
ADDENDA á Programación do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 
2019-2020

Ante as excepcionais circunstancias en que nos encontramos como consecuencia da pandemia 

COVID-19 que obrigou a suspender as clases presenciais desde o pasado 13 de Marzo, véndose así 

interrompido o normal desenvolvemento das actividades previstas, o departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

acorda introducir as seguintes modificacións na Programación Didáctica.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º da ESO

As actividades desenvolvidas durante o terceiro trimestre, consistirón en actividades de repaso dos contidos
vistos nos dous trimestres anteriores, repasando os exercicos xa feitos na clase, e incorporando actividades 
interactivas recollidas do repositorio de actividades do espazo abalar, así como actividades de deseño 
propio, fundamentalmente en actividades de foro, presentación e exposición de contidos e de observación 
do entorno propio.
Os estandares de aprendizaxe que veremos neste trimestre son:
A metodoloxía: fundamentase no traballo on line apoiandose na Aula virtual, procurando interactuar co 
alumno de forma continua a través de mensaxes, conversas telefónicas e comentarios nos foros. 
Procurando manter a interacción social, coa participación dos foros e de prácticas de autoavaliación 
individual e colectiva.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe nivel de esixencia mínimo

Bloque2. A Terra no universo

Tema Universo

Os modelos de interpretación do 
Universo

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

Identifica as ideas principais sobre
a orixe do Universo

Compoñentes do Universo, 
Características do Sistema Solar, e 
concepcións históricas do mesmo.

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.

Recoñece os compoñentes do 
Universo e do Sistema Solar, 
describindo as súas 
características xerais.

Data a orixe do sistema solar.

Estrutura o sistema solar en 
planetas interiores e exteriores.

Define: Planeta, planeta anano, 
asteroide e cometas.

Tema Xeosfera

Identificar os materiais terrestres 
segundo a súa abundancia e a 
distribución nas grandes capas da 
Terra.

Describe as características 
xerais dos materiais máis 
frecuentes nas zonas externas
do planeta e xustifica a súa 
distribución en capas en 
función da súa densidade.

Diferencia a codia continental da 
codia oceánica.

Estrutura a parte rochosa da Terra 
en capas.

Enumera os principais elementos 
químicos da codia 

Describe as características 
xerais da codia, o manto e o 
núcleo terrestre e os materiais 
que os compoñen, 
relacionando ditas 
características coa súa 

Relaciona a densidade dos 
materiais coa profundidade da 
capa na que se atopan.

Identifica os compoñentes 
principais de cada capa da codia 
Terrestre.



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe nivel de esixencia mínimo

situación Coñece o incremento da 
temperatura segundo baixamos 
cara o interior da Terra e o 
relacionamos co estado de 
agregación dos materias de cada 
capa.

Recoñecer as propiedades e as
características dos minerais e das

rochas, distinguir as súas aplicacións
máis frecuentes e salientar a súa

importancia económica e a xestión
sustentable.

Identifica minerais e rochas
utilizando criterios que
permitan diferencialos.

Define e diferencia rocha de 
mineral

Describe algunhas das 
aplicacións máis frecuentes 
dos minerais e rochas no 
ámbito da vida cotiá.

Describe un mineral utilizando as 
súas propiedades.

Recoñece a importancia do 
uso responsable e a xestión 
sostible dos recursos minerais.

Emprega criterios de clasificación 
para identificar algúns minerais e 
rochas.

coñece a utilidade de minerais e 
rochas

Distingue as diferentes formas de 
explotación de minerais e rochas.

Coñece o impacto medio 
ambiental destas explotacións e 
que tipos de medidas pódense 
tomar para palialo.

É consciente do limitado dos 
recursos e a necesidade de 
xestionar o seu uso de forma 
responsable.

Tema Hidrosfera

Valorar e identificar a necesidade
dunha xestión sustentable da auga e
de actuacións persoais e colectivas

que potencien a redución do consumo
e a súa reutilización.

Comprende e identifica o
significado de xestión sostible
da auga doce, enumerando

medidas concretas que
colaboren nesa xestión.

Identifica os distintos usos que lle 
damos a auga.

Xustificar e argumentar a 
importancia de preservar e 
non contaminar as augas 
doces e salgadas.

Define auga potable e describe o 
proceso de potabilización.

Relaciona os distintos tipos de 
contaminantes coas 
consecuencias que se derivan da 
súa presencia no medio ambiente.

