
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer a importancia da biodiversidade e os criterios utilizados para 

a clasificación dos seres vivos nos grandes reinos 

BXB 31.1 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. 

Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos e 

identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os 

animais e as plantas máis comúns. 

BXB 3.2.1 Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 

grupos. 

Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e 

explicar a súa importancia no conxunto dos seres vivos 

BXB·.3.1 Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico. 

Coñecer e definir as funcións vitais das plantas , a súa importancia para 

a vida e caracterizar os principais grupos de plantas 

BXB.3.5.1 Detalla o proceso da nutrición autótrofa e o relaciona coa súa 

importancia para o conxunto dos seres vivos. 

 

BXB 3.5.2 Describe as características xerais e singulares dos principais grupos 

de plantas. 

Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a 

clasificación de animais e plantas 

BXB 3.6.1 Clasifica e identifica animais e plantas a partir das claves de 

identificación 

Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados 

BXB 3.4.1 Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 

pertencen 
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BXB 3.4.2 Recoñece exemplares de vertebrados e os asigna á clase á que 

pertencen. 

Determinar a partir da observación as adaptacións que permiten aos 

animais e ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas, con 

especial atención aos ecosistemas galegos. 

BXB 3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción 

ou endémicas. 

BXB 3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB 3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas 

galegos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 

• Participación nas tarefas propostas, incluíndo a posibilidade de que 

o alumnado aporte novos puntos de vista ou enfoques variados e 

potenciando o espírito crítico. 

• Realización da entrega nos prazos indicados, indicados con 

antelación nas canles de comunicación. 

• Corrección das tarefas entregadas, realizando unha comunicación 

en tempo real co alumnado naqueles traballos ou actividades que 

se poidan corrixir e modificar. 

• Calidade das presentacións e expresión escrita cuidada, tratando 

de evitar unha transcripción literal da información. 

• Comunicación do traballo, sen establecer distinción pola vía de 

entrega (Fotografía, documento de texto, PDF...) 

Instrumentos:  
 

• Emprego de documentos en PDF via páxina web para seren 

descargados e ou impresos para a súa realización. 

• Tarefas de resumo e esquematización dos contidos traballados na 

aula ou daqueles que quedaron incompletos debido ao estado de 

alarma. 

• Realización de tarefas de investigación TIC  sobre persoeiros ou 

actividades humanas  relacionacionadas cos contidos. 

• Emprego de hiperligazóns a material audiovisual relacionado cos 

contidos tratados na aula. 
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Cualificación final 

Alumnado con avaliacións suspensas.*  

O alumnado con algunha avaliación suspensa, está a recibir información 

por correo das tarefas específicas (Cuestionarios) para recuperar a 

asignatura. Ademáis os traballos a enviar semanalmente serven para 

poder subir a nota da asignatura. A cualificación final obterase do 

promedio entre as tarefas específicas (sempre e cando sexan entregadas 

e cualificadas positivamente) sendo as tarefas semanais un xeito de 

completar a nota, tendo un carácter sempre positivo. 

Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas. 

Estes alumnos parten xa de antemán cunha nota, obtida realizando unha 

media das cualificacións das anteriores avaliacións. Sen embargo, os 

traballos semanais a entregar ata a fin do curso permitirán establecer 

unha cualificación definitiva, tendo un carácter sempre positivo. 

 

* No caso de que as condicións sanitarias o permitan e se produza un 

retorno ás aulas, poderase realizar unha proba escrita que substituiría 

ou complementaría as tarefas específicas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Entrega das tarefas específicas das avaliacións suspensas (1ª, 2ª ou 
ambas) e dos traballos semanais da 3ª Avaliación dentro do prazo 
establecido legalmente. 

• No caso de que se poidan facer probas presenciais, realización 
dunha proba escrita coas avaliacións suspensas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 
Empregaremos os contidos mínimos esixibles para superar a materia suspensa 
no curso 19-20: 
 

• Os seres vivos. Os seres vivos e a súa diversidade. 

• Os ecosistemas e os seus compoñentes. Factores abióticos e bióticos. 
• Relacións tróficas e fluxo da materia nos ecosistemas.  

• Biodiversidade e biomas.  

• Clasificación dos seres vivos.  

• Seres unicelulares e pluricelulares.  

• Os cinco reinos.  
• A estrutura e funcións dos seres vivos. A nutrición  

• A nutrición nos seres vivos:autótrofa e heterótrofa.  

• A fotosíntese. Os nutrientes inorgánicos das plantas e produtos da fotosíntese.  

• transporte interno en vexetais ó través dos vasos condutores.  
• Alimentación dos animais. Transporte de nutrientes, a respiración e a eliminación de 

refugallos.  

• A relación Concepto de relación e elementos implicados. O sistema nervioso. A relación en 
vexetais. 
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• A reprodución Reprodución sexual e asexual. A reprodución en plantas. A reprodución en 
animais 

 
 
 

Criterios de cualificación: 
 

• Entrega das tarefas encomendadas, prestando atención á 
presentación, contestación correcta das cuestións e valorando 
positivamente as achegas que poida realizar o alumno mediante 
investigación TIC, orixinalidade, visión crítica e transversalidade. 

