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PROGRAMACIÓN ADAPTADA POLO COVID 19 
 

"Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de educación, formación 
profesional e Innovación educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 

curso académico2019/20, nos centros docentes da Comunidade autónoma de 
Galicia, o Departamento de “Bioloxía.” establece a adaptación á Programación 

Didáctica do curso 2019-2020, en prazo e forma requeridos". 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES A SARDIÑEIRA – A CORUÑA 
DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

NATURAIS 
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1. ADAPTACIÓNS DA MATERIA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º DE ESO 
 
 
1.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA 
CONCRECIÓN CON RESPECTO AOS OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE:  
 
- Os que figuran na programación para a primeira e segunda avaliación serán os 
avaliables, que corresponden os bloques 1, 2, 3, e 5 da Programación Didáctica 
Ordinaria do Departamento  para o curso 2019/20. 
- Os da terceira avaliación, serán só utilizados para mellorar a puntuación acada na 1ª 
e 2ª avaliación. 
 
 
1.2 OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS DE REFERENCIA DO 
CURRÍCULO PARA SUPERAR A MATERIA: 
 
- Os que figuran nas Unidades 1, 2, 3, e 5, na Programación Didáctica Ordinaria do 
Departamento  para a primeira e segunda avaliación, no curso 2019/20. 
- Os que figuran na programación respecto as unidades correspondentes, para a terceira 
avaliación do curso 2019/20, serán só utilizados para mellorar a puntuación acadada na 
1ª e 2ª avaliación.  
 
 
1.3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
Actividades: 
- Actividades propostas en cada tema, actividades de desenvolvemento, actividades de 
reforzo, actividades de ampliación,  actividades de avaliación, traballos de avaliación 
- Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 
- Alumnado con conectividade:  Envío de contidos, esquemas e tarefas propostas a 
través da web do Centro e correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: envío de materiais, esquemas e as tarefas a través 
do servicio do Concello “Tarefas escolares. Recuperación”. 
 
 
1.4 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
AVALIACIÓN 

a/ Procedementos 
Con carácter xeral, para obter a cualificación final considéranse dúas cualificacións: 

a/ A cualificación media que corresponda as Actividades Presenciais, realizadas 
perante o primeiro e segundo trimestre (primeira e segunda avaliación), ou a do primeiro 
exame, no caso dos alumnos con asignaturas pendentes. 

b/ A cualificación obtida a través da realización das Actividades Voluntarias Non 
Presenciais, de recuperación, e reforzo, realizadas telemáticamente a través da web do 
Centro, perante o terceiro trimestre. 
 
b/ Instrumentos: Actividades non presenciais 

As actividades propóñense para atender a diversidade do alumnado, facilitar a 
recuperación da materia pendente, consolidar os coñecementos adquiridos, e completar 
a súa formación o longo do período de Confinamento. Son polo tanto actividades de 
recuperación e reforzo. 
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As condicións baixo as que se executen estas actividades fixaranse para cada 
una delas en cada momento, polo profesor titular da asignatura, como tempo limitado, 
extensión, etc. 

Unha vez realizadas deben ser enviadas a o correo electrónico do profesor, en 
tempo e forma que se estableza. 

Establecese que a plataforma de comunicación e a web do Centro, o correo 
corporativo do profesor, e o dos particulares dos alumnos. 

As actividades serán publicadas periodicamente na web do Centro, co itinerario 
seguinte: Departamentos  Bioloxía e Xeoloxía  Material para o periodo de 
suspensión lectiva  Cursos correspondentes (4ºA, 1º A…). 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL 
- A nota final será a suma de ambas: Actividades Presenciais + Actividades non 
Presenciais. 
- No caso dos alumnos que superaron as dúas avaliacións, as Actividades Voluntarias 
Non Presenciales, permítelles mellorar a súa cualificación (entre 0 e 3 puntos). 
- No caso dos alumnos que precisen superar a asignatura a través da realización das 
Actividades Voluntarias Non Presenciais, tanto por ter algunha ou ambas avaliacións 
suspensas, ou asignaturas pendentes, poden obter entre 0 e 5 puntos. 
- Si se autorizase o regreso as aulas polas autoridades sanitarias, e se desen as 
condición adecuadas, os alumnos con asignaturas pendentes ou avaliacións 
suspensas, poderán optar por realizar un exame presencial. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRO 
Serán presencias, e os contidos serán os que corresponden a primeira e segunda 
avaliación. 
 
ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 
Sonlle de aplicación as condicións incluídas nos apartados anteriores. 
 
Criterios de avaliación  
Inclúen os contidos programados para a primeira e segunda avaliación (1º e 2º 
trimestre). 
 
