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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles BiXe (1ºE.S.O)

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

B2.3. Relacionar comparativamente a posición dun planeta no sistema
solar coas súas características

BXB2.3.1.Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten 
o desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros planetas.

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. 
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 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. 

B3.4.  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

B3.5.  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. 

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
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

O  desenvolvemento  das  actividades  lectivas  durante  o  terceiro  trimestre  servirán  para  favorecer  ao  alumnado,
fomentando unha aprendizaxe continua e hábito de estudo.

A nota da avaliación será a media da nota do primeiro  e do segundo trimestre. 

Instrumentos:

Boletíns ou fichas,  traballos,  resumes,  esquemas  e actividades audiovisuais , como vídeos.

Cualificación final A cualificación final de curso adaptarase as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres e os
estándares e competencias imprescindibles.

Á nota obtida da media entre a 1ª e a 2ª avaliación, sumaráselle ata un máximo dun punto naqueles alumnos/as que
entregan  os  traballos  realizados   durante  o  terceiro  trimestre.  Os  traballos   deberán  ser  entregados  na  data
correspondente e ben feitos. O alumnado que presenta os traballos fora de prazo non se lle terán en conta.

Se a cualificación final é igual ou maior de 5 o alumno/a aproba a materia.

Se a cualificación é menor que 5 o alumno/a realizará actividades de recuperación dos contidos suspensos, mediante 
a entrega dun boletín por trimestre na data correspondente e ademais debe facelos  ben.

- Se o alumno ten que recuperar unha avaliación e fai entrega  do boletín  e o resolve ben, considerarase  que acada
unha cualificación de 5 como nota final de dita avaliación. Se o alumno/a entrega o boletín mal feito ou non  o
entrega,  continuaría coa nota obtida presencialmente.

- Se o alumno/a ten que recuperar as dúas avaliacións, realizaría un boletín por trimestre dos contidos impartidos
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presencialmente.

1. Se os entrega e ben resoltos , a nota sería a media dos dous boletíns acadando unha cualificación de 5.

2. Se o alumno/a entrega os boletíns mal feitos ou non os entrega, considerarase a nota media das  dúas avaliacións
obtidas presencialmente.

3. Se o alumno entrega o boletín da  1ª ou da 2ª avaliación e ben feito, acadaría un 5 e a nota final sería a media desta
nota e a nota obtida presencialmente da outra avaliación .

Proba extraordinaria de
setembro

De non superar a materia  na convocatoria  de Xuño,  o alumnado deberase examinarse en setembro da materia
explicada durante  o primeiro e o segundo trimestre.

Considerarase aprobada a materia se o alumno/a acada unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. Calquera
nota inferior a 5 puntos será considerada insuficiente para superar a materia.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:

B2.1. Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do Universo, e a formación e a evolución das galaxias.

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. 

B2.3. Relacionar comparativamente a posición dun planeta no sistema solar coas súas características.

B2.4. Localizar 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 

B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características
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morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos. 

B3.3.  Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e explicar a súa importancia no conxunto 
dos seres vivos. 

B3.4.  Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

B3.5.  Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida, e caracterizar os principais 
grupos de plantas. 

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. 

Criterios de cualificación:

Dous boletíns que suporán un 40% da nota final para a superación da materia pendente e unha proba escrita que
suporán o  60% restante da nota final.

O alumnado con avaliación negativa deberá realizar un traballo de recuperación  e a cualificación  farase sobre o
traballo
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación) 

                Actividades 

Actividades de recuperación para aqueles alumnos que non superaron o primeiro trimestre e/ou o segundo
trimestre . Realizarán un boletín por trimestre que deberán  entregar na data correspondente e facelos ben.
De ser así , considerarase  que  o alumno acada  unha cualificación de cinco.

Actividades  de repaso  para todos  os  alumnos ,  mediante  tarefas baseadas  nos  contidos  dos  dous
primeiros  trimestres. 

Actividades  de reforzo , que  realizarán  determinados  alumnos  para  consolidar  os  diferentes  contidos
desenvolvidos.

Actividades  de ampliación ,  para aqueles alumnos  que  poden  progresar  profundizando  nos  contidos
propios  da  materia.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)
Intentamos apoiar os estudantes e facer posible o desenvolvemento das súas tarefas. Dado que nun principio
había alumnos sen conectividade, o que fixemos foi poñernos en contacto a través do correo electrónico das
súas familias para que de algún xeito estivesen en contacto coa actividade educativa  para o desenvolvemento
das súas actividades.

No terceiro trimestre aplicamos unha metodoloxía a distancia  viendonos na necesidade de establecer unha
comunicación  cos  alumnos para  o  desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe.  Continuamos  coa
actividade docente mediante recursos telemáticos   a través da páxina web do centro e o correo electrónico.
Para mensaxería será empregado o Espazo Abalar.

A metodoloxía que empregamos ha de ter a seguintes características:

-  Motivación sobre as  actividades propostas;  o que se pretende é motivar o alumno para a actividade e
espertar nel curiosidade e interese.

- Deseñamos actividades que lles axuden ós alumnos a reconstruir os pasos xa seguidos.
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-  As  actividades propostas  son variadas,  cercanas  á realidade do alumnado,  e conectadas  cos criterios de
avaliación.

Materiais e recursos

- Libro de texto como soporte fundamental para a realización das   actividades.

- Uso de distintas fontes de información: revistas, Internet

- Material audiovisual , como vídeos-

- Exercicios de actividades
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Dado  que  a  programación  didáctica  foi  adaptada,  o  procedemento  que  o   Departamento  de    Bioloxía
empregará para informar ao alumnado e ás familias   será a través  do  Espazo  Abalar.

Publicidade Na páxina web do centro.
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