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 1.  CONSIDERACIÓNS XERAIS. 
 
 A modificación da programación didáctica ven motivada pola suspensión das clases 
presenciais debido ao estado de alarma declarado polo goberno da nación debido á pandemia 
por COVID-19. 
 
 Sen preparación nin transición vímonos obrigados a cambiar o estilo docente dun día 
para outro, de presencial a distancia, coas conseguintes dificultades para alumnado e 
profesorado. 
 
 O equipo directivo analizou a situación das familias para determinar que alumnos/as 
ían necesitar que se lles facilitasen equipos informáticos e acceso a internet. Isto supón que 
durante o terceiro trimestre calquera alumno/a está en disposición de poder facer un 
seguimento regular das clases a distancia sen maiores dificultades de equipamento. 
 
  
 
 2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 
 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos. 

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. 

Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un 
destes grupos. 

Describir as características xerais dos grandes grupos 
taxonómicos. 

Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 
taxonómico. 

Caracterizar os principais grupos de invertebrados e 
vertebrados. 

Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 
pertencen. 

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

Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 
importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 
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Caracterizar os principais grupos de plantas. 
Describe as características xerais e singulares dos principais 
grupos de plantas. 

Determinar a partir da observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención aos ecosistemas galegos. 

Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de interese especial por seren especies en 
perigo de extinción ou endémicas. 

Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de 
determinadas estruturas nos animais e nas plantas máis 
comúns. 

Identifica exemplares de plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 

Identificar factores desencadeantes de desequilibrios nos 
ecosistemas. 

Recoñece factores desencadeantes de desequilibrios nun 
ecosistema. 

Recoñecer e difundir accións que favorezan a conservación 
ambiental. 

Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 

 
 
 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Discriminar os conceptos de saúde  e doenza, e coñecer os 
factores que os determinan. 

Argumenta as implicacións dos hábitos da nosa vida para a 
saúde individual e colectiva. 

Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non 
infecciosas máis comúns que afectan a poboación (causas, 
prevención e tratamentos). 

Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas 
coas súas causas. 

Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 
infecciosas. 

Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 
doenzas infecciosas máis comúns. 

Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e 
describir a importancia do uso responsable dos medicamentos. 

Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o 
papel das vacinas como método de prevención das doenzas. 

Recoñecer a importancia que ten a prevención como práctica 
habitual e integrada nas súas vidas, e as consecuencias positivas 
da doazón de células, sangue e órganos. 

Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos 
para a sociedade e para o ser humano. 

Especifica a función de cada aparello e de cada sistema 
implicados nas funcións de relación. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

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

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

Analizar as relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema 
nervioso. 

Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de 
contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

Coñecer as lesións máis frecuentes no aparello locomotor e 
como se preveñen. 

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

Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, e interpretar 
debuxos e esquemas do aparello reprodutor. 

Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor 
masculino e feminino, e especifica a súa función. 

Recoñecer os aspectos básicos da reprodución humana e 
describir os acontecementos fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto. 

Describe as principais etapas do ciclo menstrual. 

Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto 

Comparar os métodos anticonceptivos e recoñecer a 
importancia dalgúns deles na prevención de doenzas de 
transmisión sexual. 

Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e 
argumenta sobre a súa prevención. 

Compilar información sobre as técnicas de reprodución asistida. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira duns 
sitios a outros. 

Identifica a influencia do clima e das características das rochas 
que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 

Relacionar os procesos xeolóxicos externos coa enerxía que os 
activa e diferencialos dos procesos internos. 

Relaciona a enerxía solar e a gravidade cos procesos externos. 

Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

Describir os procesos modeladores relacionados coas augas 
subterráneas e superficiais, o mar, o vento e os glaciares. 

Describe os procesos modeladores dos diferentes axentes 
xeomorfolóxicos. 

Describir os elementos do relevo debidos á acción das augas 
subterráneas, augas superficiais, mar, vento e glaciares.  

Identifica elementos do relevo cos axentes xeomorfolóxicos 
responsables da súa formación. 

Diferenciar os cambios na superficie terrestre xerados pola 
enerxía do interior terrestre dos de orixe externa. 

Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica 
os seus efectos no relevo. 

Analizar as actividades sísmica e volcánica, as súas 
características e os efectos que xeran. 

Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que 
xeran. 

Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

orixina. 

Relacionar a actividade sísmica e volcánica coa dinámica do 
interior terrestre e xustificar a súa distribución planetaria. 

Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis 
frecuentes e de maior magnitude. 

Analizar os compoñentes do solo e esquematizar as relacións 
entre eles. 

Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os 
compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas 
interaccións. 

Valorar e determinar a importancia do solo e os riscos que 
comporta a súa sobreexplotación, degradación ou perda. 

Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de 
protexelo. 

 
 
 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as probas 
da evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 

Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo e neodarwinismo. 

Comprender e establecer os mecanismos da evolución 
destacando a importancia da mutación e a selección. Analizar o 
debate entre gradualismo, saltacionismo e neutralismo. 

Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e 
selección natural. 

Interpretar árbores filoxenéticas. Interpreta árbores filoxenéticas. 

Describir a hominización. Recoñece e describe as fases da hominización. 

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

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

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

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

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

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. 

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

Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era 
xeolóxica. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das 
placas litosféricas. 

Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no 
relevo. 

Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos 
térmicos. Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 

Contrastar os tipos de placas litosféricas e asociarlles 
movementos e consecuencias. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos. 

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

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

Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, poboación, 
comunidade, ecotón, hábitat e nicho ecolóxico. 

Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus 
compoñentes. 

Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa 
importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 

Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, 
mediante a utilización de exemplos. 

Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores 
ambientais desencadeantes deste. 

Recoñecer a influencia dos factores ambientais sobre os seres 
vivos, e recoñecer o concepto de factor limitante e límite de 
tolerancia. 

Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e 
valora a súa importancia na conservación deste. 

Identificar as relacións intraespecíficas e interespecíficas como 
factores de regulación dos ecosistemas. 

Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación 
dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos 
reais. 

Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. 
Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, 
e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento 
destas. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresar como se produce a transferencia de materia e enerxía 
ao longo dunha cadea ou rede trófica, e deducir as 
consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos 
por parte do ser humano. 

Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable 
dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora criticamente 
a súa importancia. 

Relacionar as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico 
co aproveitamento dos recursos alimentarios do planeta desde 
un punto de vista sustentable. 

Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis 
tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

Contrastar algunhas actuacións humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar a súa influencia e argumentar as razóns de 
certas actuacións individuais e colectivas para evitar a súa 
deterioración.  

Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha 
influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de recursos, etc. 

Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora 
ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema 
ambiental do contorno próximo, elabora informes e preséntaos 
utilizando distintos medios. 

Concretar procesos de tratamento de residuos e describir a 
xestión que dos residuos se fai no seu contorno próximo. 

Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora 
criticamente a súa recollida selectiva. 

Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos 
e a súa repercusión a nivel familiar e social. 

Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización 
de recursos materiais. 

Asociar a importancia da utilización de enerxías renovables no 
desenvolvemento sustentable. 

Destaca a importancia das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sustentable do planeta. 

  
 
 
 3.  METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE . 
  
 Aínda que é moito máis complexo desenvolver a ensinanza telematicamente, este 
departamento tomou a decisión de continuar impartindo tantos contidos novos como sexa 
posible (aínda que sexa a nivel de mínimos). 
 As motivacións foron varias: 
 - En xeral, a maioría dos alumnos/as teñen as anteriores avaliacións aprobadas. 
 - Considérase que é máis beneficioso para o conxunto do alumnado reducir o currículo 
o menos posible. 
 - Esta materia non ten continuidade en todos os cursos da ESO. Os alumnos que 
promocionan de 1º, non terán Bioloxía e xeoloxía en 2º. Os que promocionan de 3º poden 
non tela porque en 4º é optativa, e os de 4º rematan a etapa e cambian de centro. 
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 - Para o alumnado resulta máis interesante e motivador ir traballando sobre contidos 
que lles resulten novidosos e continuar adquirindo novos coñecementos. 
 
Actividades 
 Actividades variadas, adaptadas aos diferentes tipos de contidos traballados : 
 - Elaborar e interpretar esquemas. 
 - Facer ou completar debuxos de estruturas e anatomía. 
 - Traballos de busca de información e preparación de carteis ou presentacións gráficas. 
 - Elaborar fichas de índole variada sobre diferentes especies de seres vivos ( 
taxonomía, características anatómicas, hábitat e características de alimentación e 
reprodución, imaxes das mesmas ...) 
 - Lectura comprensiva e resposta de preguntas a partir de textos. 
 - Lectura de artigos de prensa actuais conectados cos contidos traballados. 
 - Visionado de vídeos curtos que ilustren algún contido da materia. 
 