Criterios de cualificación 
50% a primeira + 50% a segunda. 
 
 
1.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Información ao alumnado:  

O procedemento para informar o alumnado será a páxina web do Centro da 
materia. Colgarase un PDF coa información necesaria, na que figurara os contidos 
mínimos esixibles e o sistema de avaliación e cualificación da materia. 
 
Publicidade: 
 Na páxina web do Centro. 
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2. ADAPTACIÓNS DA MATERIA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 3º DE ESO 
 
 
2.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA 
CONCRECIÓN CON RESPECTO AOS OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE:  
 
- Os que figuran na programación para a primeira e segunda avaliación serán os 
avaliables, que corresponden os bloques 1, 2, 3, da Programación Didáctica Ordinaria 
do Departamento  para o curso 2019/20. 
- Os da terceira avaliación, serán só utilizados para mellorar a puntuación acada na 1ª 
e 2ª avaliación. 
 
 
2.2 OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS DE REFERENCIA DO 
CURRÍCULO PARA SUPERAR A MATERIA: 
 
- Os que figuran nas Unidades 1, 2, 3 (ata completar a Nutrición), na Programación 
Didáctica Ordinaria do Departamento  para a primeira e segunda avaliación, no curso 
2019/20. 
- Os que figuran na programación respecto as unidades correspondentes, para a terceira 
avaliación do curso 2019/20, serán só utilizados para mellorar a puntuación acadada na 
1ª e 2ª avaliación.  
 
 
2.3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
Actividades: 
- Actividades propostas cada tema, actividades de desenvolvemento, actividades de 
reforzo, actividades de ampliación,  actividades de avaliación, traballos de avaliación 
- Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 
- Alumnado con conectividade:  Envío de contidos, esquemas e tarefas propostas a 
través da web do Centro e correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: envío de materiais, esquemas e as tarefas a través 
do servicio do Concello “Tarefas escolares. Recuperación”. 
 
 
2.4 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
AVALIACIÓN 

a/ Procedementos 
Con carácter xeral, para obter a cualificación final considéranse dúas cualificacións: 

a/ A cualificación media que corresponda as Actividades Presenciais, realizadas 
perante o primeiro e segundo trimestre (primeira e segunda avaliación), ou a do primeiro 
exame, no caso dos alumnos con asignaturas pendentes. 

b/ A cualificación obtida a través da realización das Actividades Voluntarias Non 
Presenciais, de recuperación, e reforzo, realizadas telemática, ente a través da web do 
Centro, perante o terceiro trimestre. 
 
b/ Instrumentos: Actividades non presenciais 

As actividades propóñense para atender a diversidade do alumnado, facilitar a 
recuperación da materia pendente, consolidar os coñecementos adquiridos, e completar 
a súa formación o longo do período de Confinamento. Son polo tanto actividades de 
recuperación e reforzo. 
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As condicións baixo as que se executen estas actividades fixaranse para cada 
una delas en cada momento, polo profesor titular da asignatura, como tempo limitado, 
extensión, etc. 

Unha vez realizadas deben ser enviadas a o correo electrónico do profesor, en 
tempo e forma que se estableza. 

Establecese que a plataforma de comunicación e a web do Centro, o correo 
corporativo do profesor, e o dos particulares dos alumnos. 

As actividades serán publicadas periodicamente na web do Centro, co itinerario 
seguinte: Departamentos  Bioloxía e Xeoloxía  Material para o periodo de 
suspensión lectiva  Cursos correspondentes (4ºA, 1º A…). 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL 
- A nota final será a suma de ambas: Actividades Presenciais + Actividades non 
Presenciais. 
- No caso dos alumnos que superaron as dúas avaliacións, as Actividades Voluntarias 
Non Presenciais, permítelles mellorar a súa cualificación (entre 0 e 3 puntos). 
- No caso dos alumnos que precisen superar a asignatura a través da realización das 
Actividades Voluntarias Non Presenciais, tanto por ter algunha ou ambas avaliacións 
suspensas, ou asignaturas pendentes, poden obter entre 0 e 5 puntos. 
- Si se autorizase o regreso as aulas polas autoridades sanitarias, e se desen as 
condición adecuadas, os alumnos con asignaturas pendentes ou avaliacións 
suspensas, poderán optar por realizar un exame presencial. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRO 
Serán presencias, e os contidos serán os que corresponden a primeira e segunda 
avaliación. 
 
ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 
Sonlle de aplicación as condicións incluídas nos apartados anteriores. 
 
Criterios de avaliación  
Inclúen os contidos programados para a primeira e segunda avaliación (1º e 2º 
trimestre). 
 
Criterios de cualificación 
50% a primeira + 50% a segunda. 
 