Proyecto de investigación

Utilizar fontes de información variada, 
e discriminar e decidir sobre elas e 
sobre os métodos empregados para a 
súa obtención.

Utiliza diferentes fontes de 
información, apoiándose nas 
TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas 
investigacións.

Participar, valorar e respectar o 
traballo individual e en equipo

Participa, valora e respecta o 
traballo individual e en grupo.

Expor e defender en público o 
proxecto de investigación realizado.

Deseña pequemos traballos 
de investigación sobre animais
e/ou plantas, os ecosistemas 
do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición 
humana, para a súa 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe nivel de esixencia mínimo

presentación e defensa na 
aula.

Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das
súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito.

Bloque: O método científico

Utilizar adecuadamente o vocabulario 
científico nun contexto preciso e 
adecuado ao seu nivel

Identifica os termos máis 
frecuentes do vocabulario 
científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente
como por escrito.

É capaz de comprender un termo 
dentro dun contexto.

Procurar, seleccionar e interpretar a 
información de carácter científico, e 
utilizala par formar unha opinión 
propia, expresase con precisión e 
argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural e a 
sáude

Busca, selecciona e interpreta 
a información de carácter 
científico a partir da utilización 
de diversas fontes.

Busca de forma guiada 
información en internet.

Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso 
utilizando diversos soportes.

Selecciona y copia información en 
internet.

Utiliza a información de 
carácter científico para 
formarse unha opinión propia 
e argumentar sobre problemas
relacionados.

Respecta as normas de 
convivencia

Segue as instrucións para realizar 
unha tarefa guiada.

PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE.
Para os alumnos que teñen pendente a materia modifícase a actuación, propoñendo probas on line dende a
aula virtual, e para a preparación desas probas, achegase unha serie de enlaces ao proyecto biosfera de 
CNICE, que teñen actividades interactivas, así como o acceso aos contidos aos que fan referencia. Para 
superar a materia deben realizar de forma satisfactoria ditas probas, a coordinación cos alumnos afectados 
será a demáis de mensaxes a través da aula virtual, de conversas telefónicas encamiñadas a motivación e 
resolución de dúbidas que poidan presentar.

- Modificación de actividades no terceiro trimestre

As actividades do terceiro trimestre consistirán en actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos nos 

dous trimestres anteriores.

A recuperación das avaliacións suspensas será a través dunha proba tipo test na aula virtual, dos contidos 

visto durante o trimestre.

- Modificación dos criterios de cualificación 

Aplicando os acordos do claustro que tivo lugar o venres 17 de abril, modificamos os criterios de avaliación 

y cualificación.

As actividades do terceiro trimestre serán avaliadas, remarcando o carácter formativo da avaliación, 

empregando o feedback individualizado cun forte sesgo reforzador. Empregarase a rúbrica como proceso de

autoavaliación.

A cualificación destas actividades será sempre positiva, non podendo restar puntos a cualificación da 

avaliación ordinaria, que será calculada coa nota media das dúas primeiras avaliacións máis o 20% da nota

obtida nas actividades desempeñadas no terceiro trimestre.

A nota das actividades se calculará da seguinte maneira:



Serán consideradas actividades ben feitas aquelas que na rúbrica de avaliación obteñan polo menos un 5, 

tamén terán consideración de tarefas ben feitas todas as tarefas entregadas, que foran deseñadas antes do 

17 de abril.

Serán consideradas actividades con redacción propia aquelas que na rubrica de avaliación obteñan unha 

cualificación superior a 6.

As rúbricas de avaliación terán unha escala de cualificación de 10 puntos

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º  da ESO

                                                                              BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO

                              Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos

    Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

   Grao mínimo

 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.

CMCCT Diferenza a 
materia viva da 
inerte 

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

 CMCCT Establece as 
analoxías e as 
diferenzas entre a 
célula procariota e 
eucariota e entre 

célula vexetal e 
animal

 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.

 CMCCT Recoñece a 
importancia das 
tres funcións vitais

 BXB2.2.2. Contrasta o proceso de 
nutrición autótrofa e nutrición 
heterótrofa, e deduce a relación entre 
elas.

 CMCCT Diferenza os 
procesos de 
nutrición autótrofa 
e nutrición 
heterótrofa



    Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

  Grao mínimo

 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.

 CAA Recoñece os niveis
de organización do
ser humano

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

 CMCCT Describe as 
funcións 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.

 CMCCT Recoñece os 
principais tecidos 
humanos e 
asociados coa súa 
función

 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.

