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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

A presente programación vaise desenvolver ao longo do curso académico 2021/2022 no CPI de San 

Sadurniño, situado na poboación de San Sadurniño, dentro do concello do mesmo nome. Este centro recibe 

alumnos tanto da poboación de San Sadurniño como doutras poboacións próximas (Pedroso, Moeche, etc.). 

Gran parte do alumnado accede ao centro grazas ao transporte escolar dispoñible. O concello de San 

Sadurniño posúe uns 3000 habitantes. O departamento de Bioloxía e Xeoloxía vai ter en conta todos estes 

factores á hora de desenvolver as programacións respectivas dos diferentes niveis. O feito de que a 

poboación de San Sadurniño estea nunha zona rural resulta moi interesante para facilitar a realización 

daqueles traballos co alumnado nos que sexa importante a recollida de mostras de seres vivos ou a 

observación de procesos naturais. O feito de que gran parte do alumnado dependa do transporte  escolar 

podería condicionar, pola contra, a programación das actividades extraescolares. Hai que engadir que a 

poboación atópase relativamente preto tanto da cidade de Ferrol (a máis próxima) como da cidade da 

Coruña, nas que se poden atopar toda unha serie de museos relacionados coas ciencias naturais, que poden 

ser visitados polo alumnado. Por outra banda, cerca tamén se atopan espazos naturais de gran interese 

didáctico. 

Este centro dispón dun laboratorio de ciencias totalmente equipado co material necesario, microscopios, 

reactivos e coleccións de mostras. O laboratorio conta, ademais, cun ordenador e canón vídeo-proxector. 

No centro tamén hai dispoñible unha aula de informática que poderá ser utilizada para as diferentes 

actividades de procura de información programadas. Existe unha biblioteca dispoñible para os alumnos con 

todo tipo de material de consulta. 

O departamento dispón de libros e material de reforzo e ampliación, así como doutro ordenador. 

Todo este conxunto de materiais e situacións particulares van condicionar o desenvolvemento desta 

programación ao longo deste curso escolar. 

Neste curso desenvolverase o proxecto EDIXGAL tanto no primeiro coma no segundo ciclo da ESO e 

disporase de canóns vídeo-proxectores con ordenador en todas as aulas da ESO, o que facilitará a 

utilización das TIC. 

No CPI de San Sadurniño impártense tanto Educación Infantil, como Educación Primaria e Educación 

Secundaria Obrigatoria. O alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria ten, con carácter xeral, unha 

idade comprendida entre os 12 e os 16 anos. Este período coincide cunha etapa importante e complexa no 

referente a cambios, adaptacións e transformacións, tanto nos aspectos fisiolóxicos coma nos psicolóxicos 

e emocionais que configuran o proceso de maduración das persoas. 

Como primeira información podemos dicir que os cambios non se producen dun xeito uniforme en todas as 

nenas e nenos da mesma idade. De aí a grande importancia da atención á diversidade; nin os tempos nin 

os modos de evolución son os mesmos (para todos e todas as nenas) como tampouco o son os gustos e 
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intereses emerxentes. O alumnado nesta idade de 12 a 16 anos, é quen de analizar os retos que se lle 

presentan; é quen de formular preguntas cada vez máis complexas; é quen de formular hipóteses, 

comprobando resultados, utilizando un pensamento lóxico, e é quen de planificar accións. A finalidade do 

ensino desta área céntrase no  desenvolvemento de habilidades e estratexias para recoller informacións de 

diferentes fontes, analizalas e valoralas, formarse opinións fundamentadas, formular hipóteses, contrastalas 

mediante a observación e experimentacións, e elaborar conclusións e informes; en suma, resolver 

problemas e formar cidadáns e cidadás críticos, con capacidade para elaborar opinións propias que lles 

permitan participar democraticamente nas decisións políticas que toman os representantes sociais sobre o 

ambiente, a saúde e as aplicacións dos adiantos científicos e técnicos. Trátase de familiarizar o alumnado 

coa natureza e as ideas básicas da ciencia co obxectivo de que poida comprender as problemáticas de orixe 

científica que o afecten como persoa e cidadán, e así poder xerar actitudes responsables que lle permitan 

participar na toma de decisións cando se procura a súa solución. A presente programación baséase na 

seguinte lexislación: LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa; REAL 

DECRETO 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato; DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia; 

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da 

educación secundaria obrigatoria       e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia; DECRETO 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

2. DATOS XERAIS DO DEPARTAMENTO 

2.1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO 

O departamento de Bioloxía e Xeoloxía está composto pola docente Emma Sandá Gómez (ESG) e pola 

docente Alba Monteagudo Gómez (AMG) que, ademais, exerce a xefatura de departamento e é a directora 

do CPI de San Sadurniño. 

2.2. MATERIAS IMPARTIDAS E HORAS LECTIVAS 

Materia Docente Curso Grupos Horas semanais Total horas 

Bioloxía e Xeoloxía AMG/ ESG 1º ESO 2 4 + 4  8 

Bioloxía e Xeoloxía ESG 3º ESO 2 4 4 

Bioloxía e Xeoloxía AMG 4º ESO 1 3 3 

Cultura Científica ESG 4º ESO 1 3 3 

     18 

 
 
Ademais, a docente Emma Sandá Gómez imparte unha materias afín, recollida na seguinte táboa: 
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Materia Curso Grupos Horas semanais Total horas 

Iniciación á actividade 

emprendedora e empresarial 
4º ESO 1 3 3 

Cabe dicir que estamos á espera da autorización por parte da Xefatura Territorial para impartir o itinerario 

que ten como materias optativas Latín e Economía. No caso de que sexa autorizado, Emma Sandá impartirá 

tamén Economía de 4º da ESO, que conta con 3 horas semanais. 

3. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas  alumnas as capacidades 

que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 

demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 

incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e da comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houbese, 

na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural.      

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio, e contribuír así á súa 

conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 

cara ao exercicio deste dereito. 

p) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

4. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

O método científico vai ser un elemento importante dentro desta área, polo cal, traballaremos con aspectos 

relacionados que teñan que ver coa adquisición de ferramentas que fagan posible o bo desempeño do 

alumnado na materia. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

• Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as repercusións 

para a vida futura. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que 

acontece ao noso redor e responder preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

• Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita cobran moito sentido xa que facilitan chegar á comprensión 

profunda do que pretende esta área. Será interesante adestrar estes aspectos ao longo de todas as unidades 

como ferramentas básicas para adquirir destrezas desde esta competencia. Para iso, en cada unidade 

didáctica, adestraremos polo menos un descritor de cada un destes indicadores. 

Os descritores aos que lles daremos prioridade serán: 

• Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais 

para elaborar textos escritos e orais. 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

COMPETENCIA DIXITAL 

A sociedade na que vivimos crea a necesidade de traballar de xeito transversal esta competencia. Terase 

que dotar o alumnado de ferramentas para a óptima adquisición de coñecemento en todas as áreas e idades. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións  diversas. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

Desde a área de Bioloxía e Xeoloxía podemos adestrar aspectos desta competencia que nos levan á 

adquisición de valores e actitudes que teñen que ver coa interculturalidade, os pensamentos diverxentes, 

as crenzas... 

Polo que nesta área traballaremos os seguintes descritores: 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e gusto      pola 

estética no ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico.  

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

Esta competencia favorece ser crítico ante diferentes situacións, ante investigacións sobre avances 

científicos... Así mesmo, pretende traballar todos aqueles aspectos que fomentan unha reflexión ante 

situacións de hoxe, que fan posible que o alumnado creza e madure adquirindo ferramentas que o van levar 
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a posuír un criterio propio o día de mañá. 

Para iso adestraremos os seguintes descritores: 

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

• Amosar dispoñibilidade para participar activamente en ámbitos de participación establecidos. 

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.  

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

O adestramento de habilidades emprendedoras no deseño de calquera tarefa vai facer posible unha óptima 

xestión de recursos materiais e persoais, polo que nesta área, e en calquera, o alumnado crecerá en 

autonomía, en liderado e verase capaz de acoller con entusiasmo calquera labor que se lle encomende. Por 

iso, será importante que se adestren de forma eficiente e eficaz os seguintes descritores: 

• Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

Esta competencia lévanos a coidar os procesos de aprendizaxe do alumnado e a metodoloxía empregada 

para a óptima adquisición dos contidos de calquera área. Por iso, traballaremos e adestraremos cada un 

dos descritores de forma que aseguremos a consecución de obxectivos formulados previamente. 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

• Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de aprendizaxe. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

5. CONCRECIÓN DA MATERIA POR CURSOS 

Tal como se dispón no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, a materia de Bioloxía e 

Xeoloxía debe contribuír durante a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) a que o alumnado adquira uns 

coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura científica; os alumnos e alumnas 

deben identificarse como axentes activos, e recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá 

o desenvolvemento do seu medio. 
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Durante esta etapa perséguese asentar os coñecementos xa adquiridos, para ir construíndo curso a curso 

coñecementos e destrezas que permitan a alumnos e alumnas ser cidadáns respectuosos consigo mesmos, 

cos demais e co medio, co material que utilizan ou que está á súa disposición, responsables, capaces de 

ter criterios propios e de non perder o interese que teñen desde o comezo da súa temperá actividade escolar 

por non deixar de aprender. 

Concrétanse a continuación os estándares para cada curso xunto cos obxectivos aos que contribúen, os 

contidos, criterios de avaliación, grao mínimo de consecución de cada estándar, procedementos e 

instrumentos de avaliación e competencias clave. 
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5.1. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 

5.1.1. CONCRECIÓN CURRICULAR: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
E COMPETENCIAS CLAVE 

Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 1. A evolución da vida 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Célula procariota e célula 
eucariota: relacións evolutivas. 
Célula animal e célula vexetal: 
morfoloxía e función. 

