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EPAPU “Eduardo Pondal” 
Dpto. de Ciencias Naturais 

Guía breve da materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente de 2º 
Curso de Bacharelato. Curso 2022-23 

1. METODOLOXÍA 
Nas ensinanzas a distancia semipresencial a aprendizaxe enténdese coma un proceso 
activo no que, o alumno/a “ti” es o/a protagonista principal, orientado e guiado polo 
profesor-titor a través de titorías presenciais.  Este cambio de protagonísmo supón 
que debes de asumir un papel máis activo na túa aprendizaxe, aprender a organizar 
os tempos de estudo, e a comunicarte e expresarte a través da realización  das 
actividades propostas polo profesor-titor, que che van axudar a construír o teu propio 
coñecemento e valorar a través dos criterios de avaliación que se propoñen en cada 
unha das U.D, e en que medida vas conseguindo os obxectivos da materia. Polo tanto, 
a educación a distancia semipresencial debes entendela como un proceso de 
“comunicación educativa”, que se pode romper se falla algún dos elementos.  

As titorías presenciais, son de dous tipos: titorías lectivas e titorías de orientación:  

 As titorías lectivas, é unha titoría semanal para cada materia, a que tes que 
asistir de forma regular para facilitar o proceso de ensinanza (agás en 
circunstancias acreditada, previa petición do interesado/a).  

 As titorías de orientación, son varias horas semanais que figuran no horario 
do profesor/a da materia, nas que podes consultar dubidas, asesoramento e 
orientación ao profesor, por vía telefónica (teléfono do centro), correo electrónico 
(concepcion.gonzalez@edu.xunta.es) ou través da aula virtual de Ciencias da 
Terra e Ambientais 2º BAC. Profesora. Concepción González Rodríguez.  

As titorías lectivas dedicaranse a abordar co alumnado os aspectos fundamentais da 
materia, incidindo especialmente nos contidos procedementais,. Cada sesión comeza 
pola formulación de cuestións relacionadas coa materia traballada na sesión da 
semana anterior. Continuase coa resolución de problemas/actividades, e aclaración 
dos aspectos mais complexos onde se observa una falta de comprensión, ou daqueles 
que resulte evidente que non chegaron de xeito claro ao alumnado. Unha vez 
concluído este punto, pásase a desenvolver os contidos seguintes que se traballaran 
na sesión, co apoio dos materiais e recursos que se citan no apartado correspondente. 

Ás titorías de orientación, podes utilizalas se o consideras necesario, para solucionar 
as dúbidas que che poidan xurdir no estudo da materia ou problemas atopados no 
desenvolvemento do teu traballo autónomo, etc.  

2.  MATERIAIS E RECURSOS 
1.1. Libro de texto: Rubio, N.; Roiz, J. M. Ciencias de la  Tierra y del Medio Ambiente. 
Ed. Anaya. S. A. 2016. I.S.B.N.: 978-84-698-1285-3 
1.2.Aula virtual do EPAPU EDUARDO PONDAL. En concreto: Ciencias da Terra e 
Ambientais 2º BAC. Profesora. Concepción González Rodríguez. Acédese a ela a 
través do seguinte enderezo: 
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http://www.edu.xunta.es/centros/epaeduardopondal/aulavirtual/ 

Onde aparecerán todos os materiais de apoio utilizados nas titorías lectivas e as 
actividades recomendadas para cada  unidade didáctica: 

1.3 Materiais de apoio que se entreguen ou aconsellen os profesores/titores, nas 
titorías lectivas e as actividades recomendadas para cada unidade didáctica 
(recordase a obriga de asistencia). 

1.4. Recursos bibliográficos. O Centro dispón de biblioteca na que ademais da 
consulta e préstamos de libros/revistas,... etc., a biblioteca dispón de computadores, 
con conexión a internet, que o alumnado pode utilizar como apoio didáctico (CDs, 
Internet, etc..). Neste apartado anotamos as páxinas que polo seu interese resultan 
útiles para esta materia,  xa que aportan moita información xerarquizada, que pode ser 
consultada de xeito sinxelo e moi didáctico: 

 http://www.cnice.mecd.es/ 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/gredos/index.html 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/index.htm 

http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html 

3.Temporalización por avaliacións 

Bloques  
de contidos de referencia 

do Decreto 86/2015 

Avaliacións Unidades didácticas  Temas de 
referencia no 
libro de texto 

- Bloque 1.  Medio 
ambiente e dinámica de 
sistemas. Modelos de 
teoría de Sistemas. 