 
2.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Información ao alumnado:  

O procedemento para informar o alumnado será a páxina web do Centro da 
materia. Colgarase un PDF coa información necesaria, na que figurara os contidos 
mínimos esixibles e o sistema de avaliación e cualificación da materia. 
 
Publicidade: 
 Na páxina web do Centro. 
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3. ADAPTACIÓNS DA MATERIA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º DE ESO 
 
 
3.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA 
CONCRECIÓN CON RESPECTO AOS OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE:  
 
- Os que figuran na programación para a primeira e segunda avaliación serán os 
avaliables, que corresponden os bloques 2 y 1 da Programación Didáctica Ordinaria do 
Departamento  para o curso 2019/20. 
- Os da terceira avaliación, serán só utilizados para mellorar a puntuación acada na 1ª 
e 2ª avaliación. 
 
 
3.2 OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS DE REFERENCIA DO 
CURRÍCULO PARA SUPERAR A MATERIA: 
 
- Os que figuran nas Unidades 1, 2, 3, e 6, 7 e 8, na Programación Didáctica Ordinaria 
do Departamento  para a primeira e segunda avaliación, no curso 2019/20. 
- Os que figuran na programación respecto as unidades correspondentes, para a terceira 
avaliación do curso 2019/20, serán só utilizados para mellorar a puntuación acadada na 
1ª e 2ª avaliación.  
 
 
3.3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
Actividades: 
- Actividades propostas en cada tema, actividades de desenvolvemento, actividades de 
reforzo, actividades de ampliación,  actividades de avaliación, traballos de avaliación 
- Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 
- Alumnado con conectividade:  Envío de contidos, esquemas e tarefas propostas a 
través da web do Centro e correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: envío de materiais, esquemas e as tarefas a través 
do servicio do Concello “Tarefas escolares. Recuperación”. 
 
 
3.4 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
AVALIACIÓN 

a/ Procedementos 
Con carácter xeral, para obter a cualificación final considéranse dúas cualificacións: 

a/ A cualificación media que corresponda as Actividades Presenciais, realizadas 
perante o primeiro e segundo trimestre (primeira e segunda avaliación), ou a do primeiro 
exame, no caso dos alumnos con asignaturas pendentes. 

b/ A cualificación obtida a través da realización das Actividades Voluntarias Non 
Presenciais, de recuperación, e reforzo, realizadas telemática, ente a través da web do 
Centro, perante o terceiro trimestre. 
 
b/ Instrumentos: Actividades non presenciais 

As actividades propóñense para atender a diversidade do alumnado, facilitar a 
recuperación da materia pendente, consolidar os coñecementos adquiridos, e completar 
a súa formación o longo do período de Confinamento. Son polo tanto actividades de 
recuperación e reforzo. 
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As condicións baixo as que se executen estas actividades fixaranse para cada 
una delas en cada momento, polo profesor titular da asignatura, como tempo limitado, 
extensión, etc. 

Unha vez realizadas deben ser enviadas a o correo electrónico do profesor, en 
tempo e forma que se estableza. 

Establecese que a plataforma de comunicación e a web do Centro, o correo 
corporativo do profesor, e o dos particulares dos alumnos. 

As actividades serán publicadas periodicamente na web do Centro, co itinerario 
seguinte: Departamentos  Bioloxía e Xeoloxía  Material para o periodo de 
suspensión lectiva  Cursos correspondentes (4ºA, 1º A…). 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL 
- A nota final será a suma de ambas: Actividades Presenciais + Actividades non 
Presenciais. 
- No caso dos alumnos que superaron as dúas avaliacións, as Actividades Voluntarias 
Non Presenciales, permítelles mellorar a súa cualificación (entre 0 e 3 puntos). 
- No caso dos alumnos que precisen superar a asignatura a través da realización das 
Actividades Voluntarias Non Presenciais, tanto por ter algunha ou ambas avaliacións 
suspensas, ou asignaturas pendentes, poden obter entre 0 e 5 puntos. 
- Si se autorizase o regreso as aulas polas autoridades sanitarias, e se desen as 
condición adecuadas, os alumnos con asignaturas pendentes ou avaliacións 
suspensas, poderán optar por realizar un exame presencial. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRO 
Serán presencias, e os contidos serán os que corresponden a primeira e segunda 
avaliación. 
 
ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 
Sonlle de aplicación as condicións incluídas nos apartados anteriores. 
 
Criterios de avaliación  
Inclúen os contidos programados para a primeira e segunda avaliación (1º e 2º 
trimestre). 
 
Criterios de cualificación 
50% a primeira + 50% a segunda. 
 