▪ 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. 

2º 

Nunha imaxe sitúa os 
principais elementos 
celulares. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

CMCCT 

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

2º 

A partir de preparacións 
microscópicas das 
traballadas na clase é 
quen de recoñecer os tipos 
celulares e as principais 
partes da célula, 
debuxándoos ou 
sinalándoos. 

Traballos CD 

CAA 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.2. Núcleo e ciclo celular. ▪ 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. 

2º 

Recoñece as distintas 
fases do ciclo celular. 
Realiza un gráfico cos 
cambios ao longo do ciclo 
celular: cromatina e 
cromosomas. 

Proba escrita CCL 

CAA 

▪ g 

▪ f 

▪ B1.3. Cromatina e cromosomas. 
Cariotipo. 

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

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

2º 

Recoñece as partes dun 
cromosoma e é quen de 
asociar diferentes 
cariotipos a distintas 
doenzas. 

Traballos 

Proba escrita 

CMCCT 

▪ g 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Mitose e meiose: principais 
procesos, importancia e significado 
biolóxico. 

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

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

2º 

Indica en que células dun 
organismo ten lugar a 
mitose ou a meiose e as 
causas e significado 

Traballos 

Proba escrita 

CMCCT 

CAA 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

importancia biolóxica. biolóxico. 

▪ g 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e 
ARN. 

▪ B1.5. Comparar os tipos e a 
composición dos ácidos nucleicos, 
e relacionalos coa súa función. 

▪ BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera 
os seus compoñentes. 2º 

Recoñece, mediante 
imaxes, o ADN e o ARN. 

Proba escrita CAA 

CSIEE 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.6. ADN e xenética molecular. 
Proceso de replicación do ADN. 
Concepto de xene. 

▪ B1.6. Relacionar a replicación 
do ADN coa conservación da 
información xenética. 

▪ BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como 
portador da información xenética, e relaciónao co 
concepto de xene. 

2º 

Recoñece, mediante 
imaxes, a 
compartimentalización dos 
ácidos nucleicos e o fluxo 
da información xenética. 
Constrúe a cadea 
complementaria dándolle 
un ADN monocatenario. 

Proba escrita CAA 

▪ g 

▪ b 

▪ B1.7. Expresión da información 
xenética. Código xenético. 

▪ B1.7. Comprender e ilustrar 
como se expresa a información 
xenética, utilizando o código 
xenético e resolvendo problemas 
sinxelos. 

▪ BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión 
xenética por medio do código xenético. 

2º 

Resolve problemas 
sinxelos de fluxo da 
información do ADN-ARN-
proteínas, utilizando 
correctamente o código 
xenético para a tradución. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

CSIEE 

▪ b 

▪ a 

▪ B1.8. Mutacións. Relacións coa 
evolución. 

▪ B1.8. Valorar e recoñecer o 
papel das mutacións na 
diversidade xenética, e 
comprender a relación entre 
mutación e evolución. 

▪ BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as 
mutacións e os seus tipos. 

2º 

Diferencia, a partir de 
frases descritivas, o tipo de 
mutación de que se trata e 
a súa herdabilidade. 
Explica nun texto sinxelo a 
relación entre mutación, 
variabilidade e evolución. 

Proba escrita CMCCT 

CAA 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.9. Herdanza e transmisión de 
caracteres. Introdución e 
desenvolvemento das leis de 
Mendel. 

▪ B1.10. Base cromosómica da 
herdanza mendeliana. 

▪ B1.11. Aplicacións das leis de 

▪ 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. 

2º 

Resolve problemas de 
xenética mendeliana e 
xustifica a súa resolución 
en base aos principios 
básicos da herdanza. 

Traballos 

Proba escrita 

CMCCT  

CAA  

CCEC 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

Mendel. 

▪ g ▪ B1.12. Herdanza do sexo e 
herdanza ligada ao sexo. 

▪ 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. 

2º 

Resolve problemas de 
herdanza do carácter sexo 
e ligada ao sexo e xustifica 
a súa resolución en base 
aos principios básicos da 
herdanza. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

CSIEE 

▪ a 

▪ c 

▪ g 

▪ m 

▪ B1.13. Doenzas hereditarias máis 
frecuentes e o seu alcance social. 

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

▪ BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis 
frecuentes e o seu alcance social, e resolve problemas 
prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando 
árbores xenealóxicas. 

2º 

Interpreta árbores 
xenealóxicas e resolve 
problemas prácticos de 
herdanza asociados ás 
mesmas. 

Traballos 

Proba escrita 

CMCCT 

CSC 

▪ f ▪ B1.14. Técnicas da enxeñaría 
xenética. 

▪ B1.12. Identificar as técnicas da 
enxeñaría xenética: ADN 
recombinante e PCR. 

▪ BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en 
enxeñaría xenética. 

2º 

Explica, a partir dun 
esquema gráfico, as 
técnicas do ADN 
recombinante e PCR. 

Traballos 

Proba escrita 

CMCCT 

CSIEE  

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. Bioética.  

▪ B1.13. Comprender e describir 
o proceso da clonación. 

▪ BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación 
animal, distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva. 

2º 

Explica nun texto sinxelo 
as técnicas de clonación 
animal e as súas 
aplicacións. 

Traballos 

Proba escrita 

CSC 

CSIEE 

CAA 

▪ a 

▪ c 

▪ g 

▪ B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 

▪ B1.14. Recoñecer as 
aplicacións da enxeñaría xenética: 
organismos modificados 
xeneticamente (OMX). 

▪ BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e 
ambientais da enxeñaría xenética. 

2º 

A partir de casos prácticos 
reais, analiza as 
implicacións éticas, sociais 
e ambientais da enxeñaría 
xenética. 

Traballos 

Proba escrita 

CSC 

CSIEE 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 

▪ B1.15. Valorar e interpretar as 
aplicacións da tecnoloxía do ADN 
recombinante na agricultura, na 
gandaría, no ambiente e na saúde. 

▪ BXB1.15.1. Interpreta criticamente as 
consecuencias dos avances actuais no campo da 
biotecnoloxía. 2º 

A partir de casos prácticos 
reais, analiza as 
implicacións éticas, sociais 
e ambientais da 
biotecnoloxía. 

Traballos 

Proba escrita 

CSC 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

▪ a 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.16. Orixe e evolución dos 
seres vivos. Hipóteses sobre a orixe 
da vida na Terra. 

▪ B1.17. Teorías da evolución. 
Feito e mecanismos da evolución. 

▪ B1.16. Coñecer e describir as 
hipóteses sobre a orixe da vida e 
as probas da evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 

▪ BXB1.16.1. Distingue as características 
diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 3º 

A partir de textos sinxelos, 
recoñece o tipo de teoría 
evolutiva da que se trata. 

Proba escrita CMCCT 

CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.16. Orixe e evolución dos 
seres vivos. Hipóteses sobre a orixe 
da vida na Terra. 

▪ B1.17. Teorías da evolución. 
Feito e mecanismos da evolución. 

▪ B1.17. Comprender e 
establecer os mecanismos da 
evolución destacando a 
importancia da mutación e a 
selección. Analizar o debate entre 
gradualismo, saltacionismo e 
neutralismo. 

▪ BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade 
xenética, adaptación e selección natural. 

3º 

Explica a evolución en 
base aos seus 
mecanismos, elaborando 
un texto coherente a partir 
duns termos dados. 

Proba escrita CAA 

▪ g ▪ B1.18. As árbores filoxenéticas no 
proceso de evolución. 

▪ B1.18. Interpretar árbores 
filoxenéticas, incluíndo a humana. 

▪ BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 
3º 

Interpreta árbores 
filoxenéticas sinxelas. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ b 

▪ B1.19. Evolución humana: 
proceso de hominización. 

▪ B1.19. Describir a 
hominización. 

▪ BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da 
hominización. 3º 

Nomea os principios da 
moninización. 

Proba escrita CMCCT 

CCL 

Bloque 2. A dinámica da Terra 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Historia da Terra. Orixe da 
Terra. Tempo xeolóxico: ideas 
históricas sobre a idade da Terra. 
Principios e procedementos que 
permiten reconstruír a súa historia. 
Utilización do actualismo como 
método de interpretación. 

▪ 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.  

1º 

Describe os cambios na 
Terra ao longo do tempo e 
na actualidade. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

▪ g ▪ B2.1. Historia da Terra. Orixe da 
Terra. Tempo xeolóxico: ideas 
históricas sobre a idade da Terra. 
Principios e procedementos que 
permiten reconstruír a súa historia. 
Utilización do actualismo como 
método de interpretación. 

▪ 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. 1º 

Realiza a historia xeolóxica 
a partir de cortes 
xeolóxicos sinxelos e 
explica os principios 
aplicados para a súa 
resolución. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e 
períodos xeolóxicos: situación dos 
acontecementos xeolóxicos e 
biolóxicos importantes.  

▪ 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. 

1º 

Realiza a historia xeolóxica 
a partir de cortes 
xeolóxicos sinxelos e 
explica os principios 
aplicados para a súa 
resolución. 

Traballos 

Proba escrita 

CMCCT 

▪ f ▪ B2.3. Os fósiles guía e o seu 
emprego para a datación e o estudo 
de procesos xeolóxicos. 

▪ 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. 

1º 

Realiza a historia xeolóxica 
a partir de cortes 
xeolóxicos sinxelos e 
explica os principios 
aplicados para a súa 
resolución. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.4. Interpretación de mapas 
topográficos e realización de perfís 
topográficos. Interpretación e 
datación de procesos representados 
en cortes xeolóxicos. 

▪ 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.. 

1º 

Realiza un perfil 
topográfico a partir do 
mapa correspondente, 
aplicando correctamente o 
concepto de escala, e 
determina distancias entre 
puntos do mapa. 