 
- Bloque 2..  Dinámica dos 
sistemas fluídos. 
 

- Bloque 3. Contaminación 
atmosférica. 

 
- Bloque 4.Contaminación 
das augas. 

 

- Bloque 5. A xeosfera e 
os riscos xeolóxicos. 

 

 
 
Primeira 
avaliación 

- U.D. 1. O medio ambiente e os 
modelos de teoría de sistemas. 

- U.D. 2. A atmosfera e a hidrosfera. 

- U.D.3. Contaminación atmosférica. 

- U.D. 4. Contaminación das augas. 

 
 
- Temas: 1, 2, 
3,  4, 5. 

 
 
 
Segunda 
avaliación 

- U.D. 5.   A xeosfera e a dinámica 
interna. Riscos asociados e a súa 
prevención. 

- U.D.6. –O relevo como resultado 
da dinámica terrestre. Riscos 
asociados e a súa prevención. A 
paisaxe e as alteracións da paisaxe. 

-U.D. 7. Recursos da xeosfera. 
Problemas ambientais asociados a 
súa explotación.  

- U.D. 8. O sistema litoral como fonte 
de biodiversidade e recursos.. 

 
 
 
- Temas: 6, 7, 
8, 9, 10. 

http://www.edu.xunta.es/centros/epaeduardopondal/aulavirtual/
http://www.cnice.mecd.es/
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/gredos/index.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/index.htm
http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html
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- Bloque 6. Circulación de 
materia e enerxía na 
biosfera. 

 

- Bloque 7. A xestión do 
planeta e o 
desenvolvemento 
sustentable. 

 
 
Terceira 
avaliación 

- U.D. 9. A Enerxía e a materia nos 
ecosistemas. Evolución dos 
ecosistemas no tempo. 
- U.D. 10.  A biosfera e os seus 
recursos. Impactos asociados a 
biosfera. 

--U.D. 12. Principais problemas 
medioambientais e xestión 
sustentable do medio ambiente. 

 
 
 
- Temas: 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17. 

2. CRITERIOS SOBRE OS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO 
ALUMNADADO 

1. Procedemento de avaliación de aprendizaxes:  

- Realizaranse, tres avaliacións ao longo do curso. Rematado o período lectivo, e 

coincidindo coa sesión da 3ª avaliación, procederase á realización da avaliación final 

do alumnado e en Xuño a avaliación extraordinaria. 

- O Centro establecerá de forma oficial o calendario do exame para cada unha das 

avaliacións. 

- As posibles reclamacións do alumnado sobre as cualificacións obtidas nas 

avaliacións resolveranse seguindo o disposto para as ensinanzas do bacharelato de 

réxime ordinario. 

2. Instrumentos de avaliación e cualificación da aprendizaxe:  

2.1. Probas escritas/ exame. 

Estas probas permiten valorar e cualificar os coñecementos do alumnado, así 

como o proceso de aprendizaxe. Este instrumento suporá unha porcentaxe do 70% 

da nota da avaliación. En función da natureza dos temas explicados, as probas 

escritas constarán de 5 a 10 preguntas dalgunha das seguintes modalidades: 

• Preguntas de resposta corta referentes a definicións, vocabulario científico, 

interpretacións de esquemas 

• Preguntas de resposta ampla, que poderán estar relacionados co 

desenvolvemento dalgún tema, así coma a análise e interpretación de datos ou cifras 

referidas a unha determinada situación no que o alumnado terá que relacionar e 

sintetizar. aspectos de interese da materia.  

- Haberá unha proba escrita/ exame por avaliación,  que abarcará as unidades 

didácticas que forman parte da programación da materia para ese período avaliativo.  

2.2. Traballo diario e semanal.  

- Este criterio suporá una ponderación dun 30% sobre a nota da avaliación. 
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Considerándose neste aspecto a interese do alumno e a súa participación na 

realización de actividades e traballos propostos para realizar tanto dentro da aula, 

como fora dela, o longo das tres avaliacións. 

2.3. Cualificación final 

- A nota de cada avaliación será o resultado de aplicar as anteriores ponderacións. 

- Considerárase aprobado/a o alumno/a que obteña unha nota igual ou maior a 5, 

en cada unha das tres avaliacións. 

- A nota final da convocatoria ordinaria (Maio) será aproximadamente a nota media 

das tres avaliacións, se ben se terá en conta a evolución, positiva ou negativa, do 

alumno/a ó longo do curso, tendo presente o principio de avaliación continua..  

