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CAPTURAR A INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN COÑECEMENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIXITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

RECURSOS PARA O 
PLURILINGÜISMO

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

MATERIAIS 
PARA A ATENCIÓN 

Á DIVERSIDADE

APRENDIZAXE 
INTEGRADA DE 

SABERES E 
COMPETENCIAS

FERRAMENTAS
PARA A 

PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR

A NOSA

VISIÓN
A INNOVACIÓN
   combinada coa solidez 
da EXPERIENCIA

Apostamos por unha educación innovadora, 
personalizada, inclusiva e socialmente 
responsable para crear un futuro mellor.

INNOVACIÓN
Conectamos as 
pedagoxías e 
tecnoloxías como 
facilitadoras da 
innovación. (1)

EXPERIENCIA
60 anos de 
experiencia, 
investigación 
e práctica 
pedagóxica.

COMPETENCIAS
Deseñamos escenarios 
que faciliten o proceso de 
ensinanza nun marco de 
aprendizaxe competencial 
e de habilidades para a 
vida real.

AVALIACIÓN
Solucionamos 
a avaliación de 
competencias 
na práctica 
docente.

APRENDIZAXE
Apostamos polos 4 
piares da Educación:(2)

· Aprender a coñecer.
· Aprender a facer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMENTO
Acompañamos 
aos educador@s 
comprometid@s coa 
educación, facilitando o 
seu labor docente. (3)
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ACTIVIDADES 
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAXE 

MAKER

PROXECTOS 
ADAPTADOS  

AO CURRÍCULO 
LOCAL

CONEXIÓN 
CON EXPERTOS 

E OUTROS 
DOCENTES

ESTRATEXIAS 
DOCENTES

ACOMPAÑAMENTO E 
ASESORAMENTO

Servizo 
personalizado 
de atención ao 
docente para 
dar resposta 

aos desafíos da 
educación do s. XXI.

A TÚA 

SOLUCIÓN
Un ECOSISTEMA de PRODUTOS,

     SOLUCIÓNS e EXPERIENCIAS
             para a TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Despregamos todo o noso potencial para 
desenvolver o novo modelo educativo do s. XXI.

SITUACIÓNS E 
RETOS
Partimos de situacións de 
aprendizaxe onde poder 
contextualizar os saberes 
básicos, involucrando 
activamente ao alumnado 
e fomentando a súa 
participación na resolución de 
retos (ABR) e problemas (ABP).

RESPECTO E 
IGUALDADE
Fomentamos o respecto 
e a igualdade de xénero 
para desmontar prexuízos, 
estereotipos e actitudes de 
carácter discriminatorio.

EDUCACIÓN 
INCLUSIVA
Aplicamos o Deseño Universal 
de Aprendizaxe (DUA) para 
unha educación inclusiva, 
ofrecendo un enfoque 
personalizado e adaptado para 
garantir o éxito educativo de 
todo o alumnado.

DIVERSIDADE 
CULTURAL
Ofrecemos a posibilidade de 
ver e entender o mundo desde 
perspectivas diferentes a través 
da diversidade lingüística, o 
que supón unha oportunidade 
para o desenvolvemento 
persoal e social.

APRENDIZAXE 
ACTIVA
Fomentamos que o 
alumnado sexa capaz 
de analizar, razoar e 
cuestionar a información 
cunha actitude activa, 
autónoma e comprometida.

SABERES BÁSICOS
Propoñemos unha aprendizaxe 
integrada de saberes básicos 
e competencias para que o 
alumnado alcance de forma 
plena o perfil de saída da  
etapa educativa.

SOSTIBILIDADE
Incluímos un enfoque 
transversal de 
sostibilidade e 
desenvolvemento 
humano vinculado 
e comprometido 
cos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable 
(ODS) da Axenda 2030.

DIXITALIZACIÓN E 
SEGURIDADE
Desenvolvemos a 
competencia dixital e 
o uso seguro e consciente 
da información.
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Traspasamos as parede 
da aula para estar ao teu carón
Poñemos á túa disposición unha comunidade na que atoparás

recursos e materiais. Creamos para ti unha contorna facilitadora

do teu día a día, un punto de encontro entre docentes e especialistas

cheo de propostas e oportunidades para a aprendizaxe.

Telo todo na Comunidade en Rede!

Buscas contidos exclusivos para a túa clase? 

Gustaríache preguntar as túas dúbidas a expertos? 

Ou compartir experiencias con outros docentes? 

Queres ter ao teu alcance propostas e proxectos
que xa se aplicaron?

Que che parecería unha formación a medida?

Nun momento de cambios e transformación

COMUNIDADE



Unha comunidade que…

• Incorpora unha mirada inclusiva.

• Anima á participación das familias.

• Pon en valor a singularidade territorial.

• Acompaña, asesora e escoita.

• Sitúa ao alumnado como axente do cambio.

• Pon a tecnoloxía ao servizo da aprendizaxe.

• Propón un pensamento GloCal (pensa globalmente, actúa localmente).
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Como docente…
• Poderás compartir experiencias con outros docentes 
 e consultar a expertos.

• Terás ferramentas para transformar a actualidade 
 en oportunidades de aprendizaxe.