Metodoloxía 
 En teoría, todo o alumnado dispón de adecuada conectividade. 
 En casos moi concretos e illados nos que non hai resposta de ningún tipo por parte dos 
alumnos/as, deuse aviso aos titores/as e equipo directivo, que tomaron as oportunas 
medidas. 
 
 Trabállase por semanas. Cada luns os alumnos/as reciben información das tarefas a 
desenvolver durante esa semana. 
 O medio de difusión empregado é a Aula Virtual do centro para 1º, 3º e 4º de ESO. 
Ademais, como o alumnado de 1º de ESO está habituado a traballar en Edixgal, os materiais 
dese nivel tamén están dispoñibles nesta plataforma. 
 Cada grupo recibe unha clase á semana por videoconferencia, na que se explican 
contidos teóricos, se aclaran dúbidas, e tamén aproveitamos para establecer un contacto máis 
cercano e humanizado. 
 Ademais, hai un intercambio constante de correos entre a profesora e os alumnos/as, 
para entrega de tarefas e consultas puntuais. 
 
Materiais e recursos 
 En 3º e 4º de ESO utilízanse os correspondentes libros de texto, e materiais elaborados 
pola profesora, que os alumnos/as poden consultar ou descargar na aula virtual. 
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 En 1º de ESO non se emprega un libro de texto concreto, senón que cada unidade é 
elaborada pola profesora e proporcionada ao alumnado. Neste caso poden atopalas tanto na 
aula virtual do centro como en Edixgal. 
 Para as videoconferencias emprégase a aplicación Cisco Webex meetings. 
 
 
 
 
 4.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
 
Procedemento e instrumentos de avaliación do 3º trimestre 
 A avaliación do terceiro trimestre faise valorando as tarefas entregadas polos 
alumnos/as cada semana. 
 A entrega do traballo proposto supón o 40 % da nota e a calidade e corrección no seu 
desenvolvemento o 60 % restante. 
 
Cualificación final (Procedemento para obter a cualificación final do curso) 
 Alumnos coas avaliacións 1ª e 2ª aprobadas: 
 Para a cualificación final do curso, á media das notas obtidas na 1ª e na 2ª avaliación 
sumaráselle o 20 % da nota da 3ª avaliación.  
 Así poderán ver incrementada a súa media das avaliacións anteriores ata 2 puntos, 
pero en ningún caso se verá reducida. 
 
Proba extraordinaria de setembro 
 Na proba extraordinaria de setembro, a materia impartida ata o 12 de marzo de 2020 
será avaliada mediante exame, e a materia impartida desde a suspensión das clases 
presenciais avaliarase mediante a realización de tarefas que serán entregadas aos alumnos/as 
a final de curso. 
 
Alumnado con avaliación negativa na 1ª e/ou 2ª avaliación 
 As tarefas desenvolvidas durante este terceiro trimestre servirán para recuperar 
avaliacións pendentes, no caso de acadar avaliación positiva. 
 Neste caso, a cualificación final do curso sería igual a 5. 
 De non aprobar o terceiro trimestre, faríase a media do mesmo xeito indicado para o 
caso de estar aprobados. 
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Alumnado con materias pendentes de cursos anteriores 
 En canto aos alumnos/as con materias pendentes de cursos anteriores, deberán 
entregar un boletín de actividades correspondentes ao segundo parcial (a materia de cada 
curso dividiuse en dúas partes, e xa tiveron avaliación da primeira parte).  
 A proba escrita do segundo parcial suprimiuse, pois estaba previsto realizala á volta 
das vacacións de semana santa. 
 Os alumnos que non aprobaran o primeiro parcial teñen tamén agora unha nova 
oportunidade de entregar un boletín de actividades correspondente a esa parte da materia. 
 
  
 
 
 5.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 
 
Información ao alumnado e ás familias 
 O alumnado recibe toda a información relacionada coa materia a través da aula virtual 
do centro (e Edixgal no caso de 1º), e mediante correo electrónico. 
 Tamén se aproveita o contacto persoal mediante videoconferencia para lembrar 
cuestións concretas ou dar avisos. Pero dado que non sempre se conectan todos, recórrese 
igualmente ás vías citadas anteriormente. 
 
Publicidade 
 Publicación na páxina web do centro. 