Traballos 

Proba escrita 

CMCCT 

CCL 

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

1º 

Realiza a historia xeolóxica 
a partir de cortes 
xeolóxicos sinxelos e 
explica os principios 
aplicados para a súa 
resolución. 

Traballos 

Proba escrita 

CMCCT 

▪ g ▪ B2.5. Estrutura e composición da 
Terra. Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

▪ 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. 

1º 

Sitúa nun esquema gráfico 
as distintas partes da Terra 
e a súa composición. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

▪ g 

▪ f 

▪ B2.5. Estrutura e composición da 
Terra. Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

▪ B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 

▪ 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. 1º 

Explica os principios 
básicos da Tectónica de 
placas.  

Proba escrita CAA 

CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

▪ g ▪ B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
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. 

1º 

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

Proba escrita CAA 

▪ g ▪ B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

▪ 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. 

1º 

Sitúa os principais límites 
de placas e o seu 
movemento relativo a partir 
dun mapa e debuxa en 
corte transversal os 
mesmos. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

CMCCT 

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

1º 

Explica os fenómenos que 
ocorren en distintos límites 
de placas: formación de 
cordilleiras, illas, 
vulcanismo, sismicidade. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

▪ 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. 

1º 

Explica os fenómenos que 
ocorren en distintos límites 
de placas: formación de 
cordilleiras, illas, 
vulcanismo, sismicidade. 

Traballos 

Proba escrita 

CMCCT 

▪ g ▪ B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

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

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

1º 

Explica os fenómenos que 
ocorren en distintos límites 
de placas: formación de 
cordilleiras, illas, 
vulcanismo, sismicidade. 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

CCL 

▪ g 

▪ b 

▪ B2.7. Evolución do relevo como 
resultado da interacción da dinámica 
externa e interna. 

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

▪ BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a 
influencia da dinámica externa e interna. 1º 

Explica nun texto sinxelo a 
natureza do relevo actual 
dunha determinada zona e 
a súa posible evolución 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

externos. tendo en conta os 
procesos internos e 
externos. 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Compoñentes e estrutura 
do ecosistema: comunidade e 
biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico. 

▪ B3.1. Explicar os conceptos de 
ecosistema, biótopo, poboación, 
comunidade, ecotón, hábitat e 
nicho ecolóxico. 

▪ BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e 
distingue os seus compoñentes. 

3º 

Nun texto sinxelo é quen 
de diferenciar os 
elementos do biótopo e a 
biocenose. 

Proba escrita CMCCT 

▪ BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e 
biocenose, e avalía a súa importancia para manter o 
equilibrio do ecosistema. 3º 

Interpreta gráficas nas que 
se representa o tamaño 
dunha poboación fronte a 
un factor, identificando o 
óptimo ecolóxico 

Proba escrita CAA 

CSIEE 

CCL 

▪ g 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.2. Factores ambientais e seres 
vivos. Factores limitantes e 
adaptacións. Límite de tolerancia. 

▪ B3.2. Comparar adaptacións 
dos seres vivos a diferentes 
medios, mediante a utilización de 
exemplos. 

▪ BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres 
vivos a un ambiente determinado, relacionando a 
adaptación co factor ou os factores ambientais 
desencadeantes deste. 

3º 

Describe as adaptacións 
das plantas e animais á 
falta de auga e ao frío. 

Proba escrita CSC 

CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ B3.2. Factores ambientais e seres 
vivos. Factores limitantes e 
adaptacións. Límite de tolerancia. 

▪ B3.3. Categorizar os factores 
ambientais e a súa influencia 
sobre os seres vivos, e recoñecer 
o concepto de factor limitante e 
límite de tolerancia. 

▪ BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que 
condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun 
ambiente determinado, e valora a súa importancia na 
conservación deste. 

3º 

Enumera os principais 
factores ambientais e 
limitantes nos medios 
mariños e terrestres. 

Proba escrita CMCCT 

CAA 

▪ g 

▪ f 

▪ B3.3. Relacións intraespecíficas e 
interespecíficas. Influencia na 
regulación dos ecosistemas. 

▪ B3.4. Autorregulación do 
ecosistema, da poboación e da 
comunidade. 

▪ B3.4. Identificar as relacións 
intraespecíficas e interespecíficas 
como factores de regulación dos 
ecosistemas. 

▪ BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa 
influencia na regulación dos ecosistemas, 
interpretando casos prácticos en contextos reais. 

3º 

Nun texto que describa un 
ecosistema, recoñece as 
relacións e a importancia 
que teñen no ecosistema, 
inferindo o resultado do 
aumento ou a diminución 
de cada unha delas. 

Proba escrita CMCCT 

▪ f 

▪ h 

▪ B3.5. Relacións tróficas: cadeas e 
redes. 

▪ B3.5. Explicar os conceptos de 
cadeas e redes tróficas. 

▪ BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas 
relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia 
para a vida en xeral e o mantemento destas. 

3º 

A partir dun gráfico ou 
texto descritivo dun 
ecosistema é quen de 
construír unha cadea e/ou 

Traballos 

Proba escrita 

CAA 

CSC  

CCL 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

rede trófica e situar os 
seres vivos no seu nivel 
trófico correspondente. 

▪ a 

▪ c 

▪ g 

▪ B3.6. Dinámica do ecosistema. 

▪ B3.7. Ciclo da materia e fluxo da 
enerxía. 

▪ B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

▪ B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e 
sucesións ecolóxicas. 

▪ B3.6. 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. 

▪ BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na 
xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser 
humano, e valora criticamente a súa importancia. 

3º 

Resolve casos prácticos de 
xestión sustentable de 
recursos e determina as 
consecuencias posibles do 
uso non sostible. 

Traballos CSC 

CCEC 

▪ a 

▪ c 

▪ m 

▪ B3.10. Eficiencia ecolóxica e 
aproveitamento dos recursos 
alimentarios. Regra do 10 %. 

▪ B3.7. Relacionar as perdas 
enerxéticas producidas en cada 
nivel trófico co aproveitamento dos 
recursos alimentarios do planeta 
desde un punto de vista 
sustentable. 

▪ BXB3.7.1. Establece a relación entre as 
transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa 
eficiencia enerxética. 

3º 

Aplica a regra do 10%. Proba escrita CAA 

▪ a 

▪ c 

▪ B3.11. Actividade humana e 
medio ambiente. Impactos e 
valoración das actividades humanas 
nos ecosistemas. Consecuencias 
ambientais do consumo humano de 
enerxía. 

▪ B3.12. Os recursos naturais e os 
seus tipos. A superpoboación e as 
súas consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 

▪ B3.8. 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.  

▪ BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións 
humanas que teñen unha influencia negativa sobre os 
ecosistemas: contaminación, desertización, 
esgotamento de recursos, etc. 

3º 

A partir dunha serie de 
termos é quen de elaborar 
un texto argumentativo 
sobre un determinado 
problema ambiental, 
establecendo claramente 
as causas, consecuencias 
e medidas para atallalo. 

Traballos CSC 

CCL 

CCEC 

▪ BXB3.8.2. 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. 

3º 

Elabora un informe sobre 
un problema ambiental 
seguindo un guión 
determinado polo 
profesor/a, entrégao en 
prazo e preséntao ao resto 
da clase segundo as 
directrices do/a docente. 

Traballos CMCCT 

CAA 

CCL 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.13. Os residuos e a súa 
xestión. Coñecemento de técnicas 
sinxelas para coñecer o grao de 

▪ B3.9. Concretar procesos de 
tratamento de residuos e describir 
a xestión que dos residuos se fai 

▪ BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de 
residuos, e valora criticamente a súa recollida 3º 

Para cada tipo de residuo 
determina nunha táboa ou 
nun gráfico como se fai a 

Traballos CSC 

CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

contaminación e depuración 
ambiental. 

no seu contorno próximo. selectiva. súa recollida selectiva e os 
posibles tratamentos que 
se lle poden dar. 

▪ m 

▪ c 

▪ a 

▪ B3.13. Os residuos e a súa 
xestión. Coñecemento de técnicas 
sinxelas para coñecer o grao de 
contaminación e depuración 
ambiental. 

▪ B3.10. Contrastar argumentos a 
favor da recollida selectiva de 
residuos e a súa repercusión a 
nivel familiar e social. 

▪ BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da 
reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 

3º 

Diferencia os tipos de 
residuos, coñece a regra 
dos tres erres e 
comprende a importancia 
de reciclar. 

Traballos CSC 

 CAA 

▪ a 

▪ g 

▪ B3.14. Uso de enerxías 
renovables como factor fundamental 
para un desenvolvemento 
sustentable. Consecuencias 
ambientais do consumo humano de 
enerxía. 

 

 

▪ B3.11. Asociar a importancia da 
utilización de enerxías renovables 
no desenvolvemento sustentable. 

▪ BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías 
renovables para o desenvolvemento sustentable do 
planeta. 

3º 

Elabora unha táboa na que 
se recollan os distintos 
tipos de enerxía coas súas 
características, facendo 
fincapé en cales serían ou 
non sostibles e a causa. 

Traballos CSC 

CCL 

Bloque 4. Proxecto de investigación 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e 
comprobación e argumentación a 
partir da experimentación ou a 
observación. 

▪ B4.1. Planear, aplicar, e integrar 
as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

▪ BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos 
métodos da ciencia. 

1º, 2º e 3º 

Desenvolve con autonomía 
o traballo científico, 
argumentando o proceso 
experimental seguido, 
describindo as súas 
observacións e 
interpretando os seus 
resultados. 

Traballos CAA 

CMCCT 

CSIEE 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e 
comprobación e argumentación a 
partir da experimentación ou a 
observación. 

▪ B4.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da 
observación e a argumentación. 

▪ BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

1º, 2º e 3º 

Formula hipóteses 
xustificando o porqué da 
súa proposta. 

