
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Utilizar correctamente os materiais e os produtos do laboratorio. 
CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio necesario 

segundo o tipo de traballo que vaia realizar. 

Cumprir e respectar as normas de seguridade e hixiene do laboratorio. 
CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene que 

rexen nos traballos de laboratorio. 

Contrastar algunhas hipóteses baseándose na experimentación na 

compilación de datos e na análise de resultados. 

CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas 

as tecnoloxías da información e da comunicación, para transferir 

información de carácter científico. 

Aplicar as técnicas e o instrumental axeitado para identificar 

magnitudes. 

CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou temperatura 

utilizando ensaios de tipo físico ou químico. 

Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias 

prácticas. 

CAAB1.5.1. Decide que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar para 

a preparación dunha disolución concreta. 

Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as técnicas 

Instrumentais adecuadas. 

CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e purificación 

de substancias se debe utilizar nalgún caso concreto. 

Predicir que tipo de biomoléculas están presentes en distintos 

tipos de alimentos. 

CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de alimentos conteñen diferentes 

biomoléculas. 

Determinar que técnicas habituais de desinfección hai que 

utilizar segundo o uso que se faga do material instrumental. 

 

CAAB1.8.1. Describe técnicas e determina o instrumental axeitado para 

os procesos cotiáns de desinfección. 
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Precisar as fases e os procedementos habituais de desinfección 

      de materiais de uso cotián nos establecementos sanitarios, de 

imaxe persoal e de tratamentos de benestar, e nas industrias 

      e os locais relacionados co sector alimentario e as súas aplicacións 

 

CAAB1.9.1. Resolve acerca de medidas de desinfección de materiais 

de uso cotián en distintos tipos de industrias ou de medios profesionais. 

 

Analizar os procedementos instrumentais que se utilizan en 

      diversas industrias como a alimentaria, a agraria, a farmacéutica 

, a sanitaria e a de imaxe persoal, e outros sectores da industria. 

 

CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa aplicación 

no campo industrial ou no de servizos. 

Contrastar as posibles aplicacións científicas nos campos 

profesionais directamente relacionados co seu contorno. 

CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da actividade profesional 

do seu contorno. 

 

 

Precisar en que consiste a contaminación, e categorizar e identificar 

os tipos máis representativos. 

CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

 

 

Contrastar en que consisten os efectos ambientais da contaminación 

atmosférica, tales como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro 

, a destrución da capa de ozono e o cambio climático. 

 

CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a súa 

orixe e os seus efectos. 

CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece e distingue os efectos ambientais da 

contaminación atmosférica máis coñecidos, como a chuvia ácida, o 
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efecto invernadoiro, a destrución da capa de ozono ou o cambio global a 

nivel climático, e valora os seus efectos negativos para o equilibrio do planeta. 

 

Precisar os efectos contaminantes que se derivan da actividade 

industrial e agrícola, nomeadamente sobre o solo. 

 

CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade industrial 

e agrícola sobre o solo. 

 

Identificar os axentes contaminantes da auga, informar 

sobre o tratamento de depuración desta e compilar datos 

de observación e experimentación para detectar contaminantes 

nela. 

CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da auga, 

coñece o seu tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio 

para a súa detección. 

 

 

Precisar en que consiste a contaminación nuclear, reflexionar 

sobre a xestión dos residuos nucleares e valorar criticamente a 

utilización da enerxía nuclear. 

CAAB2.5.1. Establece en que consiste a contaminación nuclear, analiza a 

xestión dos residuos nucleares e argumenta sobre os factores a favor 

e en contra do uso da enerxía nuclear. 
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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:  
 

Non hai alumnado pendente da asignatura ao non dispor o centro do nivel de 
Bacharelato.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Semana 1 (14-17 de abril) Reforzo  

Actividades de reforzo do Tema 1 (Fichas imprimibles) 

Semana 2 (20-24 de abril)  Reforzo 
 
Actividades de reforzo do Tema 2 (Fichas imprimibles) 
 
Semana 3 (27 abril -1 de maio)  Reforzo 
 
Actividades de reforzo do Tema 3 (Fichas imprimibles) 
 
Semana 4 (4 -8 de maio)  Reforzo 
 
Actividades de reforzo do Tema 4 (Fichas imprimibles) 

 
Semana 5 (11-15 de maio)  Ampliación 
 
A Ciencia na Actividade profesional I: Concepto de Hixiene. Hixiene e 

desinfección no fogar, nas actividades de imaxe persoal e no laboratorio. 

Explica os procedementos de hixiene (páxina 85) e realiza un esquema das 

páxinas 86 e 87. Explica para que serve o proceso de esterilización en 

laboratorios. 

Investigación TIC: Louis Pasteur 

 
Semana 5 (18-22 de maio)  Ampliación 
 

A Ciencia na Actividade profesional II: Ciencia e tecnoloxía na industria 

agroalimentaria e nas industrias sanitarias. 

a) Que usos teñen os microorganismos na industria alimentaria? Explícaos 

b) Realizar un pequeno esquema dos métodos de conservación de alimentos  

páxinas 92 e 93 . 

c) Explicar en que consisten as técnicas de reprodución asistida. 

Investigación TIC: O Covid-19 e o emprego das EPIS 
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Semana 6 (25-29 de maio)  Ampliación 
 
A contaminación e o medio ambiente I: Presión humana, contaminación 
ambiental e degradación do solo (páxs. 104, 105, 106 e 107) 
 
a) Citar as razóns que explican o cambio nas condicións ambientais e os 

problemas do medio ambiente. 

b) Definir CONTAMINACIÓN AMBIENTAL e facer un esquema dos tipos de 

contaminación ambiental. 

c) Realizar un esquema da degradación dos solos. 

Investigación TIC: A catástrofe dos lodos de Aznalcóllar. 

 
Semana 7 (1 -5 de xuño)  Ampliación 
 
A contaminación e o medio ambiente II: Contaminación da auga (páxs. 108, 
109, 110 e 111) 
 
a) Citar as causas da contaminación da auga e explica os tipos de 

contaminación existentes. 

b) Explicar o proceso de EUTROFIZACIÓN e facer un esquema das 

consecuencias de contaminación da auga. 

Investigación TIC: AS EDAR. Funcionamento.  

 
Semana 8 ( 8-12 de xuño)  Ampliación 
 
A contaminación e o medio ambiente III: Contaminación atmosférica (páxs. 
112, 113 e 114) 
 
a) Explicar os tipos de contaminantes presentes no aire das cidades. 

b) Concepto de capa de ozono: Explicar o proceso de formación-destrucción 

da mesma debido aos CFC. 

c) Concepto de choiva ácida: Explicar a orixe (actividades humanas) e as 

formas de deposición e efectos. 

 

Investigación TIC: O mal da pedra.  
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Semana 9 ( 15-19 de xuño)  Ampliación 
 
 A contaminación e o medio ambiente IV: O Cambio Climático (páxs. 116 e 
117) 
 
a) Realizar un resumo básico do concepto de EFECTO INVERNADOIRO e as 

consecuencias que está a traer consigo. 

b) Citar algunhas consecuencias do CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Investigación TIC: Cambio climático e extinción de especies.  

 
 

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

