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CAMBIOS PROGRAMACIÓN  2019-2020                        

BIOLOXÍA 
E  

XEOLOXÍA 
 

1º ESO A e 
AGRUP. 

ESPECIF. 

CONTIDOS 
1ª AVALIACIÓN E 2ª AVALIACIÓN SEN CAMBIOS                                
3º AVALIACIÓN: Antonio Castiñeira.- Suprímese o Bloque 4 Os ecosistemas [B4.1 – B4.7] 

3ª AVALICIÓN: José Juan Martínez.- Suprímese: Bloques B3 (B3.4 e B3.5) (vertebra. e invertebr.) 

                                                                                 Bloque 4 Os ecosistemas [B4.1 – B4.7] 

Na 3ª avaliación suprímese o instrumento probas escritas, por non existir exames presenciais.  

Utilízanse o resto dos instrumentos (20%) valorándose mediante actividades, traballos ou cuestións 

recibidas telemáticamente. A recuperación da 1º ou 2ª avaliación,  farase utilizando os instrumentos 

anteriores aplicables. 

BIOLOXÍA 
E  

XEOLOXÍA 
3ºESO 

1ª AVALIACIÓN: SEN CAMBIOS                                                                                CONTIDOS 
2ª AVALIACIÓN: SUPRIMIR do B 3.5  ao   B 3.11 (corresponde ao Tema 8 do libro) 

        SUPRIMIR do B 4.1   ao  B 4.2   ( corresponde al Tema 9 do libro) 
3º AVALIACIÓN: SUPRIMILA TODA  
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Na 3ª avaliación suprímese o instrumento probas escritas, por non existir exames presenciais. 

Presentación da Libreta de Exercicios onde se reflicten as actividades desenvolvidas (si é posible) 

Valoración de actividades remitidas telemáticamente a través da Aula Virtual do centro. 

 

BIOLOXÍA 
E  

XEOLOXÍA 
 

4ºESO 

CONTIDOS 
1ª AVALIACIÓN E 2ª AVALIACIÓN: SEN CAMBIOS 
3º AVALIACIÓN: Suprímense Blo.2 (Dinámica da Terra) e Blo. 3 (Ecoloxía e mediambiente) 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Na 3ª avaliación suprímese o instrumento probas escritas, por non existir exames presenciais. 

Utilízanse o resto dos instrumentos (20%) valorándose mediante actividades, traballos ou 

cuestións recibidas telemáticamente. A recuperación da 1º ou 2ª avaliación,  farase utilizando os 

instrumentos anteriores aplicables. 

 
  



CULTURA  
CIENTÍFICA 

 
4ºESO 

CONTIDOS 
1ª AVALIACIÓN E 2ª AVALIACIÓN: SEN CAMBIOS 
SUPRIMESE 3º AVALIACIÓN: Suprímense Blo.3.2 e Blo 3.3 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Na 3ª avaliación suprímese o instrumento probas escritas, por non existir exames presenciais. Se 

valorarán actividades, traballos ou cuestións recibidas telemáticamente.  

BIOLOXÍA 
E  

XEOLOXÍA 
 

1ºBACH. 

CONTIDOS 
1ª AVALIACIÓN E 2ª AVALIACIÓN SEN CAMBIOS                                
3ª AVALICIÓN: SUPRÍMESE TODA 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Na 3ª avaliación suprímese o instrumento probas escritas, por non existir exames presenciais. 

Traballos, cuestionarios on line e exames on line a través da AULA VIRTUAL 

ANATOMÍA 
APLICADA 

 
1º BACH. 

CONTIDOS 
1ª AVALIACIÓN E 2ª AVALIACIÓN: SEN CAMBIOS 
3º AVALIACIÓN: O Tema 5 O sistema de achega e utilización da enerxía subiuse a aula virtual. 

Suprímese o Tema 6 Os sistemas de coordinación e regulación [B6.1 – B6.6] e o Tema 7 Expresión 

e comunicación corporal [B7.1 – B7.5] 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Na 3ª avaliación suprímese o instrumento probas escritas, por non existir exames presenciais. 

Utilízanse o resto dos instrumentos (20%) valorándose mediante actividades, traballos ou 

cuestións recibidas telemáticamente. A recuperación da 1º ou 2ª avaliación,  farase utilizando os 

instrumentos anteriores aplicables. 

BIOLOGÍA 
2º BACH. 