Traballos 

Observación na 
aula 

CAA 

CCL 

CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Temporalización 

(trimestre) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Competencias 
clave 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

▪ B4.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica.  

▪ B4.3. Discriminar e decidir 
sobre as fontes de información e 
os métodos empregados para a 
súa obtención. 

▪ BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 1º, 2º e 3º 

Utiliza distintas fontes de 
información fiables 
apoiándose nas TIC. 

Traballos CAA 

CCL 

CMCCT  

CD 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e 
colaboración respectuosa no 
traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

▪ B4.4. Participar, valorar e 
respectar o traballo individual e en 
grupo. 

▪ BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

1º, 2º e 3º 

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

Observación na 
aula 

Traballos 

CAA 

CSC 

CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

▪ B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e 
colaboración respectuosa no 
traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

▪ B4.5. Presentar e defender en 
público o proxecto de 
investigación realizado. 

▪ BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de 
investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e a súa 
defensa na aula. 

1º, 2º e 3º 

Deseña pequenos traballos 
de investigación para a súa 
defensa na aula. 

Traballos CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

1º, 2º e 3º 
Extrae conclusións das 
súas investigacións e 
traballos. 

Traballos CCL 
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5.1.2. PERFIL COMPETENCIAL 

No apartado anterior (Decreto 86/2015), pódese atopar a asociación entre cada un dos estándares de 

aprendizaxe avaliables e as competencias clave. A continuación, especifícase, de entre todos os estándares, 

aqueles que se consideran esenciais para a formación integral do alumnado: 

CCL 

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como 

por escrito. 

CMCCT 

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. 

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

biolóxico. 

BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos 

con un ou dous caracteres. 

BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 

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

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

superposición de procesos e correlación. 

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

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

BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, interpretando casos 

prácticos en contextos reais. 

BXB3.8.2. 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. 

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

CD 
BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 

investigacións. 

CAA 

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

BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co concepto de xene. 

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. 

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

BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural. 

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

fenómenos que suceden na actualidade. 

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

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

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

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

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

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

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o equilibrio do 

ecosistema. 

BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a adaptación co 

factor ou os factores ambientais desencadeantes desta. 

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida 
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en xeral e o mantemento destas. 

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

CSC 

BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética. 

BXB1.15.1. Interpreta criticamente os avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: 

contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 

BXB4.4.1.Participa,valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

CSIEE 

BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, 

e valora criticamente a súa importancia. 

BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 

contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a súa defensa na aula. 

CCEC 

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno. 

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que 

condicionaron a súa modelaxe. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre. 

 

5.1.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación de cada avaliación calcularase a partir da nota que cada alumno/a obteña nos seguintes 

apartados: 

▪ Probas escritas de contidos (60%). Cada proba puntuarase de cero a dez e a súa media aritmética 

será a cualificación C1. 

▪ Proxectos de investigación e traballos bibliográficos (10%). A este apartado asignaráselle a 

cualificación C2. No caso de que nalgunha avaliación non se desenvolvan proxectos ou traballos, a 

porcentaxe correspondente sumarase ao portfolio de actividades. 

▪ Portfolio de actividades (20%). A este apartado asignaráselle a cualificación C3. 

▪ Outras achegas parciais que vaia acumulando a docente ao longo da súa observación diaria 

(10%): respostas a preguntas da profesora, participación en debates, desenvolvemento do traballo 

diario, etc. A este apartado asignaráselle a cualificación C4. 

A nota global para cada avaliación será: 

N = 0,6 · C1 + 0,1 · C2 + 0,2 · C3 + 0,1 · C4 

▪ Se o resultado de N é superior nas décimas a 0.7 farase redondeo á alza. En caso contrario, o 

redondeo será á baixa. En calquera caso, a nota final da materia calcularase utilizando as notas 

reais, e non as notas redondeadas, de cada alumno/a. 

▪ Deberá obterse como nota mínima un 3 en cada unha das probas escritas, así como unha media 

aritmética de 5 puntos ou superior para poder superar a avaliación. 

▪ A cualificación final do curso será o valor medio das notas obtidas nas tres avaliacións. 

▪ Farase unha recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non acaden un 5 de nota 

media. A recuperación non ten por que coincidir coa avaliación, podendo ser posterior. Nesta 

recuperación, cada alumno/a irá só coa parte que teña suspensa. A cualificación será a dos contidos, 
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conservándose o resto das notas referidas ás distintas actividades. No caso de non recuperar a parte 

ou partes suspensas, o alumno/a terá suspensa a avaliación. 

▪ Os alumnos/as que non teñan avaliación positiva nalgunha das avaliacións terán que facer un exame 

final da mesma en xuño.  

▪ A actitude cara á materia, as respostas a preguntas da profesora, o desenvolvemento do traballo 

diario, etc., poden influír tanto positivamente como negativamente na cualificación das avaliacións. 

▪ No caso de que un alumno/a copie nun exame suspenderá automaticamente a avaliación e terá que 

presentarse á recuperación de toda a avaliación. Se reincide suspenderá a materia e terá que 

examinarse de todo na avaliación extraordinaria de xuño. 

Tal e como se especifica no artigo 7.8. da Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa 

de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato 

no sistema educativo de Galicia: “O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación 

final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para 

o alumnado que teña as materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira 

avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado que 

debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación 

definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso”. 

- O alumnado que non acade a cualificación de 5 na terceira avaliación deberá presentarse a un 

exame final que abranguerá toda ou parte da materia, segundo o caso. As sesións de clase entre a 

terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicaranse a facer tarefas de reforzo para repasar os 

contidos. A nota final deste alumnado calcularase do seguinte xeito: 

Alumnado que recupera toda a 
materia 

Alumnado que recupera parte da materia 

▪ Proba escrita xuño: 90% 

▪ Tarefas de reforzo: 10% 

▪ Media aritmética entre a proba escrita de 

xuño e as avaliacións superadas 

anteriormente: 90% 

▪ Tarefas de reforzo: 10% 

 

- O alumnado cunha nota igual ou superior a 5 na terceira avaliación dedicará as sesións de clase 

entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final a realizar tarefas de ampliación dos contidos. 

Estas tarefas son obrigatorias e contarán para a cualificación final de xuño. A nota final deste 

alumnado calcularase do seguinte xeito: 

▪ Cualificación da terceira avaliación: 90% 

▪ Tarefas de ampliación: 10% 
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5.2. CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

5.2.1. CONCRECIÓN CURRICULAR: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
E COMPETENCIAS CLAVE 

Cultura Científica. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización 
(trimester) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 1. Procedementos de traballo 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. A comunicación en 
ciencia e tecnoloxía. O artigo 
científico. Fontes de 
divulgación científica. 
Elaboración e presentación de 
informes utilizando medios 
diversos. 

▪ B1.1. Obter, seleccionar e 
valorar informacións 
relacionados con temas 
científicos da actualidade.  

▪ CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, 
valorando de forma crítica o seu contido. 1º, 2º e 3º 50% EE 

CAA 

CCL 

▪ CCIB1.1.2. Presenta información sobre un 
tema tras realizar unha procura guiada de 
fontes de contido científico, utilizando tanto 
os soportes tradicionais como internet. 

1º, 2º e 3º 50% EE 

CCL 

CD 

CAA 

▪ a 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.2. Ciencia, tecnoloxía e 
sociedade. Perspectiva 
histórica. 

▪ B1.2. Valorar a importancia da 
investigación e o 
desenvolvemento tecnolóxico 
na actividade cotiá. 

▪ CCIB1.2.1. Analiza o papel da 
investigación científica como motor da 
nosa sociedade e a súa importancia ao 
longo da historia. 

1º, 2º e 3º 50% PE e LC 

CAA 

CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.1. A comunicación en 
ciencia e tecnoloxía. O artigo 
científico. Fontes de 
divulgación científica. 
Elaboración e presentación de 
informes e presentación 
utilizando medios diversos. 

▪ B1.3. Comunicar conclusións e 
ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando 
eficazmente as tecnoloxías da 
información e da comunicación, 
para transmitir opinións propias 
argumentadas. 

▪ CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos 
divulgativos realizando valoracións críticas 
e análises das consecuencias sociais, e 
defende en público as súas conclusións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º e 3º 50% EE 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 
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Cultura Científica. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización 
(trimester) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

Bloque 2. O Universo 

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.1. Orixe do universo: o 
Sistema Solar, a Terra, a vida e 
a evolución. Teorías científicas 
fronte a opinións e crenzas; 
perspectiva histórica. 

▪ B2.1. Diferenciar as 
explicacións científicas 
relacionadas co Universo, o 
Sistema Solar, a Terra, a orixe 
da vida e a evolución das 
especies, daquelas baseadas 
en opinións ou crenzas.  

▪ CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da 
orixe, a evolución e o final do Universo, e 
establece os argumentos que as 
sustentan. 2º 50% PE e LC 

CMCCT 

▪ f ▪ B2.2. Orixe, formación e 
estrutura do Universo. 

▪ B2.2. Coñecer os feitos 
históricos e as teorías que 
xurdiron ao longo da historia 
sobre a orixe do Universo, e en 
particular a teoría do Big Bang. 

▪ CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang 
como explicación á orixe do Universo. 

2º 50% PE e LC 
CMCCT 

▪ CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos 
científicos que foron fundamentais para o 
coñecemento actual do Universo. 

2º 50% PE e LC 
CMCCT 

▪ f ▪ B2.2. Orixe, formación e 
estrutura do Universo. 

▪ B2.3. Describir a organización 
do Universo e como se agrupan 
as estrelas e pos planetas. 

▪ CCIB2.3.1. Establece a organización do 
Universo coñecido, e sitúa nel o sistema 
solar. 