 CMCCT Identifica a partir 
de gráficos e 
esquemas os 
órganos, aparellos 
e sistemas 
implicados na 
función de nutrición

 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.

 CMCCT Coñece a función 
de cada aparello e 
sistema 
relacionado coa 
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.

 CMCCT Coñece os 
compoñentes do 
aparello dixestivo, 
circulatorio, 
respiratorio e 
excretor

 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.

 CMCCT Diferenza as 
doenzas máis 
frecuentes 
relacionadas cos 
órganos da 
nutrición

 B3.18. Describir os procesos 
implicados na función de 
relación, e os sistemas e 
aparellos implicados, e 
recoñecer e diferenciar os 
órganos dos sentidos e os 
coidados do oído e a vista.

 BXB3.18.1. Especifica a función de 
cada aparello e de cada sistema 
implicados nas funcións de relación.

 CMCCT Recoñece a 
función de cada 
aparello e sistema 
implicado na 
función de relación

 BXB3.18.2. Describe os procesos 
implicados na función de relación, e 
identifica o órgano ou a estrutura 
responsables de cada proceso.

 CMCCT Relaciona os 
procesos da 
función de relación 
co órgano ou 



estrutura 
responsable de 
ditos 

procesos

 BXB3.18.3. Clasifica os tipos de 
receptores sensoriais e relaciónaos 
cos órganos dos sentidos en que se 
atopan.

 CMCCT Relaciona os 
órganos dos 
sentidos cos seus 
receptores

 B3.19. Explicar a misión 
integradora do sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, e describir o seu 
funcionamento.

 BXB3.19.1. Identifica algunhas 
doenzas comúns do sistema nervioso 
e relaciónaas coas súas causas, cos 
factores de risco e coa súa 
prevención.

 CMCCT
 CSC

Relaciona 
algunhas doenzas 
comúns do sistema
nervioso coas súas
causas

B3.20. Asociar as principais 
glándulas endócrinas coas 
hormonas que sintetizan e 
coa súa función.

 BXB3.20.1. Enumera as glándulas 
endócrinas e asocia con elas as 
hormonas segregadas e a súa función.

 CMCCT Relaciona cada 
glándula endócrina
coa hormona que 
produce e esta coa
súa función

 B3.21. Relacionar 
funcionalmente o sistema 
neuro-endócrino.

 BXB3.21.1. Recoñece algún proceso 
que teña lugar na vida cotiá no que se 
evidencie claramente a integración 
neuroendócrina.

 CMCCT Coñece un 
exemplo da vida 
cotiá de acción 
coordinada do 
sistema nervioso e 
do endócrino

 B3.22. Identificar os 
principais ósos e músculos do
aparello locomotor.

 BXB3.22.1. Localiza os principais 
ósos e músculos do corpo humano en 
esquemas do aparello locomotor.

 CMCCT Localiza os 
principais ósos e 
músculos en 

esquemas do 
aparello locomotor

B3.24. Detallar as lesións 
máis frecuentes no aparello 
locomotor e como se 
preveñen.

BXB3.24.1. Identifica os factores de 
risco máis frecuentes que poden 
afectar o aparello locomotor e 
relaciónaos coas lesións que producen.

 CSC

 CAA

Coñece os factores 
de risco que poden 
causar lesións no 
aparello locomotor



BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º  da ESO

                                                                                                  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO

                                                              Bloque 1. A evolución da vida

    Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave       Grao mínimo

B1.1. Determinar as analoxías 
e as diferenzas na estrutura 
das células procariotas e 
eucariotas, e interpretar as 
relacións evolutivas entre elas.

BXB1.1.1. Compara a célula 
procariota e a eucariota, a animal e
a vexetal, e recoñece a función dos
orgánulos celulares e a relación 
entre morfoloxía e función.

CAA

CMCCT

Diferenza as células 
procariotas, eucariotas 
vexetais e animais.
Explica  os  postulados
da teoría celular 

BXB1.1.2. Identifica tipos de 
células utilizando o microscopio 
óptico, micrografías e esquemas 
gráficos.

CD

CAA

Identifica tipos de 
células utilizando o 
microscopio óptico, 
micrografías e 
esquemas 
gráficos

B1.2. Identificar o núcleo 
celular e a súa organización 
segundo as fases do ciclo 
celular, a través da observación
directa ou indirecta.

BXB1.2.1. Distingue os 
compoñentes do núcleo e a súa 
función segundo as etapas do ciclo
celular.