2.4. Actividades de recuperación e promoción do alumnado 

- Na proba escrita da terceira avaliación, ofrecerase ao alumnado a  posibilidade de 

recuperar as avaliacións non superadas previamente (1ª e/ou  2ª) e nela tamén 

realizaran unha proba global aqueles alumnos/as que non seguiran o proceso de 

avaliación continúa.  

- O alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria, terá que 

presentarse a avaliación extraordinaria de Xuño, na que se incluíran os contidos de 

todas as unidades didácticas do curso.  

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS DE 
REFERENCIA DO CURRÍCULO PARA CADA AVALIACIÓN 

Primeira avaliación 

U.D.1. O medio ambiente e os modelos de teoría de sistemas. Libro de 
texto: Tema 1 e 2. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1.1. Realizar modelos de sistemas considerando as variables, analizando a 

interdependencia dos seus elementos e establecendo as súas relacións 
causais. 

1.2. Aplicar a dinámica de sistemas aos cambios ambientais acontecidos como 
consecuencia da aparición da vida e as actividades humanas ao longo da 
historia. 

1.3. Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á actividade humana 
sobre o medio ambiente. 

1.4. Identificar  os  principais  instrumentos de información ambiental. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Define o concepto de medio ambiente. 
 Interpreta a Terra e o medio ambiente como sistemas. 
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 Xustifica a necesidade da interdisciplinariedade no estudo científico da Terra e 
do medio ambiente. 

 Describe as transformacións sufridas polo sistema Terra. 
 Describe as interaccións da sociedade humana co medio ambiente e valorar as 

repercusións producidas. 
 Define as técnicas actuais para o estudo ambiental e a prevención de riscos e 

coñecer os principios que rexen a teledetección, o uso de satélites, o GPS, os 
SIX e os programas de simulación ambiental, interpreta imaxes sinxelas 
tomadas por satélites. 

 Enumera as diferentes aplicacións das tecnoloxías actuais no estudo ambiental 
e a prevención de riscos e explicar a importancia dos modelos de simulación na 
planificación de riscos e o estudo do medio ambiente. 

 Define risco, vulnerabilidade, perigo e exposición, relacionar os factores de risco 
entre si e valorar un risco determinado, recoñecer os factores de risco en 
situacións expostas mediante textos, fotografías ou debuxos. 

 Clasifica os diferentes tipos de riscos e recoñecer os riscos da súa localidade ou 
de zonas determinadas do país. 

 Describe os métodos de prevención de riscos que están ao dispor das persoas 
e as accións que se poden emprender para minimizar os danos causados por 
un evento catastrófico. 

U.D. 2. A atmosfera e a hidrosfera: Temas 2 e 4. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
2.1. Comprender o funcionamento das capas fluídas establecendo a súa relación  
 co clima. 
2.2.  Recoñecer os compoñentes da atmosfera relacionándoos coa súa 

procedencia e importancia biolóxica. 
2.3.  Comprender a importancia da capa de ozono e a súa orixe. 
2.4.  Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 
2.5. Comprender o papel da hidrosfera como regulador climático 
2.6.   Asociar algúns fenómenos climáticos coas correntes oceánicas (ou a   

temperatura superficial da auga). 
2.7. Explicar a formación de precipitacións en relación aos movementos de 2.8.
 masas de aire e interpretar mapas meteorolóxicos 
2.8.  Identificar os riscos climáticos, valorando os factores que contribúen a  

favorecelos e a paliar os seus efectos. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Describe o proceso histórico de formación da atmosfera que a levou a acadar 

a composición actual. 
 Describe a estrutura en capas da atmosfera, a composición, propiedades de 

cada unha delas e  a distribución dos gases que as compoñen. 
 Explica o papel de  regulador climático e de filtro  protector que exerce a 

atmosfera. 
 Describe os fenómenos que se producen por mor da dinámica vertical e 

horizontal da atmosfera. 
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 Enumera cales son os principais fenómenos meteorolóxicos, as súas causas e 
as súas consecuencias. 

 Explica os factores condicionantes do clima. Identificar as principais zonas 
climáticas a nivel mundial e analizar o clima de Galicia no contexto Ibérico. 

 Clasifica e describe as principais características dos diferentes tipos de augas 
da hidrosfera indicando a porcentaxe que ocupa cada unha delas sobre o 
total. 