 
3.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Información ao alumnado:  

O procedemento para informar o alumnado será a páxina web do Centro da 
materia. Colgarase un PDF coa información necesaria, na que figurara os contidos 
mínimos esixibles e o sistema de avaliación e cualificación da materia. 
 
Publicidade: 
 Na páxina web do Centro. 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

4. ADAPTACIÓNS DA MATERIA DE CIENCIAS APLICADAS  A ACTIVIDADE 
PROFESIONAL DE 4º DE ESO 
 
 
4.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA 
CONCRECIÓN CON RESPECTO AOS OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE:  
 
- Os que figuran na programación para a primeira e segunda avaliación serán os 
avaliables, que corresponden o bloque 1 da Programación Didáctica Ordinaria do 
Departamento  para o curso 2019/20. 
- Os da terceira avaliación, serán só utilizados para mellorar a puntuación acada na 1ª 
e 2ª avaliación. 
 
 
4.2 OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS DE REFERENCIA DO 
CURRÍCULO PARA SUPERAR A MATERIA: 
 
- Os que figuran na Unidade 1 na Programación Didáctica Ordinaria do Departamento  
para a primeira e segunda avaliación, no curso 2019/20. 
- Os que figuran na programación respecto as unidades correspondentes, para a terceira 
avaliación do curso 2019/20, serán só utilizados para mellorar a puntuación acadada na 
1ª e 2ª avaliación.  
 
 
4.3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
Actividades: 
- Actividades propostas cada tema, actividades de desenvolvemento, actividades de 
reforzo, actividades de ampliación,  actividades de avaliación, traballos de avaliación 
- Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 
- Alumnado con conectividade:  Envío de contidos, esquemas e tarefas propostas a 
través da web do Centro e correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: envío de materiais, esquemas e as tarefas a través 
do servicio do Concello “Tarefas escolares. Recuperación”. 
 
 
4.4 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
AVALIACIÓN 

a/ Procedementos 
Con carácter xeral, para obter a cualificación final considéranse dúas cualificacións: 

a/ A cualificación media que corresponda as Actividades Presenciais, realizadas 
perante o primeiro e segundo trimestre (primeira e segunda avaliación), ou a do primeiro 
exame, no caso dos alumnos con asignaturas pendentes. 

b/ A cualificación obtida a través da realización das Actividades Voluntarias Non 
Presenciais, de recuperación, e reforzo, realizadas telemática, ente a través da web do 
Centro, perante o terceiro trimestre. 
 
b/ Instrumentos: Actividades non presenciais 

As actividades propóñense para atender a diversidade do alumnado, facilitar a 
recuperación da materia pendente, consolidar os coñecementos adquiridos, e completar 
a súa formación o longo do período de Confinamento. Son polo tanto actividades de 
recuperación e reforzo. 
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As condicións baixo as que se executen estas actividades fixaranse para cada 
una delas en cada momento, polo profesor titular da asignatura, como tempo limitado, 
extensión, etc. 

Unha vez realizadas deben ser enviadas a o correo electrónico do profesor, en 
tempo e forma que se estableza. 

Establecese que a plataforma de comunicación e a web do Centro, o correo 
corporativo do profesor, e o dos particulares dos alumnos. 

As actividades serán publicadas periodicamente na web do Centro, co itinerario 
seguinte: Departamentos  Bioloxía e Xeoloxía  Material para o periodo de 
suspensión lectiva  Cursos correspondentes (4ºA, 1º A…). 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL 
- A nota final será a suma de ambas: Actividades Presenciais + Actividades non 
Presenciais. 
- No caso dos alumnos que superaron as dúas avaliacións, as Actividades Voluntarias 
Non Presenciales, permítelles mellorar a súa cualificación (entre 0 e 3 puntos). 
- No caso dos alumnos que precisen superar a asignatura a través da realización das 
Actividades Voluntarias Non Presenciais, tanto por ter algunha ou ambas avaliacións 
suspensas, ou asignaturas pendentes, poden obter entre 0 e 5 puntos. 
- Si se autorizase o regreso as aulas polas autoridades sanitarias, e se desen as 
condición adecuadas, os alumnos con asignaturas pendentes ou avaliacións 
suspensas, poderán optar por realizar un exame presencial. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRO 
Serán presencias, e os contidos serán os que corresponden a primeira e segunda 
avaliación. 
 
ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 
Sonlle de aplicación as condicións incluídas nos apartados anteriores. 
 
Criterios de avaliación  
Inclúen os contidos programados para a primeira e segunda avaliación (1º e 2º 
trimestre). 
 
Criterios de cualificación 
50% a primeira + 50% a segunda. 
 