2º 50% PE e LC 
CMCCT 

▪ CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de 
exemplos, os aspectos máis salientables 
da Vía Láctea. 

2º 50% PE e LC 
CMCCT 

▪ CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da 
materia escura para explicar a estrutura do 
Universo. 

2º 50% PE e LC 
CMCCT 

▪ f ▪ B2.2. Orixe, formación e 
estrutura do Universo. 

▪ B2.4. Sinalar que observacións 
poñen de manifesto a existencia 
dun burato negro, e cales son 
as súas características. 

▪ CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos 
buratos negros e describe as súas 
principais características. 

2º 50% PE e LC 

CMCCT 

▪ f ▪ B2.2. Orixe, formación e 
estrutura do Universo. 

▪ B2.5. Distinguir as fases da 
evolución das estrelas e 
relacionalas coa xénese de 
elementos. 

▪ CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución 
estelar e describe en cal delas atopar o 
noso Sol. 

2º 50% PE e LC 

CMCCT 
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Cultura Científica. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización 
(trimester) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

▪ f ▪ B2.3. O Sistema Solar: 
formación e estrutura. 

▪ B2.6. Recoñecer a formación do 
Sistema Solar. 

▪ CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema 
Solar e describe a súa estrutura e as súas 
características principais.  

2º 
50% 

PE e LC 
CMCCT 

▪ f ▪ B2.3. O Sistema Solar: 
formación e estrutura. 

▪ B2.7. Indicar as condicións para 
a vida noutros planetas. 

▪ CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe 
cumprir un planeta para que poida albergar 
vida. 

2º 
50% 

PE e LC 
CAA 

CMCCT 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais 

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B3.1. Ambiente, tecnoloxía e 
sociedade. O crecemento da 
poboación humana e os 
problemas ambientais. 
Sustentabilidade e protección 
ambiental. 

▪ B3.1. Identificar os principais 
problemas ambientais, as súas 
causas e os factores que os 
intensifican; predicir as súas 
consecuencias e propor 
solucións. 

▪ CCIB3.1.1. Relaciona os principais 
problemas ambientais coas súas causas, e 
establece as súas consecuencias. 

2º 50% PE e EE 
CMCCT 

▪ CCIB3.1.2. Procura e describe solucións 
aplicables para resolver os principais 
problemas ambientais. 

2º 50% PE e LC 

CCL 

CAA 

CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ m 

▪ B3.1. Ambiente, tecnoloxía e 
sociedade. O crecemento da 
poboación humana e os 
problemas ambientais. 
Sustentabilidade e protección 
ambiental. 

▪ B3.2. Argumentar sobre o 
crecemento da poboación 
humana, a evolución 
tecnolóxica, os problemas 
ambientais e a necesidade 
dunha xestión sustentable dos 
recursos que proporciona a 
Terra. 

▪ CCIB3.2.1. Coñece e analiza as 
implicacións ambientais dos principais 
tratados e dos protocolos internacionais 
sobre a protección ambientais. 

2º 50% PE e EE 

CSC 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B3.2. Principais problemas 
ambientais: causas, 
consecuencias e posibles 
solucións. 

▪ B3.3. Valorar as graves 
implicacións sociais, tanto na 
actualidade como no futuro, da 
sobreexplotación de recursos 
naturais, a contaminación, a 
desertización, a perda de 
biodiversidade e o tratamento 
de residuos. 

▪ CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do 
cambio climático, establece as súas 
causas e propón medidas concretas e 
aplicables, a nivel global e individual, para 
o reducir. 

2º 50% PE e EE 

CSIEE 

▪ CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos 
da sobreexplotación dos recursos naturais, 
a contaminación, a desertización, os 
tratamentos de residuos e a perda de 
biodiversidade, e propón solucións e 
actitudes persoais e colectivas para os 

2º 50% PE e EE 

CMCCT 

CSIEE 
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Cultura Científica. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización 
(trimester) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

paliar. 

▪ b 

▪ e 

▪ m 

▪ B3.3. Estudo de problemas 
ambientais do contorno 
próximo. Elaboración de 
informes e presentación de 
conclusións. 

▪ B3.4. Saber utilizar 
climogramas, índices de 
contaminación, datos de subida 
do nivel do mar en 
determinados puntos da costa, 
etc., interpretando gráficas e 
presentando conclusións. 

▪ CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a 
información en diferentes tipos de 
representacións gráficas, elaborando 
informes e establecendo conclusións. 2º 50% PE e LC 

CCL 

CSIEE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.4. Xestión enerxética 
sustentable. 

▪ B3.5. Xustificar a necesidade de 
procurar novas fontes de 
enerxía non contaminantes e 
economicamente viables, para 
manter o estado de benestar da 
sociedade actual.  

▪ CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e 
inconvenientes das diferentes fontes de 
enerxía, tanto renovables como non 
renovables.  

3º 50% PE e EE 

CSC 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.4. Xestión enerxética 
sustentable. 

▪ B3.6. Coñecer a pila de 
combustible como fonte de 
enerxía do futuro, establecendo 
as súas aplicacións en 
automoción, baterías, 
subministración eléctrica a 
fogares, etc. 

▪ CCIB3.6.1. Describe procedementos para 
a obtención de hidróxeno como futuro 
vector enerxético.  

3º 50% PE e LC 
CMCCT 

▪ CCIB3.6.2. Explica o principio de 
funcionamento da pila de combustible, 
suscitando as súas posibles aplicacións 
tecnolóxicas e destacando as vantaxes 
que ofrece fronte aos sistemas actuais. 

▪  

3º 50% PE e LC 

CSC 

Bloque 4. Calidade de vida 

▪ m ▪ B4.1. Saúde e doenza. 
Importancia da ciencia na 
mellora da saúde ao longo da 
historia. 

▪ B4.1. Recoñecer que a saúde 
non é soamente a ausencia de 
afeccións ou doenzas. 

▪ CCIB4.1.1. Comprende a definición da 
saúde que dá a Organización Mundial da 
Saúde (OMS). 

1º 50% PE e LC 

CMCCT 
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Cultura Científica. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización 
(trimester) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

▪ c 

▪ m 

▪ B4.2. Doenzas máis 
frecuentes: causas, síntomas, 
medidas preventivas e 
tratamentos. 

▪ B4.3. Uso responsable dos 
medicamentos máis comúns. 

▪ B4.2. Diferenciar os tipos de 
doenzas máis frecuentes, 
identificando algúns 
indicadores, causas e 
tratamentos máis comúns, e 
valorar e describir a importancia 
do uso responsable dos 
medicamentos. 

▪ CCIB4.2.1. Determina o carácter 
infeccioso dunha doenza atendendo ás 
súas causas e aos seus efectos. 

1º 
 

PE e LC 
CMCCT 

▪ CCIB4.2.2. Describe as características dos 
microorganismos causantes de doenzas 
infectocontaxiosas.  

1º 50% PE e LC 
CCL 

▪ CCIB4.2.3. Coñece e enumera as doenzas 
infecciosas máis importantes producidas 
por bacterias, virus, protozoos e fungos, 
identifica os posibles medios de contaxio, 
e describe as etapas xerais do seu 
desenvolvemento e os posibles 
tratamentos. 

1º 50% PE e LC 

CMCCT 

▪ CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos de 
defensa que posúe o organismo humano, 
e xustifica a súa función. 

1º 50% PE e LC 
CMCCT 

▪ CCIB4.2.5. Interpreta nos prospectos dos 
medicamentos informacións relativas a 
posoloxía, indicacións e efectos adversos 
dos medicamentos de uso máis común no 
día a día. 

1º 50% PE e LC 

CCL 

▪ f 

▪ l 

▪ B4.1. Saúde e doenza. 
Importancia da ciencia na 
mellora da saúde ao longo da 
historia. 

▪ B4.3. Estudar a explicación e o 
tratamento da doenza que se 
fixo ao longo da historia. 

▪ CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos 
máis salientables no avance da 
prevención, a detección e o tratamento das 
doenzas. 

1º 50% PE e LC 

CCEC 

▪ CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a 
descuberta da penicilina tivo na loita contra 
as infeccións bacterianas, a súa 
repercusión social e o perigo de crear 
resistencias aos fármacos. 

1º 50% PE e EE 

CCEC 
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Cultura Científica. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización 
(trimester) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

▪ CCIB4.3.3. Explica como actúa unha 
vacina e xustifica a importancia da 
vacinación como medio de inmunización 
masiva ante determinadas doenzas. 

 

50% PE e LC 

CMCCT 

▪ f ▪ B4.2. Doenzas máis 
frecuentes: causas, síntomas, 
medidas preventivas e 
tratamentos. 

▪ B4.4. Coñecer as principais 
características do cancro, a 
diabete, as doenzas 
cardiovasculares, as doenzas 
mentais, etc., así como os 
principais tratamentos e a 
importancia das revisións 
preventivas. 

▪ CCIB4.4.1. Analiza as causas, os efectos e 
os tratamentos do cancro, da diabete, das 
doenzas cardiovasculares e das doenzas 
mentais. 

1º 50% PE e EE 

CMCCT 

▪ CCIB4.4.2. Valora a importancia da loita 
contra o cancro e establece as principais 
liñas de actuación para previr a doenza. 

1º 50% PE e LC 
CSC 

▪ a 

▪ m 

▪ B4.4. Substancias aditivas: 
tabaco, alcol e outras drogas. 
Problemas asociados.  

▪ B4.5. Tomar conciencia do 
problema social e humano que 
supón o consumo de drogas. 

▪ CCIB4.5.1. Xustifica os principais efectos 
que sobre o organismo teñen os diferentes 
tipos de drogas e o perigo asociado ao seu 
consumo. 

1º 50% PE e EE 

CMCCT 

▪ m ▪ B4.5. Hábitos de vida 
saudables e non saudables. 
Alimentación saudable. 

