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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles BiXe ( 3º E.S.O)

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1.Recoñecer  que  os  seres  vivos  están  constituídos  por  células  e
determinar as características que os diferencian da materia inerte. 

BXB2.1.1.Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 
particulares de ambas.

BXB2.1.2.Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 
célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

B2.2.Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

BXB2.2.1.Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 
mantemento da vida.

BXB22.2.Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e
deduce a relación entre elas

B3.1.  Catalogar  os  niveis  de  organización  da  materia  viva  (células,
tecidos,  órganos  e  aparellos  ou  sistemas)  e  diferenciar  as  principais
estruturas celulares e as súas funcións. 

BXB3.1.1.Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 
relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 
máis importantes. 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa 
función. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e 
asóciaos á súa función. 
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B3.11.. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e 
diferenciar os principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do alimentación

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 
recoñece hábitos nutricionais saudables.

B3.13.  Argumentar  a  importancia  dunha  boa  alimentación  e  do
exercicio  físico  na  saúde,  e  identificar  as  doenzas  e  os  trastornos
principais da conduta alimentaria. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 
saudable e  identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando 
esquemas gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 
órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 
relaciónao coa súa contribución no proceso. 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello 
implicado. 

BXB3.15.1.  Recoñece  a  función  de  cada  aparello   e  de  cada  sistema  nas
funcións de nutrición

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 
circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos 
relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas e a maneira 
de previlas. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e 
os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas.
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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, cuestionarios, traballos , resumes, esquemas, 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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 10 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



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 examinar  en setembro da materia  explicada
durante  o primeiro e 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 que os seres vivos están constituídos por células e determinar as características que os diferencian da materia
inerte. 

B2.2.Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar as
principais estruturas celulares e as súas funcións. 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa función. 

B3.11.. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

B3.13.  Argumentar  a  importancia  dunha  boa alimentación  e  do exercicio  físico  na  saúde,  e  identificar  as  doenzas  e  os
trastornos principais da conduta alimentaria. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 10 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello implicado. 

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu 
funcionamento.

 B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas e a 
maneira de previlas. 

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

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Ata o momento do estado de alarma, a Xefa de Departamento fai entrega de dous boletíns ( un antes do Nadal e outro en
febreiro) para a súa realización na casa. Estes boletíns son entregados por algúns alumnos dentro dun prazo establecido,
previo á realización dunha proba escrita .

Estaba previsto facer dúas probas escritas, pero só púidose  realizar unha única proba que suporá o 60% restante da nota final
( proba que non fan todos os alumnos) , pero entendese que aqueles alumnos/as que superasen a proba escrita xunto cos
boletíns poden superar a materia.

Os alumnos que non fixeron a proba escrita e tampouco presentan os boletíns, deberán realizar un traballo de recuperación
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sobre os dous primeiros trimestres que consistirá na entrega de dous boletíns  para a súa realización. Estes boletíns deberán
ser entregados dentro dun prazo establecido. 

O alumnado que non entrega o traballo, considerarase que suspende a materia.
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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 ou correo electrónico.
Para mensaxería utilizamos 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.

-  As  actividades  propostas  son  variadas,  atractivas,  cercanas  á  realidade  do  alumnado,  e  conectadas  cos
criterios de avaliación.
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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

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 informarao alumnado e ás familias será a través  do  Espazo  Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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