 
4.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Información ao alumnado:  

O procedemento para informar o alumnado será a páxina web do Centro da 
materia. Colgarase un PDF coa información necesaria, na que figurara os contidos 
mínimos esixibles e o sistema de avaliación e cualificación da materia. 
 
Publicidade: 
 Na páxina web do Centro. 
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5. ADAPTACIÓNS DA MATERIA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º DE 
BACHARELATO 
 
 
5.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA 
CONCRECIÓN CON RESPECTO AOS OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE:  
 
- Os que figuran na programación para a primeira e segunda avaliación serán os 
avaliables, que corresponden os bloques 7, 8, 9, 1, 2, 3, e 4, da Programación Didáctica 
Ordinaria do Departamento  para o curso 2019/20. 
- Os da terceira avaliación, serán só utilizados para mellorar a puntuación acada na 1ª 
e 2ª avaliación. 
 
 
5.2 OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS DE REFERENCIA DO 
CURRÍCULO PARA SUPERAR A MATERIA: 
 
- Os que figuran nas Unidades 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, e 6, na Programación 
Didáctica Ordinaria do Departamento  para a primeira e segunda avaliación, no curso 
2019/20. 
- Os que figuran na la programación respecto as unidades correspondentes, para a 
terceira avaliación do curso 2019/20, serán só utilizados para mellorar a puntuación 
acadada na 1ª e 2ª avaliación. 
 
 
5.3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
Actividades: 
- Actividades propostas en cada tema, actividades de desenvolvemento, actividades de 
reforzo, actividades de ampliación,  actividades de avaliación, traballos de avaliación 
- Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 
- Alumnado con conectividade:  Envío de contidos, esquemas e tarefas propostas a 
través da web do Centro e correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: envío de materiais, esquemas e as tarefas a través 
do servicio do Concello “Tarefas escolares. Recuperación”. 
 
 
5.4 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
AVALIACIÓN 

a/ Procedementos 
Con carácter xeral, para obter a cualificación final considéranse dúas cualificacións: 

a/ A cualificación media que corresponda as Actividades Presenciais, realizadas 
perante o primeiro e segundo trimestre (primeira e segunda avaliación), ou a do primeiro 
exame, no caso dos alumnos con asignaturas pendentes. 

b/ A cualificación obtida a través da realización das Actividades Voluntarias Non 
Presenciais, de recuperación, e reforzo, realizadas telemática, ente a través da web do 
Centro, perante o terceiro trimestre. 
 
b/ Instrumentos: Actividades non presenciais 

As actividades propóñense para atender a diversidade do alumnado, facilitar a 
recuperación da materia pendente, consolidar os coñecementos adquiridos, e completar 
a súa formación o longo do período de Confinamento. Son polo tanto actividades de 
recuperación e reforzo. 
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As condicións baixo as que se executen estas actividades fixaranse para cada 
una delas en cada momento, polo profesor titular da asignatura, como tempo limitado, 
extensión, etc. 

Unha vez realizadas deben ser enviadas a o correo electrónico do profesor, en 
tempo e forma que se estableza. 

Establecese que a plataforma de comunicación e a web do Centro, o correo 
corporativo do profesor, e o dos particulares dos alumnos. 

As actividades serán publicadas periodicamente na web do Centro, co itinerario 
seguinte: Departamentos  Bioloxía e Xeoloxía  Material para o periodo de 
suspensión lectiva  Cursos correspondentes (4ºA, 1º A…). 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL 
- A nota final será a suma de ambas: Actividades Presenciais + Actividades non 
Presenciais. 
- No caso dos alumnos que superaron as dúas avaliacións, as Actividades Voluntarias 
Non Presenciaís, permítelles mellorar a súa cualificación (entre 0 e 3 puntos). 
- No caso dos alumnos que precisen superar a asignatura a través da realización das 
Actividades Voluntarias Non Presenciais, tanto por ter algunha ou ambas avaliacións 
suspensas, ou asignaturas pendentes, poden obter entre 0 e 5 puntos. 
- Si se autorizase o regreso as aulas polas autoridades sanitarias, e se desen as 
condición adecuadas, os alumnos con asignaturas pendentes ou avaliacións 
suspensas, poderán optar por realizar un exame presencial. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRO 
Serán presencias, e os contidos serán os que corresponden a primeira e segunda 
avaliación. 
 
ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 
Sonlle de aplicación as condicións incluídas nos apartados anteriores. 
 
Criterios de avaliación  
Inclúen os contidos programados para a primeira e segunda avaliación (1º e 2º 
trimestre). 
 
Criterios de cualificación 
50% a primeira + 50% a segunda. 
 
 
5.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Información ao alumnado:  

O procedemento para informar o alumnado será a páxina web do Centro da 
materia. Colgarase un PDF coa información necesaria, na que figurara os contidos 
mínimos esixibles e o sistema de avaliación e cualificación da materia. 
 