▪ B4.6. Valorar a importancia de 
adoptar medidas preventivas 
que eviten os contaxios e que 
prioricen os controis médicos 
periódicos e os estilos de vida 
saudables. 

▪ CCIB4.6.1. Recoñece estilos de vida que 
contribúan á extensión de determinadas 
doenzas (cancro, doenzas 
cardiovasculares e mentais, etc.). 

1º 50% PE e LC 

CSC 

▪ CCIB4.6.2. Establece a relación entre 
alimentación e saúde, e describe o que se 
considera unha dieta sa. 

1º 50% PE e EE 
CMCCT 

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B5.1. Desenvolvemento da 
humanidade e uso dos 
materiais. Consecuencias 
económicas e sociais do 
desenvolvemento. 
Globalización, deslocalización 
e desenvolvemento 
sustentable. 

▪ B5.1. Realizar estudos sinxelos 
e presentar conclusións sobre 
aspectos relacionados cos 
materiais e a súa influencia no 
desenvolvemento da 
humanidade. 

▪ CCIB5.1.1. Relaciona o progreso humano 
coa descuberta das propiedades de certos 
materiais que permiten a súa 
transformación e aplicacións tecnolóxicas. 

3º 50% PE e LC 

CCEC 

▪ CCIB5.1.2. Analiza a relación dos conflitos 
entre pobos como consecuencia da 
explotación dos recursos naturais para 
obter produtos de alto valor engadido e/ou 

3º 50% PE e LC 

CSC 
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Cultura Científica. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización 
(trimester) 

Grao mínimo de consecución 
dos estándares 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

materiais de uso tecnolóxico. 

▪ f 

▪ m 

▪ B5.2. Procesos de obtención 
de materiais: custos 
económicos, sociais e 
ambientais. O ciclo de vida dos 
produtos. Aplicacións a casos 
concretos nun contexto real do 
contorno próximo. 

▪ B5.3. Residuos como recurso: 
reducir, reutilizar e reciclar. 

▪ B5.2. Coñecer os principais 
métodos de obtención de 
materias primas e as súas 
posibles repercusións sociais e 
ambientais. 

▪ CCIB5.2.1. Describe procesos de 
obtención de materiais, valorando o seu 
custo económico e ambiental, e a 
conveniencia da súa reciclaxe. 

3º 50% PE e LC 

 CSC 

▪ CCIB5.2.2. Valora e describe o problema 
ambiental e social dos vertidos tóxicos. 

3º 50% PE e LC 
CSC 

▪ CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da 
corrosión sobre os metais, o custo 
económico que supón e os métodos para 
protexelos. 

3º 50% PE e LC 

CMCCT 

▪ CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade do 
aforro, a reutilización e a reciclaxe de 
materiais en termos económicos e 
ambientais. 

3º 50% PE e EE 

CSC 

▪ f 

▪ l 

▪ B5.4. Novos materiais. 
Aplicacións actuais e 
perspectivas de futuro en 
distintos campos. A 
nanotecnoloxía. 

▪ B5.3. Coñecer as aplicacións 
dos novos materiais en campos 
tales como electricidade e a 
electrónica, o téxtil, o 
transporte, a alimentación, a 
construción e a medicina. 

▪ CCIB5.3.1. Define o concepto de 
nanotecnoloxía e describe as súas 
aplicacións presentes e futuras en 
diferentes campos. 

3º 50% PE e LC 

CD 

CCEC 

PE: proba escrita, LC: lista de control, EE: escala de estimación. 
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5.2.2. PERFIL COMPETENCIAL 

No apartado anterior (Decreto 86/2015), pódese atopar a asociación entre cada un dos estándares de 

aprendizaxe avaliables e as competencias clave. A continuación, especifícase, de entre todos os estándares, 

aqueles que se consideran esenciais para a formación integral do alumnado: 

CCL 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu contido. 

CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de contido científico, 

utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análises das consecuencias 

sociais, e defende en público as súas conclusións. 

CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os principais problemas ambientais. 

CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas, elaborando informes 

e establecendo conclusións. 

CCIB4.2.2. Describe as características dos microorganismos causantes de doenzas infectocontaxiosas. 

CCIB4.2.5. Interpreta nos prospectos dos medicamentos informacións relativas a posoloxía, indicacións e efectos 

adversos dos medicamentos de uso máis común no día a día. 

CMCCT 

CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final do Universo, e establece os argumentos que 

as sustentan. 

CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do Universo. 

CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos científicos que foron fundamentais para o coñecemento actual do Universo. 

CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o sistema solar. 

CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis salientables da Vía Láctea. 

CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do Universo. 

CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos negros e describe as súas principais características. 

CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar o noso Sol. 

CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e as súas características principais.  

CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que poida albergar vida. 

CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas causas, e establece as súas consecuencias. 

CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, a contaminación, a 

desertización, os tratamentos de residuos e a perda de biodiversidade, e propón solucións e actitudes persoais e 

colectivas para os paliar. 

CCIB3.6.1. Describe procedementos para a obtención de hidróxeno como futuro vector enerxético. 

CCIB4.1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización Mundial da Saúde (OMS). 

CCIB4.2.1. Determina o carácter infeccioso dunha doenza atendendo ás súas causas e aos seus efectos. 

CCIB4.2.3. Coñece e enumera as doenzas infecciosas máis importantes producidas por bacterias, virus, protozoos 

e fungos, identifica os posibles medios de contaxio, e describe as etapas xerais do seu desenvolvemento e os 

posibles tratamentos. 

CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos de defensa que posúe o organismo humano, e xustifica a súa función. 

CCIB4.3.3. Explica como actúa unha vacina e xustifica a importancia da vacinación como medio de inmunización 

masiva ante determinadas doenzas. 

CCIB4.4.1. Analiza as causas, os efectos e os tratamentos do cancro, da diabete, das doenzas cardiovasculares 

e das doenzas mentais. 

CCIB4.5.1. Xustifica os principais efectos que sobre o organismo teñen os diferentes tipos de drogas e o perigo 

asociado ao seu consumo. 

CCIB4.6.2. Establece a relación entre alimentación e saúde, e describe o que se considera unha dieta sa. 

CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da corrosión sobre os metais, o custo económico que supón e os métodos para 

protexelos. 

CD 
CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de contido científico, 

utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 



31 
 

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análises das consecuencias 

sociais, e defende en público as súas conclusións. 

CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións presentes e futuras en diferentes 

campos. 

CAA 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu contido. 

CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de contido científico, 

utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo 

da historia. 

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análises das consecuencias 

sociais, e defende en público as súas conclusións. 

CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que poida albergar vida. 

CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os principais problemas ambientais. 

CSC 

CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais tratados e dos protocolos internacionais 

sobre a protección ambientais. 

CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de enerxía, tanto renovables como non 

renovables. 

CCIB3.6.2. Explica o principio de funcionamento da pila de combustible, suscitando as súas posibles aplicacións 

tecnolóxicas e destacando as vantaxes que ofrece fronte aos sistemas actuais. 

CCIB4.4.2. Valora a importancia da loita contra o cancro e establece as principais liñas de actuación para previr a 

doenza. 

CCIB4.6.1. Recoñece estilos de vida que contribúan á extensión de determinadas doenzas (cancro, doenzas 

cardiovasculares e mentais, etc.). 

CCIB5.1.2. Analiza a relación dos conflitos entre pobos como consecuencia da explotación dos recursos naturais 

para obter produtos de alto valor engadido e/ou materiais de uso tecnolóxico. 

CCIB5.2.1. Describe procesos de obtención de materiais, valorando o seu custo económico e ambiental, e a 

conveniencia da súa reciclaxe. 

CCIB5.2.2. Valora e describe o problema ambiental e social dos vertidos tóxicos. 

CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade do aforro, a reutilización e a reciclaxe de materiais en termos económicos e 

ambientais. 

CSIEE 

CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas causas e propón medidas concretas e 

aplicables, a nivel global e individual, para o reducir. 

CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, a contaminación, a 

desertización, os tratamentos de residuos e a perda de biodiversidade, e propón solucións e actitudes persoais e 

colectivas para os paliar. 

CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas, elaborando informes 

e establecendo conclusións. 

CCEC 

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo 

da historia. 

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análises das consecuencias 

sociais, e defende en público as súas conclusións. 

CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os principais problemas ambientais. 

CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos máis salientables no avance da prevención, a detección e o tratamento 

das doenzas. 

CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a descuberta da penicilina tivo na loita contra as infeccións bacterianas, 

a súa repercusión social e o perigo de crear resistencias aos fármacos. 

CCIB5.1.1. Relaciona o progreso humano coa descuberta das propiedades de certos materiais que permiten a súa 

transformación e aplicacións tecnolóxicas. 

CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións presentes e futuras en diferentes 

campos. 
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5.1.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Utilizaranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 
CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

Proba escrita Proba escrita 70% 

Traballos e 
observación directa 

Rúbricas, escalas 
de estimación e 
listas de control. 

30% 

 
▪ Considéranse como “traballos” o traballo diario de aula/casa como tal (fichas e outras actividades) e 

os proxectos de investigación (tanto individuais como en grupo) e as súas exposicións. 

▪ A observación directa será o procedemento que se levará a cabo diariamente para avaliar o interese 

pola materia e o esforzo (intervencións positivas, realización das actividades propostas, formulación 

de cuestións significativas, interese en tomar anotacións, participación activa na clase, coidado do 

material e respecto polas normas básicas de convivencia...) 

▪ A entrega de traballos será obrigatoria e farase antes da data límite establecida, senón estes non 

serán recollidos e cualificaranse como 0. 

▪ Nas probas escritas especificarase, ben no propio exame, ou ben ao inicio das mesmas por parte do 

docente, a cualificación máxima de cada pregunta. 