 Describe o ciclo da auga e analizar o balance hídrico deste ciclo. 
 Explica a dinámica da hidrosfera identificando as causas que a producen.  
 Describe a dinámica da hidrosfera a nivel oceánico ( as ondas, as correntes 

mariñas e as mareas) e a nivel continental. 
 Describe os procesos que provocan a situación especial coñecida como “El 

Niño” e os efectos que produce tal situación. 

U.D. 3. Contaminación atmosférica. Libro de texto: Tema 3.  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
3.1.  Argumentar a orixe da contaminación atmosférica e identificar os efectos 

sociais, ambientais e sanitarios que produce. 
3.2. Propor medidas que favorecen a diminución da contaminación atmosférica e do 

efecto invernadoiro. 
3.3.  Relacionar a contaminación atmosférica cos seus efectos biolóxicos e con 

certas condicións meteorolóxicas e/ou topográficas. 
3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da contaminación atmosférica. 
3.5 Distinguir a orixe e os efectos do ozono troposférico e do ozono estratosférico. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Identifica cales son os contaminantes atmosféricos de orixe natural e cales son 

de orixe antrópica. Diferenciando entre contaminantes primarios e secundarios. 
 Identifica as principais fontes de contaminación e describir os efectos que 

producen. 
 Describe o modo en que as condicións atmosféricas, topográficas e 

climatolóxicas inflúen na contaminación atmosférica. Brisa mariña, brisa de 
montaña e illa térmica. 

 Describe os fenómenos que producen: o deterioro da capa de ozono, o 
incremento do efecto invernadoiro, a formación da choiva ácida, a formación 
dos distintos tipos de smog. 

 Identifica as medidas de control que se poden exercer sobre a contaminación 
atmosférica de orixe antrópica. 

 Describe os recursos atmosféricos, o modo no que poden ser aproveitados polo 
ser humano e os seus beneficios a nivel global. 

 Analiza os cambios climáticos da historia da Terra e a influencia do ser humano 
no cambio climático actual. 

U.D. 4. Contaminación das augas Libro de texto: Tema 5. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
4.1.  Clasificar os contaminantes da auga en relación á súa orixe e aos seus 
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efectos. 
4.2. Coñecer os indicadores de calidade da auga. 
4.3. Valorar as repercusións para a humanidade da contaminación da auga, e 

propón medidas que a eviten ou diminúan. 
4.4 Coñecer os sistemas de potabilización e depuración das augas residuais. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Citar os principais usos, como recurso, da auga na actividade humana. 
 Identifica o modo no que o ser humano pode influír no ciclo da auga e describir 

o tipo de alteracións que pode provocar esa influencia. 
 Describe o modo de realizar un uso eficiente da auga a través de: mellora de 

instalacións, educación e concienciación social, a política e a lexislación. 
 Explica o concepto de contaminación e as alteracións que pode producir na 

auga. Diferenciar entre os tipos de contaminantes da auga e as súas orixes.  
 Analiza o concepto de calidade da auga e describe os parámetros que se 

empregan para indicar a calidade da auga. 
 Identifica en que consiste o problema de distribución da auga no Estado 

Español e cal é a súa posible solución. 

Segunda avaliación 

U.D 5. A xeosfera e a dinámica interna. Riscos asociados e a súa 
prevención. Libro de texto: Temas  6. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
5.1.  Relacionar os fluxos de enerxía e os riscos xeolóxicos. 
5 . 2 .   Identificar os factores que determinan, favorecen e atenúan os riscos    
xeolóxicos sísmico e volcánico. 
5.3. Identificar os danos que producen os riscos xeolóxicos, e determinar métodos 
de predición e prevención. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Relaciona a orixe da Terra coa estrutura e dinámica da xeosfera e xustifica a 

relación da enerxía xeotérmica coa orixe da Terra. 
 Identifica o Sol como o principal subministrador de enerxía á Terra e relacionalo cos 

procesos xeodinámicos externos. 
 Relaciona o vulcanismo coa dinámica xeolóxica asociada aos bordos de placa e 

describir os tipos de volcáns e de erupcións, relacionándoos co seu risco. 
 Explica os terremotos como consecuencia da dinámica xeolóxica asociada aos 

bordos de placa e localiza nun mapa as zonas de especial risco sísmico e volcánico. 
 Clasifica os riscos xeolóxicos asociados aos procesos internos e identifica os que 

afectan a un determinado territorio a partir de textos, fotografías ou debuxos. 
 Identifica e describe situacións ou actividades humanas que xeran riscos ou 

intensifican os riscos xeolóxicos naturais. 
 Enumera e describe as medidas de predición e prevención dos diferentes riscos 

xeolóxicos asociados aos procesos internos e explica o papel dos mapas de risco 
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na planificación dos riscos xeolóxicos, interpretando mapas de risco e propondo 
medidas de actuación fronte a situacións concretas. 