Publicidade: 
 Na páxina web do Centro. 
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6. ADAPTACIÓNS DA MATERIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE 
BACHARELATO 
 
 
6.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA 
CONCRECIÓN CON RESPECTO AOS OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE:  
 
- Os que figuran na programación para a primeira e segunda avaliación serán os 
avaliables, que corresponden os bloques 1, 2, 3, 4, e 5,  da Programación Didáctica 
Ordinaria do Departamento  para o curso 2019/20. 
- Os da terceira avaliación, serán só utilizados para mellorar a puntuación acada na 1ª 
e 2ª avaliación. 
 
 
6.2 OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS DE REFERENCIA DO 
CURRÍCULO PARA SUPERAR A MATERIA: 
 
- Os que figuran nas Unidades 1, 2, 3, 4, e 5, na Programación Didáctica Ordinaria do 
Departamento  para a primeira e segunda avaliación, no curso 2019/20. 
- Os que figuran na programación respecto as unidades correspondentes, para a terceira 
avaliación do curso 2019/20, serán só utilizados para mellorar a puntuación acadada na 
1ª e 2ª avaliación.  
 
 
6.3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
Actividades: 
- Actividades propostas en cada tema, actividades de desenvolvemento, actividades de 
reforzo, actividades de ampliación,  actividades de avaliación, traballos de avaliación 
- Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 
- Alumnado con conectividade:  Envío de contidos, esquemas e tarefas propostas a 
través da web do Centro e correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: envío de materiais, esquemas e as tarefas a través 
do servicio do Concello “Tarefas escolares. Recuperación”. 
 
 
6.4 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
AVALIACIÓN 

a/ Procedementos 
Con carácter xeral, para obter a cualificación final considéranse dúas cualificacións: 

a/ A cualificación media que corresponda as Actividades Presenciais, realizadas 
perante o primeiro e segundo trimestre (primeira e segunda avaliación), ou a do primeiro 
exame, no caso dos alumnos con asignaturas pendentes. 

b/ A cualificación obtida a través da realización das Actividades Voluntarias Non 
Presenciais, de recuperación, e reforzo, realizadas telemática, ente a través da web do 
Centro, perante o terceiro trimestre. 
 
b/ Instrumentos: Actividades non presenciais 

As actividades propóñense para atender a diversidade do alumnado, facilitar a 
recuperación da materia pendente, consolidar os coñecementos adquiridos, e completar 
a súa formación o longo do período de Confinamento. Son polo tanto actividades de 
recuperación e reforzo. 
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As condicións baixo as que se executen estas actividades fixaranse para cada 
una delas en cada momento, polo profesor titular da asignatura, como tempo limitado, 
extensión, etc. 

Unha vez realizadas deben ser enviadas a o correo electrónico do profesor, en 
tempo e forma que se estableza. 

Establecese que a plataforma de comunicación e a web do Centro, o correo 
corporativo do profesor, e o dos particulares dos alumnos. 

As actividades serán publicadas periodicamente na web do Centro, co itinerario 
seguinte: Departamentos  Bioloxía e Xeoloxía  Material para o periodo de 
suspensión lectiva  Cursos correspondentes (4ºA, 1º A…). 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL 
- A nota final será a suma de ambas: Actividades Presenciais + Actividades non 
Presenciais. 
- No caso dos alumnos que superaron as dúas avaliacións, as Actividades Voluntarias 
Non Presenciales, permítelles mellorar a súa cualificación (entre 0 e 3 puntos). 
- No caso dos alumnos que precisen superar a asignatura a través da realización das 
Actividades Voluntarias Non Presenciais, tanto por ter algunha ou ambas avaliacións 
suspensas, ou asignaturas pendentes, poden obter entre 0 e 5 puntos. 
- Si se autorizase o regreso as aulas polas autoridades sanitarias, e se desen as 
condición adecuadas, os alumnos con asignaturas pendentes ou avaliacións 
suspensas, poderán optar por realizar un exame presencial. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRO 
Serán presencias, e os contidos serán os que corresponden a primeira e segunda 
avaliación. 
 
ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 
Sonlle de aplicación as condicións incluídas nos apartados anteriores. 
 
Criterios de avaliación  
Inclúen os contidos programados para a primeira e segunda avaliación (1º e 2º 
trimestre). 
 
Criterios de cualificación 
50% a primeira + 50% a segunda. 
 
 
6.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Información ao alumnado:  

O procedemento para informar o alumnado será a páxina web do Centro da 
materia. Colgarase un PDF coa información necesaria, na que figurara os contidos 
mínimos esixibles e o sistema de avaliación e cualificación da materia. 
 