▪ En cada avaliación farase a media entre as probas escritas realizadas. Deberá obterse como nota 

mínima un 3 en cada unha das probas escritas, senón a avaliación considerarase non superada e a 

nota do trimestre non poderá ser maior que 4. 

▪ Redondéase á nota máis baixa se a décima é menor que 5 e redondéase á nota máis alta se a 

décima é 5 o superior. 

▪ A nota dos alumnos/as non presentados a algunha das probas sen causa xustificada será de 0 

puntos. 

▪ En caso de que se detecte que un alumno/a copie nun exame a súa cualificación será de 0 puntos. 

▪ Farase unha recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non acaden un 5 de nota 

media e consistirá nunha proba escrita e/ou entrega de traballos, a criterio da docente. 

▪ A nota final do curso será a media aritmética das notas das avaliacións, tomando en consideración 

o redactado nos seguintes parágrafos: 

• A cualificación positiva é dun 5 ou superior. 

• O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 

actividades de apoio, reforzo e ampliación. O alumnado que teña unha ou varias 

avaliacións parciais sen superar recibirá neste período un reforzo e terá a posibilidade de 

facer unha recuperación da avaliación ou avaliacións non superadas, consistente nunha 

proba escrita e/ou traballos (procedemento a decidir polo docente) de recuperación sobre 

a materia non superada.  

• A cualificación definitiva da materia será a media da correspondente ás tres avaliacións 

parciais. No caso de ter superada algunha avaliación parcial mediante proba(s) de 

recuperación ou entrega de traballos (procedemento a decidir polo docente), a 

puntuación máxima considerada para facer a media coas outras avaliacións, no seu caso, 

será un 5. No caso de superar a materia en proba final relativa aos contidos de todo o 

curso, a nota máxima será dun 5.  

• Considérase que a materia foi superada se a nota final é dun 5 ou superior. 
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• Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final, o alumnado que teña superada a 

materia poderá mellorar en 1 punto a súa nota final, para o que se valorará o traballo 

diario e a realización de tarefas. 

6. METODOLOXÍA 

6.1. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A finalidade do proceso de ensino-aprendizaxe é que o alumnado acade aprendizaxes significativas e 

funcionais, o que fai necesario que o/a docente tome decisións en relación a como ensinar. Tomando como 

referencia o Decreto 86/2015, a metodoloxía didáctica defínese como o conxunto de estratexias, 

procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de modo consciente e reflexivo, coa 

finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. De acordo coa 

devandita finalidade, levarase a cabo unha metodoloxía activa, que facilite ao alumnado ser protagonista e 

construtor da súa propia aprendizaxe. Para isto, a docente adoptará o papel de guía, de xeito que orientará 

o seu alumnado, fomentando a súa participación na aula e tendo en conta a diversidade existente; isto é, as 

diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe que presenten os distintos estudantes, adaptando o proceso 

de ensino ás necesidades e características de cada un deles. 

No caso concreto da área de Bioloxía e Xeoloxía é necesario adestrar de xeito sistemático os procedementos 

que conforman a estrutura  da materia. Se ben a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que 

se inclúen no currículo básico así como as estratexias do método científico, o alumnado deberá desenvolver 

actitudes que conduzan á reflexión e análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas 

vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se presentan. Para iso necesitamos certo grao de 

adestramento individual e traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual. 

Os principios metodolóxicos fundamentais que se levarán a cabo tanto na materia de Bioloxía e Xeoloxía 

como na de Cultura Científica son os seguintes: 

- Partir dos coñecementos previos do alumnado. 

- Desenvolver actividades de carácter eminentemente práctico e aplicado. 

- Fomentar a reflexión e o pensamento crítico do alumnado. 

- Achegar a ciencia á experiencia próxima do alumnado, vinculando os contidos con contextos reais e 

favorecendo, deste modo, a aplicación dos contidos adquiridos. 

- Levar a cabo estratexias de traballo colaborativo que potencien a toma de decisións en equipo, o 

consenso, as habilidades de comunicación e cooperación. 

- Favorecer a motivación do alumnado, a través de actividades de carácter manipulativo, experimental 

e lúdico. 

- Potenciar o uso das TIC. 

- Utilizar a experimentación e o método científico como ferramentas fundamentais para o estudo 

científico. 

- Levar a cabo un enfoque interdisciplinar, conectando a Bioloxía e a Xeoloxía con outras ciencias. 

- Desenvolver habilidades comunicativas a través de exposicións orais, debates e postas en común 



34 
 

do traballo individual e en equipo. 

- Avaliación continua do proceso de ensino-aprendizaxe. 

7. MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para levar a cabo o desenvolvemento dos contidos e actividades, utilizaranse materiais didácticos diversos. 

Unha gran parte dos mesmos serán elaborados pola docente (presentacións de diapositivas, boletíns de 

actividades, prácticas de laboratorio, etc.) e, ademais, dado que o CPI de San Sadurniño está inmerso no 

proxecto EDIXGAL en todos os cursos da ESO, utilizaranse tamén os recursos dispoñibles na plataforma. 

A metodoloxía que se intentará levar a cabo co alumnado implica, así mesmo, o uso de materiais 

audiovisuais e informáticos. A aula de informática, a biblioteca, así como o laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía 

suporán unha axuda importante para traballar diversas partes do currículo. 

A prensa, as revistas científicas e outros libros de apoio tamén se empregarán para realizar diferentes 

traballos. 

Co obxectivo de que o alumnado poida ter un manexo fluído da aula virtual do centro, esta ferramenta 

utilizarase desde o principio de curso en todos os niveis. A través desta plataforma os alumnos/as poderán 

atopar material complementario para o estudo, entregar tarefas, realizar cuestionarios e formular cuestións 

relativas á materia. 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO, A PRÁCTICA 
DOCENTE E A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

8.1. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

Para valorar o proceso de ensino utilizarase a seguinte escala de valoración, que permitirá situar en que 

nivel de logro está cada un dos ítems, así como facer os reaxustes necesarios no caso de que algún deles 

se atope no nivel 1: 

▪ Nivel 1: nada satisfactorio/nada de acordo/mal. 

▪ Nivel 2: satisfactorio/de acordo no esencial/aceptable. 

▪ Nivel 3: máis que satisfactorio/de acordo en case todo/ben 

▪ Nivel 4: excelente/totalmente de acordo/moi ben. 
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 Escala  

 1 2 3 4 

O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumando.     

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

Adoptáronse as medidas curriculares necesarias para atender ao alumnado con NEAE.     

Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con 

NEAE. 
    

Atendeuse adecuadamente a diversidade do alumnado.     

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

Deuse un peso real á observación do traballo na aula.     

Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.     

 

8.2. INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

Utilizarase a seguinte escala de valoración, sendo os niveis os mesmos que os indicados no apartado 7.1.: 

 Escala  

 1 2 3 4 

Fixéronse explicacións xerais para todo o alumnado.     

Ofrecéronse a cada alumno/a as explicacións individuais que precisou.     

Elaboráronse actividades atendendo á diversidade.     

Elaboráronse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

Utilizáronse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

Combinouse o traballo individual e en equipo.     

Potenciáronse estratexias de animación á lectura.     

Potenciáronse estratexias tanto de expresión coma de comprensión oral e escrita.     

Incorporáronse as TIC ao proceso de ensino-aprendizaxe.     

Prestouse atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

Ofrecéronse ao alumnado de forma rápida os resultados das probas/traballos, etc.     

Analizáronse e comentáronse co alumnado os aspectos máis significativos derivados 

da corrección das probas/traballos, etc. 
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Déuselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

Grao de implicación da docente nas funcións de titoría e orientación.     

Adecuación, logo da súa aplicación, das ACIs propostas e aprobadas.     

As medidas de apoio, reforzo, etc., estiveron claramente vinculadas aos estándares.     

Avaliouse a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación, etc.     

 

8.3. INDICADORES DE LOGRO DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Utilizarase a seguinte escala de valoración, sendo os niveis os mesmos que os indicados no apartado 7.1.: 

 Escala  

 1 2 3 4 

Adecuación do deseño das unidades didácticas ou proxectos a partir dos elementos do 

currículo. 
    

Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas/proxectos.     

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e á temporalización 

previstas. 
    

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades/proxectos.     

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

Adecuación da ponderación concedida a cada instrumento de avaliación.     

Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado.     

Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.     

Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua.     

Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame ou dunha 

avaliación. 
    

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.     

Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     

Adecuación dos mecanismos para informar o alumnado e as familias sobre os criterios 

de avaliación, estándares e instrumentos. 
    

Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
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Os resultados derivados das avaliacións anteriores, así coma os resultados académicos obtidos polo 

alumnado poden provocar que esta programación sexa sometida a revisión e modificada, se así se considera 

oportuno. 

9. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

O procedemento para recuperar a materia pendente de cursos anteriores será explicado ao alumnado pola 

profesora ao comezo do curso. Esta información tamén se publicará na aula virtual do CPI de San Sadurniño. 

O boletín oficial de avaliación de pendentes só se entregará en xuño. 

Para recuperar a Bioloxía e Xeoloxía pendente (de 1º e de 3º da ESO), procederase do seguinte xeito: 

a) Realizarase unha proba parcial en febreiro e outra en maio, que coincidirá coa avaliación final. Os 

contidos da materia repartiranse de forma proporcional: na proba parcial de febreiro entrarán os 

contidos da 1ª e da 2ª avaliación e, na de maio, os da 3ª. No caso de superar os contidos na proba 

de febreiro, esa materia xa non entrará na proba de maio. No caso de que os contidos non sexan 

superados na proba de febreiro, o alumno/a examinarase de toda a materia (1ª, 2ª e 3ª avaliación) 

en maio. 

b) Para preparar as probas, o alumnado deberá realizar un boletín de actividades proposto pola 

profesora. Este boletín deberá ser entregado, como moi tarde, o día da realización do exame 

correspondente. Calquera boletín entregado con posterioridade ao día da proba correspondente será 

cualificado cun 0. 

c) Criterios de cualificación: a nota da avaliación parcial calcularase da seguinte forma: 

• Proba escrita: 70% da nota.  