CCL

CAA

Explica  o  significado
das  fases  do  ciclo
celular 

B1.3. Comparar a estrutura dos
cromosomas e da cromatina.

BXB1.3.1. Recoñece as partes dun
cromosoma utilizándoo para 
construír un cariotipo.

CMCCT Identifica e diferenza as 
partes dun cromosoma, 
diferenza os tipos de 
cromosomas e 
clasifícaos

B1.4. Formular e identificar os 
principais procesos que teñen 
lugar na mitose e na meiose, e 
revisar o seu significado e a 
súa importancia biolóxica.

BXB1.4.1. Recoñece as fases da 
mitose e meiose, diferencia ambos 
os procesos e distingue o seu 
significado biolóxico.

CMCCT

CAA

Coñece as semellanzas
e as diferenzas entre a 
mitose e a meiose

B1.9. Formular os principios da 
xenética mendeliana, aplicando
as leis da herdanza na 
resolución de problemas 
sinxelos, e recoñecer a base 
cromosómica das leis de 
Mendel.

BXB1.9.1. Recoñece os principios 
básicos da xenética mendeliana e 
resolve problemas prácticos de 
cruzamentos con un ou dous 
caracteres.

CMCCT

CAA

CCEC

Recoñece a base 
cromosómica da 
herdanza 
segundo a xenética 
moderna. Resolve 
problemas de xenética 
con un o dous 
caracteres
Formula os principios 
da xenética mendeliana 
describindo os seus 
métodos

B1.10. Diferenciar a herdanza 
do sexo e a ligada ao sexo, e 
establecer a relación entre 
elas.

BXB1.10.1. Resolve problemas 
prácticos sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo.

CAA

CSIEE

Resolve problemas 
prácticos sinxelos sobre
a 
herdanza do sexo

B1.11. Coñecer e identificar 
algunhas doenzas hereditarias,
a súa prevención e o seu 

BXB1.11.1. Identifica as doenzas 
hereditarias máis frecuentes e o 
seu alcance social, e resolve 

CMCCT

CSC

Describe trastornos de 
orixe xenética 
frecuentes



alcance social. problemas prácticos sobre 
doenzas hereditarias, utilizando 
árbores xenealóxicas.

Resolve problemas 
sinxelos usando 
xenealoxías

    Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave   Grao mínimo

B2.1. Recoñecer, compilar e 
contrastar feitos que amosen a 
Terra como un planeta 
cambiante.

BXB2.1.1. Identifica e describe 
feitos que amosen a Terra como un
planeta cambiante, e relaciónaos 
cos fenómenos que suceden na 
actualidade.

CAA Explica o actualismo e o
uniformismo cos seus 
propios termos e 
ofrecendo información 
reformulada

B2.2. Rexistrar e reconstruír 
algúns dos cambios máis 
notables da historia da Terra, e 
asocialos coa súa situación 
actual.

BXB2.2.1. Reconstrúe algúns 
cambios notables na Terra, 
mediante a utilización de modelos 
temporais a escala e recoñecendo 
as unidades temporais na historia 
xeolóxica.

CAA

CSIEE

Resume nunha táboa 
os cambios máis 
importantes que tiveron 
lugar na Terra nas 
distintos, eóns, eras e 
períodos xeolóxicos

B2.3. Categorizar e integrar os 
procesos xeolóxicos máis 
importantes da historia da 
Terra.

BXB2.3.1. Discrimina os principais 
acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron 
lugar ao longo da historia da Terra, 
e recoñece algúns animais e 
plantas característicos de cada 
era.

CMCCT Identifica e describe as 
etapas e os intervalos 
dun xeocalendario de 
forma ordenada e 
razoada

B2.4. Recoñecer e datar eóns, 
eras e períodos xeolóxicos, 
utilizando o coñecemento dos 
fósiles guía.

BXB2.4.1. Relaciona algún dos 
fósiles guía máis característico coa
súa era xeolóxica.

CAA Explica o principio de 
correlación orgánica e 
os 
fósiles guía

B2.5. Interpretar cortes 
xeolóxicos sinxelos e perfís 
topográficos como 
procedemento para o estudo 
dunha zona ou dun terreo.

BXB2.5.1. Interpreta un mapa 
topográfico e fai perfís 
topográficos..

CMCCT

CCL

Interpreta e describe un 
corte xeolóxico, ordena 
os estratos, e describe 
a secuencia de 
acontecementos 
xeolóxicos

BXB2.5.2. Resolve problemas 
sinxelos de datación relativa, 
aplicando os principios de 
superposición de estratos, 
superposición de procesos e 
correlación.