Publicidade: 
 Na páxina web do Centro. 
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7. ADAPTACIÓNS DA MATERIA DE BIOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO 
 
 
7.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA 
CONCRECIÓN CON RESPECTO AOS OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE:  
 
- Os que figuran na programación para a primeira e segunda avaliación serán os 
avaliables, que corresponden os bloques 1, e 2 da Programación Didáctica Ordinaria do 
Departamento  para o curso 2019/20. 
- Os da terceira avaliación, serán só utilizados para mellorar a puntuación acada na 1ª 
e 2ª avaliación. 
 
 
7.2 OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS DE REFERENCIA DO 
CURRÍCULO PARA SUPERAR A MATERIA: 
 
- Os que figuran nas Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12, na Programación 
Didáctica Ordinaria do Departamento  para a primeira e segunda avaliación, no curso 
2019/20. 
- Os que figuran na programación respecto as unidades correspondentes, para a terceira 
avaliación do curso 2019/20, serán só utilizados para mellorar a puntuación acadada na 
1ª e 2ª avaliación.  
 
 
7.3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
Actividades: 
- Actividades propostas en cada tema, actividades de desenvolvemento, actividades de 
reforzo, actividades de ampliación,  actividades de avaliación, traballos de avaliación 
- Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 
- Alumnado con conectividade:  Envío de contidos, esquemas e tarefas propostas a 
través da web do Centro e correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: envío de materiais, esquemas e as tarefas a través 
do servicio do Concello “Tarefas escolares. Recuperación”. 
 
 
7.4 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
AVALIACIÓN 

a/ Procedementos 
Con carácter xeral, para obter a cualificación final considéranse dúas cualificacións: 

a/ A cualificación media que corresponda as Actividades Presenciais, realizadas 
perante o primeiro e segundo trimestre (primeira e segunda avaliación), ou a do primeiro 
exame, no caso dos alumnos con asignaturas pendentes. 

b/ A cualificación obtida a través da realización das Actividades Voluntarias Non 
Presenciais, de recuperación, e reforzo, realizadas telemática, ente a través da web do 
Centro, perante o terceiro trimestre. 
 
b/ Instrumentos: Actividades non presenciais 

As actividades propóñense para atender a diversidade do alumnado, facilitar a 
recuperación da materia pendente, consolidar os coñecementos adquiridos, e completar 
a súa formación o longo do período de Confinamento. Son polo tanto actividades de 
recuperación e reforzo. 
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As condicións baixo as que se executen estas actividades fixaranse para cada 
una delas en cada momento, polo profesor titular da asignatura, como tempo limitado, 
extensión, etc. 

Unha vez realizadas deben ser enviadas a o correo electrónico do profesor, en 
tempo e forma que se estableza. 

Establecese que a plataforma de comunicación e a web do Centro, o correo 
corporativo do profesor, e o dos particulares dos alumnos. 

As actividades serán publicadas periodicamente na web do Centro, co itinerario 
seguinte: Departamentos  Bioloxía e Xeoloxía  Material para o periodo de 
suspensión lectiva  Cursos correspondentes (4ºA, 1º A…). 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL 
- A nota final será a suma de ambas: Actividades Presenciais + Actividades non 
Presenciais. 
- No caso dos alumnos que superaron as dúas avaliacións, as Actividades Voluntarias 
Non Presenciales, permítelles mellorar a súa cualificación (entre 0 e 3 puntos). 
- No caso dos alumnos que precisen superar a asignatura a través da realización das 
Actividades Voluntarias Non Presenciais, tanto por ter algunha ou ambas avaliacións 
suspensas, ou asignaturas pendentes, poden obter entre 0 e 5 puntos. 
- Si se autorizase o regreso as aulas polas autoridades sanitarias, e se desen as 
condición adecuadas, os alumnos con asignaturas pendentes ou avaliacións 
suspensas, poderán optar por realizar un exame presencial. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRO 
Serán presencias, e os contidos serán os que corresponden a primeira e segunda 
avaliación. 
 
ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 
Sonlle de aplicación as condicións incluídas nos apartados anteriores. 
 
Criterios de avaliación  
Inclúen os contidos programados para a primeira e segunda avaliación (1º e 2º 
trimestre). 
 
Criterios de cualificación 
50% a primeira + 50% a segunda. 
 
 
7.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Información ao alumnado:  

O procedemento para informar o alumnado será a páxina web do Centro da 
materia. Colgarase un PDF coa información necesaria, na que figurara os contidos 
mínimos esixibles e o sistema de avaliación e cualificación da materia. 
 