U.D 6. O relevo como resultado da dinámica terrestre. Riscos asociados e 
a súa prevención.  Libro de texto: Temas  7 e 9. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
6.1. Comprender o  relevo como  a interacción da dinámica interna e externa 
6 . 2 .  Determinar os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e valorar os  

factores que inflúen. 
6.3.  Recoñecer a fraxilidade da paisaxe fronte aos impactos ambientais e valorar                           

a ordenación do territorio como prevención de riscos. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Relaciona os axentes da erosión e da meteorización cos ambientes xeolóxicos e as 

formas de modelado superficial que xeran e describe as súas características máis 
relevantes. 

 Describe os fenómenos de ladeira e os procesos que os xeran. 
 Clasifica os riscos xeolóxicos asociados a procesos xeolóxicos externos, e identifica 

que afectan a un territorio a partir de textos, fotografías ou debuxos.  
 Identifica e describir situacións ou actividades humanas que xeran riscos ou 

intensifican os riscos xeolóxicos naturais. 
 Describe as medidas que se poden levar a cabo para evitar ou corrixir impactos 

paisaxísticos de orixe natural e antrópica. 
 Enumera e describe as medidas de predición e prevención dos diferentes riscos 

xeolóxicos asociados a procesos xeolóxicos externos e explica o papel dos mapas 
de risco na planificación dos riscos xeolóxicos, interpretando mapas de risco e 
propondo medidas de actuación fronte a situacións concretas. 

U.D. 7. Recursos da xeosfera. Problemas ambientais asociados a súa 
explotación. Libro de texto: Tema 10. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
7.1.  Recoñecer os recursos minerais, os combustibles fósiles e os impactos 

derivados do seu uso. 
7.2. Identifica os impactos derivados da explotación dos recursos da xeosfera en 

Galicia. 
7.3. Identificar medidas de uso eficiente da enerxía e dos recursos, determinando 

os seus beneficios. 
CONTIDOS MÍNIMOS 
 Relaciona os procesos xeolóxicos coa orixe dos diferentes tipos de xacementos 

minerais, de rochas ou de combustibles fósiles. Describe os métodos e 
procedementos que se utilizan na obtención dos recursos da xeosfera. 

 Identifica os recursos da xeosfera susceptibles de seren explotados e enumera os 
máis destacados e a utilidade que teñen e xustifica por que os recursos minerais, as 
rochas ou os combustibles fósiles son non renovables e valora a rendibilidade das 
explotacións dos recursos da xeosfera. 
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 Describe os riscos e os impactos que xeran as actividades mineiras e as medidas 
que se poden adoptar para evitalos ou minimizalos. 

 Describe a estrutura e o funcionamento dunha central térmica de combustión e 
dunha central nuclear, e os riscos e impactos asociados a estas actividades; así 
como as medidas que hai que adoptar para evitalos ou minimizalos. 

 Describe o funcionamento das centrais solares térmicas e fotovoltaicas, así como 
das medidas de arquitectura bioclimática. 

 Valora como debe ser o consumo da enerxía para que sexa o máis eficiente posible. 

U.D. 8. A biosfera e os seus recursos: O sistema litoral. Impactos 
asociados, importancia da súa conservación. Libro de texto: Temas 8. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
8.1. Comprender os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas 

l i t o r a i s  e valorar a repercusión da acción humana sobre eles. 
8.2. Analizar e valorar a evolución dos recursos pesqueiros. 
8.3. Valorar a conservación das zonas litorais polo seu elevado valor ecolóxico. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Define litoral, as súas zonas e explica o seu papel como interfase. 
 Describe os mecanismos da dinámica litoral e relaciónaos coa xeomorfoloxía. 
 Identifica os principais tipos de ecosistemas e comunidades litorais e explica as 

súas características. 
 Describe o litoral español e mais concretamente o galego e as particularidades 

de cada zona.  
 Enumera e describe os distintos recursos procedentes do litoral. 
 Describe os impactos ambientais sobre as costas. 

