unidade didáctica RA 2 Localiza xeograficamente as especies vexetais, para o que interpreta os documentos de distribución

bioxeográfica.

CA 2.5. Utilizouse cartografía, la documentación e as tecnoloxías da información e da comunicación.

Dentro da unidade didáctica RA 3 Caracteriza as plantas cultivadas, para o que analiza a morfoloxía, os aproveitamentos e as variedades.

CA 3.5. Realizouse a identificación de visu das principais especies cultivadas.

Dentro da unidade didáctica RA 4 Caracteriza as plantas de xardín, para o que analiza os parámetros biométricos e o valor ornamental.

CA 4.4. Realizouse a identificación de visu das principais especies utilizadas en xardinaría e restauración da paisaxe.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita na que se avaliará sobre os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva.

Para acadar o aprobado será necesario obter unha puntuación mínima de 5 puntos sobre un total de 10.

A duración non excederá de 3 horas.

4.a) Primeira parte da proba
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MATERIAL NECESARIO: Bolígrafo azul

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá nunha proba práctica na que se avaliará sobre os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva.

Esta segunda parte proba podrá estar composta por examen de identificación, exercicios informáticos e/ou prácticas de laboratorio.

Para acadar o aprobado será necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos sobre un total de 10 en todas as partes das que conste esta

segunda proba.

A duración non excederá de 3 horas.

MATERIAL NECESARIO: Bolígrafo azul, clave sistemática de identificación, ordenador
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