Publicidade: 
 Na páxina web do Centro. 
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8. ADAPTACIÓNS DA MATERIA DE XEOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO 
 
 
8.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA 
CONCRECIÓN CON RESPECTO AOS OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE:  
 
- Os que figuran na programación para a primeira e segunda avaliación serán os 
avaliables, que corresponden os bloques 1, 2, 3, 4, 5, e 6 da Programación Didáctica 
Ordinaria do Departamento  para o curso 2019/20. 
- Os da terceira avaliación, serán só utilizados para mellorar a puntuación acada na 1ª 
e 2ª avaliación. 
 
 
8.2 OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS DE REFERENCIA DO 
CURRÍCULO PARA SUPERAR A MATERIA: 
 
- Os que figuran nas Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11, na Programación Didáctica 
Ordinaria do Departamento  para a primeira e segunda avaliación, no curso 2019/20. 
- Os que figuran na programación respecto as unidades correspondentes, para a terceira 
avaliación do curso 2019/20, serán só utilizados para mellorar a puntuación acadada na 
1ª e 2ª avaliación.  
 
 
8.3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 
Actividades: 
- Actividades propostas en cada tema, actividades de desenvolvemento, actividades de 
reforzo, actividades de ampliación,  actividades de avaliación, traballos de avaliación 
- Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 
- Alumnado con conectividade:  Envío de contidos, esquemas e tarefas propostas a 
través da web do Centro e correo electrónico. 
Alumnado sen conectividade: envío de materiais, esquemas e as tarefas a través 
do servicio do Concello “Tarefas escolares. Recuperación”. 
 
 
8.4 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 
AVALIACIÓN 

a/ Procedementos 
Con carácter xeral, para obter a cualificación final considéranse dúas cualificacións: 

a/ A cualificación media que corresponda as Actividades Presenciais, realizadas 
perante o primeiro e segundo trimestre (primeira e segunda avaliación), ou a do primeiro 
exame, no caso dos alumnos con asignaturas pendentes. 

b/ A cualificación obtida a través da realización das Actividades Voluntarias Non 
Presenciais, de recuperación, e reforzo, realizadas telemática, ente a través da web do 
Centro, perante o terceiro trimestre. 
 
b/ Instrumentos: Actividades non presenciais 

As actividades propóñense para atender a diversidade do alumnado, facilitar a 
recuperación da materia pendente, consolidar os coñecementos adquiridos, e completar 
a súa formación o longo do período de Confinamento. Son polo tanto actividades de 
recuperación e reforzo. 
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As condicións baixo as que se executen estas actividades fixaranse para cada 
una delas en cada momento, polo profesor titular da asignatura, como tempo limitado, 
extensión, etc. 

Unha vez realizadas deben ser enviadas a o correo electrónico do profesor, en 
tempo e forma que se estableza. 

Establecese que a plataforma de comunicación e a web do Centro, o correo 
corporativo do profesor, e o dos particulares dos alumnos. 

As actividades serán publicadas periodicamente na web do Centro, co itinerario 
seguinte: Departamentos  Bioloxía e Xeoloxía  Material para o periodo de 
suspensión lectiva  Cursos correspondentes (4ºA, 1º A…). 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL 
- A nota final será a suma de ambas: Actividades Presenciais + Actividades non 
Presenciais. 
- No caso dos alumnos que superaron as dúas avaliacións, as Actividades Voluntarias 
Non Presenciales, permítelles mellorar a súa cualificación (entre 0 e 3 puntos). 
- No caso dos alumnos que precisen superar a asignatura a través da realización das 
Actividades Voluntarias Non Presenciais, tanto por ter algunha ou ambas avaliacións 
suspensas, ou asignaturas pendentes, poden obter entre 0 e 5 puntos. 
- Si se autorizase o regreso as aulas polas autoridades sanitarias, e se desen as 
condición adecuadas, os alumnos con asignaturas pendentes ou avaliacións 
suspensas, poderán optar por realizar un exame presencial. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRO 
Serán presencias, e os contidos serán os que corresponden a primeira e segunda 
avaliación. 
 
ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 
Sonlle de aplicación as condicións incluídas nos apartados anteriores. 
 
Criterios de avaliación  
Inclúen os contidos programados para a primeira e segunda avaliación (1º e 2º 
trimestre). 
 
Criterios de cualificación 
50% a primeira + 50% a segunda. 
 
 
8.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
Información ao alumnado:  

O procedemento para informar o alumnado será a páxina web do Centro da 
materia. Colgarase un PDF coa información necesaria, na que figurara os contidos 
mínimos esixibles e o sistema de avaliación e cualificación da materia. 
 
Publicidade: 
 Na páxina web do Centro. 
 
 
 
 
 
 
 