 

• Realizar unha proba escrita na que superen os mínimos da 
asignatura (no caso de que se dean circunstancias sanitarias que o 
permitan) 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

• Entrega de cuestionarios específicos para recuperar a asignatura, 
nos que se propoñen cuestións relacionadas cos contidos descritos 
anteriormente nos mínimos esixibles. 

• Proba escrita (só en circunstancias sanitarias que así o permitan) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

NOTA PREVIA 
Tralo estado de alarma, enviose ás familias traballo de reforzo das dúas 

anteriores avaliacións, ata a semana do inicio da 3ª Avaliación. 
 
Realizadas e previsión 

 
1ª semana (14-17 de abril) Reforzo 
 
Estudio dos grupo PORÍFEROS e CNIDARIOS 
 
RESUMO dos dous primeiros grupos de INVERTEBRADOS. PORÍFEROS e 

CNIDARIOS.  

Como se NUTREN? Como se RELACIONAN co entorno? Como se 

REPRODUCEN? 

Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 

beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 
Carlos Linneo 
 
2ª semana (20-24 de abril) Reforzo 

Estudio do grupo VERMES 

RESUMO do TERCEIRO grupos de INVERTEBRADOS. Os VERMES.  

Como se NUTREN? Como se RELACIONAN co entorno? Como se 
REPRODUCEN? 

Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 
beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 
Aristóteles 
 
3ª semana (27 abril-30 de abril) Reforzo 

RESUMO do CUARTO grupos de INVERTEBRADOS: Os MOLUSCOS 

Como se NUTREN? Como se RELACIONAN co entorno? Como se 

REPRODUCEN? 

Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 

beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 

O ser humano e os invertebrados: O marisqueo en Galicia 
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4ª semana (4 maio-8 de maio) Reforzo e ampliación 

RESUMO do QUINTO grupo de INVERTEBRADOS: Os ARTRÓPODOS. (Na clase 

quedamos vendo o segundo grupo, os CRUSTÁCEOS)  Como se NUTREN? 

Como se RELACIONAN co entorno? Como se REPRODUCEN? 

Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 

beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 

A AVESPA VELUTINA 

 

4ª semana (11 maio-15 de maio) Ampliación 

RESUMO do SEXTO grupo de INVERTEBRADOS: Os EQUINODERMOS. Como se 

NUTREN? Como se RELACIONAN co entorno? Como se REPRODUCEN? 

Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 

beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 

A RÍA DE FERROL e a súa investigación (ESTACIÓN DE BIOLOXÍA MARIÑA A 

CABANA) 

 

 

5ª semana (18 maio-22 de maio) Ampliación 

OS VERTEBRADOS: Os PEIXES. Como se NUTREN? Como se RELACIONAN co 

entorno? Como se REPRODUCEN? 

Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 

beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 

A pesca en Galicia e a acuicultura. 
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6ª semana (25 maio-29 de maio) Ampliación 

OS VERTEBRADOS: Os ANFIBIOS. Como se NUTREN? Como se RELACIONAN co 

entorno? Como se REPRODUCEN? 

Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 

beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 

Que pasou coa píntega? 

 

7ª semana (1 xuño-5 de xuño) Ampliación 

OS VERTEBRADOS: Os RÉPTILES. Como se NUTREN? Como se RELACIONAN co 

entorno? Como se REPRODUCEN? 

Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 

beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 

Os dinosauros…están todos extintos? 

 

7ª semana (8 xuño-12 de xuño) Ampliación 

OS VERTEBRADOS: As AVES. Como se NUTREN? Como se RELACIONAN co 

entorno? Como se REPRODUCEN? 

Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 

beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 

Que pasa cos pardais? 

 

8ª semana (15 xuño-19 de xuño) Ampliación 

OS VERTEBRADOS: Os MAMÍFEROS. Como se NUTREN? Como se RELACIONAN 

co entorno? Como se REPRODUCEN? 
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Investiga sobre a relación destes grupos cos SERES HUMANOS. Son 

beneficiosos? Prexudiciais? 

Investigación TIC 

Richard Leakey e Lucy 

 

 
 
 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnos con conectividade: Descarga do PDF da web do centro e 

realización das tarefas en caderno ou empregando 

computador/tablet/móbil para redactar as respostas cun 

procesador de textos. O envío das tarefas realízase a través do 

correo frpena@edu.xunta.es por medio de ficheiros de imaxe (foto 

do caderno) ou en formato PDF ou DOCX. para proceder a unha 

primeira corrección no caso de estar incompletos ou ter erros 

subsanables. A entrega das tarefas é semanal, estando axustadas 

para non sobrecargar o alumno. 

• Alumnos sen conectividade: Contacto a través da titora para coñecer 

de primeira man a situación. O Concello de Narón presta un servizo 

de fotocopias que permite ao alumnado seguir co proceso de 

ensino aprendizaxe na casa. Os traballos realizados e as dúbidas 

plantexadas fanse por vía telefónica, agardando o momento dunha 

mellora da situación sanitaria para facer a entrega no centro dos 

traballos realizados. 

Materiais e recursos Fotocopias, libro de texto, internet e vídeos de plataformas audiovisuais 

mailto:frpena@edu.xunta.es
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As familias reciben información a través da comunicación directa via 
correo electrónico, por medio de Abalar Familias ou por contacto 
telefónico. 

Publicidade  
Facebook e páxina web do centro: www.colegioayala.com/actividades 
 

http://www.colegioayala.com/actividades