• Poderás inspirarte a partir doutras propostas dispoñibles 
 na comunidade.

• Terás un espazo personalizado adaptado á túa contorna.

O teu alumnado poderá…
• Colaborar e aprender entre iguais.

• Conectar coñecemento e realidade.

• Desenvolver unha aprendizaxe autónoma e competencial.

• Aprender de maneira lúdica e significativa.
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1. Empezamos     2. Exploramos     3. Explicamos     4. Elaboramos     5. Exercitamos

Empezamos, para activar os coñecementos previos.1

Empezamos
Cada unidade didáctica comeza cunha 

pregunta e cunha proposta que permite 

ao alumnado contextualizar aquilo 

que aprende, incluíndo os saberes 

e competencias que se traballan.

Observo – Penso – Pregúntome
Rutina de pensamento que
mobiliza as ideas previas. 

Vídeos introductorios 
en cada tema.

Percorrido pedagóxico baseado no método 
construtivista dos   5E   para as ciencias
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Exploramos, para contrastar as ideas previas coa realidade.2

Explicamos co apoio de ilustracións, vídeos, esquemas 
e actividades relacionadas coas competencias específicas.

3

ODS

Actividades 
contextualizadas e
relacionadas coas
competencias 
específicas.

Saberes ilustrados
e organizados

Exploramos
Con propostas de actividades 
experimentais, colaborativas, 
xogos...

Competencias clave e
específicas que se traballan 
en cada apartado.
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Elaboramos, mediante unha actividade colaborativa o
alumnado aplica o que aprendeu e adquire novas habilidades.

4

Actividades que relacionan 
os ámbitos de Ciencia,
Tecnoloxía, Enxeñaría,
Artes e Matemáticas.

S T E A M

Exercitamos, cun conxunto de actividades para que o alumnado
sintetice, consolide e aplique saberes e competencias.
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Autoavaliación dixital

Prácticas nas que o
alumnado aplica os
saberes adquiridos e
aprende a comunicalos.

Avaliación competencial
e metacognitiva

Esquema sintético que 
completa o alumnado para 
facilitar a aprendizaxe.
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Recursos Dixitais 

E ademais, na nosa plataforma dixital
                 atoparás:
• Libro dixital dispoñible en dous formatos de visualización.

• Actividades de resposta aberta e actividades autocorrectivas.

• Cualificacións: rexistro e seguimento.

• Vídeos motivadores.

• Material interactivo.

• Audios.

• E todos os recursos para o profesorado.

Integración de                        
coas plataformas dixitais

Acceso á nosa plataforma dixital 
• Acceso Online a través da páxina web de edubook

• Acceso Offline a través de:

 • Apps para tabletas iOS e Android

 • Apps de escritorio: Windows, Mac e Linux
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Materiais para o profesorado

Para axudarte nas túas clases ofrecémosche os seguintes materiais,
que atoparás no teu acceso exclusivo na ÁREA DOCENTE:

Os recursos aplican as directrices do Deseño Universal 
de Aprendizaxe para garantir unha educación inclusiva.

Proxecto curricular por competencias

  • Marco xeral.

  • Programación por competencias.

  • Programación de aula.

Proxecto DUA: materiais de acompañamento

  • Guía didáctica: orientacións didácticas e solucións.

  • Recursos para a personalización.

  • Metodoloxías activas.

  • Situacións de aprendizaxe.

  • Retos.

  • Planificación de cursos por sesións.
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Avalía ao teu alumnado por competencias coa nosa 
plataforma dixital         (by                 ).

• Avaliación individual e en grupo.

• Avaliación continua.

• Xeración de informes competencias.

• Rúbricas de avaliación.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

AVALIACIÓN

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
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Materiais para o alumnado

Materiais en 1.º e 3.º de ESO

Materiais dixitais

Materiais para a atención 
á diversidade
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Materiais en inglés
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Materiais dixitais

Autores

M.ª  D. Torres Lobejón (Coordinación)
Doutora en Bioloxía

H. Argüello Miguélez
Licenciada en Bioloxía

B. Mingo Zapatero
Licenciada en Xeoloxía

M. Olazábal Morán
Máster en Bioloxía Molecular e Celular

R. Rodríguez Bernabé
Doutora en Bioloxía

A. Santos Lozano
Doutor en Bioloxía



Bacharelato

Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais do proxecto Comunidade en 
Rede segue as mesmas claves pedagóxicas iniciadas na área de Bioloxía 
e Xeoloxía da etapa de Secundaria.

EMPEZAMOS

• Situación de aprendizaxe contextualizada.

DESENVOLVEMOS

• Desenvolvemento de saberes curriculares.

• Desenvolvemento das competencias específicas mediante actividades.

APLICAMOS
• Exercicios e problemas resoltos.

• Actividades clasificadas en tres niveis de dificultade no marco do Deseño 

   Universal da Aprendizaxe.

• Aplicación de saberes adquiridos.

• Avaliación dixital de saberes e competencias.

• Actividades autocorrectivas.

• Actividades abertas e pechadas.

AVALIAMOS
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BIOLOXÍA, XEOLOXÍA E CIENCIAS AMBIENTAIS
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