• Boletín: 30% da nota. 

• A nota mínima da proba escrita, para realizar a media entre ela e o boletín de actividades 

será de 3,5 puntos.  

• A avaliación parcial considerarase aprobada cando, unha vez sumadas ambas as dúas 

cualificacións, o resultado sexa igual ou superior a 5 puntos. 

d) Exame final de maio: estará estruturado por avaliacións. Procederase, segundo o caso, do seguinte 

xeito: 

• Se un alumno/a aproba a avaliación parcial de febreiro, no exame de maio contestará 

unicamente as preguntas relativas á avaliación parcial de maio. 

• Se un alumno/a suspende a avaliación parcial de febreiro, no exame de maio contestará todas 

as preguntas do exame final de maio. 

• Neste último caso, para considerar aprobada(s) a(s) avaliación(s) correspondente(s), a nota 

acadada na proba final de maio debe ser igual ou superior a 5 puntos. 

10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial realizarase en todos os niveis, na primeira ou segunda semana de curso, e consistirá 

nunha proba escrita constituída por actividades de distinto tipo (preguntas curtas, debuxos para completar, 
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comprensión de textos científicos, preguntas tipo test, etc) ou ben nun Kahoot, no que se incluirán preguntas 

variadas. 

O obxectivo desta avaliación é determinar o nivel de coñecementos previos do alumnado así como o seu 

grao de desenvolvemento das competencias básicas. Así, as probas de avaliación inicial terán un carácter 

meramente informativo para a docente e non estarán suxeitas a ningún tipo de cualificación. 

Os resultados poñeranse en común co resto do profesorado do grupo na sesión de avaliación inicial, na que 

se determinarán as medidas individuais a levar a cabo con cada alumno/a, de ser o caso. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade, vinculada á aula, fai referencia ás diferenzas existentes entre o alumnado en canto ás súas 

aptitudes, capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, intereses, motivacións, necesidades, ritmos de 

maduración e condicións socioculturais. Desde o departamento de Bioloxía e Xeoloxía atenderase a esa 

diversidade,  intentando adaptar o proceso de ensino ás necesidades individuais de cada alumno/a. No caso 

concreto de que exista alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), estudarase cada 

caso de forma particular para tomar as decisións e medidas máis axeitadas.  

Como se explicou no apartado anterior, para o alumnado coa Bioloxía pendente, realizarase un plan de 

reforzo, mentres que no caso do alumnado repetidor empregarase un plan específico personalizado, 

para consolidar as aprendizaxes adquiridas e superar as dificultades detectadas. 

Para isto terase presente o abano de posibilidades que contempla a lei (Orde do 8 de setembro de 2021/ 

Orde do 25 de xaneiro de 2022), en función da gravidade da actuación, e que a continuación se presenta: 

Medidas ordinarias 

Organizativas Curriculares 

• Adecuación para algún alumno/a ou grupo da 

estrutura organizativa do centro e/ou da aula: 

a) Tempos diferenciados, horarios 

específicos, etc. 

b) Horarios diferenciados. 

c) Materiais e recursos didácticos 

diferenciados. 

• Desdobramento de grupos. 

• Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado 

naaula. 

• Adaptacións metodolóxicas para algún alumno/a 

do grupo, como traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe 

por proxectos, etc. 

• Adaptación dos tempos e/ou os instrumentos de 

avaliación para algún alumno/a. 

• Programas de reforzo para o alumnado que tivo 

promoción sen superar todas as materias. 

• Programa específico para alumnado repetidor na 

materia. 

• Aplicación personalizada dese programa 

específico para repetidores da materia. 

Medidas extraordinarias 

Organizativas Curriculares 

• Alumnado que recibe apoio por parte do 

profesorado especialista en PT/AL. 

• De ser o caso, grupos de adquisición das linguas 

(para alumnado estranxeiro). 

• De ser o caso, grupos de adaptación da 

competencia curricular (alumnado estranxeiro). 

• Outras medidas organizativas: escolarización 

domiciliaria, escolarización combinada, etc. 

• Adaptacións curriculares na materia. 

• De ser o caso, agrupamento flexible ou 

específico autorizado na materia. 

• Alumnado con flexibilización na escolarización. 

• Descrición do protocolo de coordinación co 

profesorado que comparte co titular da materia 

os reforzos, apoios, adaptacións, etc. 

(coordinación cos PT/AL/outro profesorado de 
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12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

O Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria, establece que en todas as materias traballaranse os seguintes temas transversais: a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información 

e da comunicación (TIC), o emprendemento e a educación cívica e constitucional. Así mesmo, tamén se 

mencionan outros coma a igualdade de xénero, a non discriminación por diferentes causas, a resolución 

pacífica de conflitos, a educación e seguridade viaria, a educación medioambiental e o desenvolvemento 

sustentable e a vida saudable. 

A metodoloxía e os recursos empregados na materia están deseñados para traballar estes aspectos. 

Ademais, desde o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, propóñense as seguintes liñas de actuación 

específicas: 

• Tratamento do fomento da lectura (Plan Lector): dentro do Plan Lector establécese un tempo 

mínimo obrigatorio de dedicación á lectura. No CPI de San Sadurniño estableceuse dedicar un 

número de horas por trimestre igual ao número de horas semanais impartidas na materia. Desde o 

Departamento potenciarase a lectura facendo uso de textos científicos, artigos de revistas científicas 

e xornais, biografías, ou un libro de lectura para cada curso. 

• Tratamento do fomento das TIC: a utilización das novas tecnoloxías é moi importante nas materias 

do Departamento, e máis especialmente durante este curso, como consecuencia da situación 

sanitaria que estamos a vivir. Neste sentido, utilizarase a aula virtual como un entorno no que o 

alumnado poida atopar recursos relacionados coa materia así como comunicarse coa docente; 

empregarase a plataforma EVA-EDIXGAL en todos os cursos da ESO; fomentarase a procura de 

información a través de Internet; ensinarase ao alumnado a utilizar programas informáticos de 

presentación da información como apoio para a exposición de traballos e introducirase ao alumnado 

no manexo de follas de cálculo. 

• Contribución ao proxecto lingüístico: as materias do Departamento impártense, por lei, en galego. 

Aínda que no día a día a comunicación oral na aula implica o uso indistinto do galego e do castelán, 

en función dos interlocutores empregados, as probas escritas e os documentos oficiais entregaranse 

en galego. Hai que sinalar que é moi habitual, debido ao carácter interfronteirizo da ciencia, que 

xurdan conceptos de orixe anglosaxona, ou incluso se trate algún texto en inglés, o cal permite incidir 

na importancia que ten esta lingua na comunicación de resultados en ciencia. 

• Contribución ao plan de convivencia: de xeito transversal, as materias desenvolvidas polo 

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, permiten tratar diferentes temas implicados na mellora da 

convivencia do centro. Un deles é o traballo en grupo e as normas que deben rexer a cooperación 

entre os seus integrantes, o cal se observa principalmente no laboratorio ou nos traballos de 

investigación colectivos. Ademais, desde o Departamento inculcaranse valores cívicos e 

democráticos, o respecto polas persoas e os bens materiais, a tolerancia, o respecto, a solidariedade, 

apoio/profesorado do agrupamento/ etc. 
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a igualdade efectiva entre mulleres e homes, etc. 

• Igualdade de xénero: este tema transversal traballarase facendo fincapé no importante papel das 

mulleres na investigación científica, para o cal non só se desenvolverán actividades específicas o 11 

de febreiro, Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, senón que se destacarán os logros 

científicos das mulleres no día a día na aula, conectando estes cos contidos curriculares da materia. 

• Educación medio ambiental e desenvolvemento sustentable: este tema transversal é inherente 

á Bioloxía e Xeoloxía. Deste modo, farase fincapé na importancia da conservación da biodiversidade 

e dos diferentes ecosistemas existentes, explicaranse fenómenos como o efecto invernadoiro 

antropoxénico, o burato na capa de ozono e a chuvia ácida, así como as accións humanas que 

provocan estes graves danos no medio ambiente. Ademais, explicarase o concepto de 

desenvolvemento sustentable e trataranse as accións dirixidas a logralo. Dado que o CPI de San 

Sadurniño participa este ano na modalidade 4 (EDUsostibilidade) do CP Innova, a educación 

medioambiental e o desenvolvemento sustentable traballaranse, en numerosas ocasións, vinculados 

a este proxecto. 

• Vida saudable: ter coñecementos de alimentación e nutrición é básico para levar a cabo unha dieta 

equilibrada e saudable no noso día a día. Desde o Departamento salientarase a importancia dos 

distintos nutrientes para o ser humano, falarase sobre a necesidade de complementar a dieta coa 

actividade física regular e traballarase sobre distintos trastornos asociados á alimentación, entre 

outros. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Para o curso 22-23, propóñense as seguintes actividades: 

• Participación na Olimpíada de Xeoloxía organizada pola AEPECT (Asociación Española para o 

Ensino das Ciencias da Terra). 

• Visita aos Museos Científicos Coruñeses. 

• Participación en talleres/obradoiros organizados polos Museos Científicos Coruñeses ou calquera 

outra entidade dedicada á divulgación científica. 

• Roteiro xeolóxico. 

• Visita ao MUNCYT co alumnado de Cultura Científica. 

• Feira de Ciencias no CPI. 

Na memoria final de curso recolleranse todas aquelas actividades que vaian xurdindo. 

Asinado: Alba Monteagudo Gómez 

Xefa do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, 

San Sadurniño, 7 de setembro de 2022. 