 
Terceira avaliación  

U.D. 9. A Enerxía e a materia nos ecosistemas. Os ecosistemas no tempo. 
Libro de texto: Temas 11 e 12.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
9.1.  Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas, valorando a influencia dos 

factores limítante da produción primaria e daqueles que aumentan a súa 
rendibilidade. 

9.2.  Comprender a circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P e S) entre os 
subsistemas terrestres. 

9.3.  Comprender os cambios que se suceden nos ecosistemas ao longo do tempo. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Identifica os compoñentes dun ecosistema e describe a súa estrutura. 
 Elabora e interpreta diagramas que mostran as relacións tróficas do ecosistema, 

consistentes en cadeas, redes e pirámides tróficas. 
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 Explica como se produce o fluxo de enerxía e a reciclaxe da materia a través  das 
cadeas tróficas, identificando factores que limitan  o seu rendemento. 

 Avalía a eficiencia trófica dos ecosistemas mediante a estimación ou o cálculo dos 
parámetros tróficos: biomasa, produción bruta e neta, produtividade, tempo de 
renovación e eficiencia ecolóxica. 

  Describe os ciclos bioxeoquímicos do carbono, osíxeno, nitróxeno, fósforo e  xofre. 
utilizando gráficos e diagramas que os representen. 

 Elabora e interpreta gráficos, diagramas causais e gráficas que representen 
modelos da dinámica da poboación. 

 Explica o concepto de sucesión ecolóxica asociándoo á descrición de situacións 
concretas. 

U.D. 10. A biosfera e os seus recursos: a biodiversidade, o solo e outros 
recursos. Impactos asociados a biosfera. Libro de texto: Temas13, 14. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
10.1.  Comprender os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas e 

valorar a repercusión da acción humana sobre eles. 
10.2. Analizar e valorar a impor tancia da biodiversidade. 
10.3 Valorar a impor tancia e a conservación do s o l o  polo seu elevado valor 

ecolóxico. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Define biodiversidade e describir os seus tipos.  
 Explica as razón para preservar a biodiversidade e medidas para a súa 

conservación coa aplicación a casos concretos 
 Enumera e describir os diferentes biomas que se consideran na biosfera. 
 Explica os principais impactos sobre a biosfera: deforestación e perda de 

biodiversidade 
 Define solo e explica o seu papel como interfase. 
 Describe a edafoxénese dun solo tipo, a composición dos solos e determina a 

estrutura xeral dun solo e os seus horizontes. 
 Identifica os distintos recursos humanos procedentes dos solos. 
 Identifica outros recursos da biosfera e a súa problemática ambiental. 
 Coñece os procesos naturais e antrópicos que producen a degradación do solo, os 

métodos de conservación e recuperación dos solos degradados. 

U.D.11. Principais problemas medioambientais e xestión sustentable do 
medio ambiente Libro de texto: Temas15, 16 e 17. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
11.1. Establecer diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o      

conservacionismo e o desenvolvemento sustentable. 
11.2.  Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental. 
11.3.  Identificar a relación, a nivel internacional, entre o desenvolvemento dos   

países, a calidade de vida e os. 
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11 .4. Valorar a importancia de protección ambiental con diferentes medidas 
lexislativas zonas de interese natural. 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 Define xestión ambiental e analiza a importancia que ten para a preservación do 

medio ambiente. 
 Relaciona desenvolvemento e crecemento económico e identifica cales son as 

diferenzas entre ambos conceptos a nivel ambiental. 
 Define desenvolvemento incontrolado e realiza unha comparación entre este e o 

crecemento económico. 
 Define desenvolvemento sustentable e establece as diferenzas que existen co 

conservacionismo. 
 Describe en que consiste a sustentabilidade e explica por que podemos considerar 

un ecosistema exemplo de sustentabilidade. 
 Define o concepto de pegada ecolóxica e a súa relación coa capacidade de carga. 
 Xustifica a importancia da educación ambiental para cambiar a conciencia social. 
 Analiza o concepto de magnitude de impacto ambiental e describe os factores que 

se deben ter en conta para o estudo deste.  
 Enumera os pasos a seguir á hora de realizar un estudo de impacto ambiental.. 
 Enumerar os principais acordos internacionais sobre o medio ambiente e o 

desenvolvemento sustentable e describe as principais medidas de eficiencia 
ecolóxica que se están levando a cabo a nivel mundial. 

 Describe as medidas de protección ambiental que se poden levar a cabo a nivel 
lexislativo e a nivel político na protección de espazos naturais. Enumera os 
principais espazos naturais de Galiza. 