CONTIDOS 

Sen cambios porque desde o inicio do estado de alarma fóronse subindo á AULA VIRTUAL  

as actividades e clases virtuais que non se deran de xeito presencial. 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Traballos, cuestionarios on line e exames on line a través da AULA VIRTUAL 

 
 
 



XEOLOXÍA 
 

2ºBAC 

CONTIDOS 

1ª AVALIACIÓN E 2ª AVALIACIÓN: SEN CAMBIOS 
3º AVALIACIÓN: SEN CAMBIOS. O Tema 8 Recursos xeolóxicos e Tema 9 Xeoloxía de España  

forón subidos a aula virtual 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Na 3ª avaliación suprímese o instrumento probas escritas, por non existir exames presenciais. 

Utilízanse o resto dos instrumentos (40%) valorándose mediante actividades, traballos ou 

cuestións recibidas telemáticamente. A recuperación da 1º ou 2ª avaliación, farase utilizando os 

instrumentos anteriores aplicables. 

MATERIAS 
PENDENTES 

CONTIDOS 

1ª AVALIACIÓN E 2ª AVALIACIÓN: SEN CAMBIOS 
3º AVALIACIÓN: Levaron caderno de exercicios 3ª avaliación o día da proba da 

                             2ªavaliación ou se lles enviou por correo electrónico 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Na 3ª avaliación suprímese o instrumento probas escritas, por non existir exames presenciais. 

Valoraranse as actividades, traballos ou cuestións recibidas telemáticamente.  

A recuperación da 1º ou 2ª avaliación, farase utilizando os instrumentos anteriores aplicables. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL 
 

A cualificación final será: 

 
1º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA e AGRU. ESPECI. 
A nota será a media das avaliacións anteriores máis a suma de ata 2 puntos dos exercicios e activades recibidas 

telemáticamente durante a 3º avaliación. 

 
3ºESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
O 90% das probas escritas durante a 1ª e 2ª avaliación 

Caderno de exercicios do 10% correspondente á 1ª e 2ª avaliación 

A esta nota pódense engadir ata 2 puntos en función da avaliación do caderno de exercicios e do traballo 

enviado electrónicamente polos alumnos durante a 3ª avaliación a través da aula virtual do centro. 

 
 
 



4º ESO BOLOXÍA E XELOLOXÍA 
A nota será a media das avaliacións anteriores máis a suma de ata 2 puntos dos exercicios e activades recibidas 

telemáticamente durante a 3º avaliación. 

 

4º ESO CULTURA CIENTÍFICA 
A nota será a media das avaliacións anteriores máis a suma de ata 2 puntos dos exercicios e activades recibidas 

telemáticamente durante a 3º avaliación. 

 

1º BACH. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
80% das probas escritas durante a 1ª e 2ª avaliación. 20% dos controis e cuestionarios en liña durante a 1ª e 2ª 

avaliación A esta nota pódense engadir ata 2 puntos en función da avaliación das probas e traballos enviados 

electrónicamente polos alumnos durante a 3ª avaliación a través da aula virtual do centro. 

 

1º BACH. ANATOMÍA APLICADA 
A nota será a media das avaliacións anteriores máis a suma de ata 2 puntos dos exercicios e activades recibidas 

telemáticamente durante a 3º avaliación. 

 
2º BACH. BIOLOXÍA 
Nota media dos exames realizados durante a 1ª e 2ª avaliación. A esta nota pódense engadir ata 2 puntos en 

función da avaliación das probas e traballos enviados electrónicamente polos alumnos durante a 3ª avaliación a 

través da aula virtual do centro". 

 

Neste curso e debido á falta de información sobre posibles modificacións dos contidos da materia con vistas á 

selectividade, decidiuse continuar o desenvolvemento do programa coa subida de clases e actividades á aula 

virtual. Destas clases, correspondentes ao bloque de xenética molecular e biotecnoloxía e ao de 

microorganismos e inmunidade, realizáronse os correspondentes controis e exames en liña a través da aula 

virtual do centro. 

Todos os estudantes do curso foron informados previamente, por videoconferencia, de todas estas 

modificacións sen manifestar ningún desacordo e ao longo da súa aplicación non se rexistrou ningunha 

incidencia de ningún tipo. 

 

2º BACH. XEOLOXÍA 
A nota será a media das avaliacións anteriores máis a suma de ata 2 puntos dos exercicios e activades recibidas 

telemáticamente durante a 3º avaliación. 

 

 



MATERIAS PENDENTES 
A nota final será a media da 1 e 2 avaliación (unha vez atendidas as recuperacións que tiveran lugar por medios 

telemáticos) aos que se lle sumarán ata 3 puntos polos cadernos de exercicios da 3ª avaliación. 

 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
Só serán avaliables os contidos impartidos na primeira e segunda avaliación. 

 

 

 

Fdo.- José Juan Martínez Ferreiro 

 

xefe de departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

 

 

Viveiro a 26 de maio de 2020 