CMCCT Aplica os principios de 
superposición de 
estratos e de procesos 
para interpretar cortes 
xeolóxicos

B2.6. Comprender e comparar 
os modelos que explican a 
estrutura e a composición da 
Terra.

BXB2.6.1. Analiza e compara os 
modelos que explican a estrutura e
a composición da Terra.

CAA Explica a estrutura da 
Terra segundo o modelo
xeoquímico e o modelo 
xeodinámico, analiza os
dous modelos e 
compáraos

B2.7. Combinar o modelo 
dinámico da estrutura interna 
da Terra coa teoría da tectónica
de placas.

BXB2.7.1. Relaciona as 
características da estrutura interna 
da Terra e asóciaas cos 
fenómenos superficiais.

CAA

CSIEE

Relaciona as capas do 
modelo dinámico coa 
tectónica de placas

B2.8. Recoñecer as evidencias 
da deriva continental e da 
expansión do fondo oceánico.

BXB2.8.1. Expresa algunhas 
evidencias actuais da deriva 
continental e da expansión do 
fondo oceánico.

CAA Coñece algunhas 
evidencias da 
expansión do 
fondo oceánico



B2.9. Interpretar algúns 
fenómenos xeolóxicos 
asociados ao movemento da 
litosfera e relacionalos coa súa 
situación en mapas terrestres. 
Comprender os fenómenos 
naturais producidos nos 
contactos das placas.

BXB2.9.1. Coñece e explica 
razoadamente os movementos 
relativos das placas litosféricas.

CAA

CMCCT

Explica os bordos 
diverxentes, describindo
a orixe das dorsais 
oceánicas e das 
cordilleiras 
submarinas

BXB2.9.2. Interpreta as 
consecuencias dos movementos 
das placas no relevo.

CAA Recoñece as 
consecuencias que 
teñen sobre o 
relevo os movementos 
das placas litosféricas

B2.10. Explicar a orixe das 
cordilleiras, os arcos de illas e 
os oróxenos térmicos.

BXB2.10.1. Identifica as causas 
dos principais relevos terrestres.

CMCCT Explica a orixe dos 
principais relevos 
terrestres 
( cordilleiras, arcos illas)

B2.11. Contrastar os tipos de 
placas litosféricas e asociarlles 
movementos e consecuencias.

BXB2.11.1. Relaciona os 
movementos das placas con 
procesos tectónicos.

CAA

CCL

Explica os procesos 
tectónicos segundo o 
movemento das placas

B2.12. Analizar que o relevo, 
na súa orixe e na súa 
evolución, é resultado da 
interacción entre os procesos 
xeolóxicos internos e externos.

BXB2.12.1. Interpreta a evolución 
do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna.

CAA Explica a interacción 
entre a dinámica interna
e a 
externa: a creación do 
relevo, o modelado e a 
destrución de placas

Modificación de actividades no terceiro trimestre en 3º e 4º

As actividades do terceiro trimestre consistirán en actividades de repaso e reforzo dos contidos vistos nos 

dous trimestres anteriores.

A recuperación das avaliacións suspensas será a través dunha serie de traballos e actividades , dos 

contidos vistos.

Modificación dos criterios de cualificación en 3º e 4º

A avaliación e a cualificación realizaranse mediante as entregas semanais de resumos e exercicios 

propostos, e neste momento non existe capacidade técnica para realizar probas doutro tipo nestas 

condicións de traballo a distancia. de todos os exercicios propostos, en tempo e forma. 

Para a calificación se valorará:

1.- Entregado completos , ben presentados e na súa data e seguindo as instrucións da actividade: 5

puntos 

2.- Entregados incompletos ou mal presentados ou fora de data se causa xustificada coñecida, ou 

sen seguir as instrucións da actividade: 2,5

3.- Non entregados: 0



O alumno que o remate do curso teña entregados completos tódolos traballos propostos  da avaliación 

suspensa recuperará cunha nota de 5.

Tendo en conta a situación excepcional, as circunstancias de cada alumno serán sempre valoradas dun 

xeito personalizado e flexible, buscando o máis favorable para eles.

 Pendentes de 3º

A avaliación e a cualificación dos alumnos coa materia pendente realizarase tamén mediante as entregas 

semanais de resumos e exercicios propostos

A Xefa do Departamento de Bioloxía e Xeoloxia

Leonor Prieto Palmeiro


