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Materia: Bioloxía e Xeoloxía
Curso: 1º ESO

1.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
As  aprendizaxes  (estándares  de  aprendizaxe)  e  competencias  imprescindibles  que  debería
desenvolver o alumnado para esta materia servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan  durante o terceiro
trimestre.  Corresponden  ós  contidos  impartidos  presencialmente  durante  os  dous  primeiros
trimestres.
Competencias Clave: CCL= comunicación lingüística; CSC= social e cívica; CMCT= matemática, ciencia e tecnoloxía; CD= dixital; CAA=

aprender a aprender; CSIEE= sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC= conciencia e expresións culturais.

Primeira e segunda avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles
Bioloxía e Xeoloxía. Primeiro curso 

Competencias 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.

CCL, CMCT,

Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. CMCT, CAA

Establece comparativamente as analoxías e diferenzas entre célula procariota e euca-
riota, e entre célula animal e vexetal.

CMCT, CCL,

Identifica e recoñece exemplares característicos de cada grupo de seres vivos, 
destacando a súa importancia biolóxica.

CMCT, CCEC, CSC

Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico. CMCT, CCEC

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

CMCT, CAA,, CCEC

Clasifica animais e plantas nos seu grupo taxonómico. CCL, CMCT

Integra e aplica as destrezas propias do método científico. CAA, CMCT, CSIEE

Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e pre-
sentación das súas investigacións.

CD, CCL

Participa, valora e respecta o traballo individual e grupal. CCEC, CSC

     Terceira avaliación

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do
alumnado.
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Neste caso no grupo de referencia o feito de que a materia se imparta en inglés condiciona o
desenvolvemento máis lento das clases e fai inviable avanzar materia sen que parte do alumnado
quede atrás.  E o grupo de apoio ten dificultades engadidas que tamén dificultan a aprendizaxe
autónoma. Polo tanto reforzaremos os temas impartidos, rematando os grupos de seres vivos que
faltaban (rematando o tema de vertebrados) e repasando os demáis.
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous
primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a
materia,  co  obxectivo  de  que  todos  os  alumnos  e  alumnas  poidan  continuar  o  seu  itinerario
formativo.
A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave
máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a
mínima intervención docente. 
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1.2. Avaliación e cualificación

Avaliación
Procedementos:
A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  das
actividades  lectivas  presenciais  será  continua e  acentuará  o  seu  carácter
diagnóstico e formativo, para valorar os avances realizados e os atrasos que
se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación
que  sexan  necesarias  e  programar  o  vindeiro  curso.  En  todo  caso,  a
avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
Valoraranse  especialmente  as  aprendizaxes  máis  relevantes  e
imprescindibles  para  a  continuidade  do  proceso  formativo  do  alumnado,
reforzando e  consolidando as  aprendizaxes  realizadas  nos  dous primeiros
trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito
de estudo.
Garantizarase a obxectividade e a igualdade de condicións,  adaptando os
procedementos no caso de alumnos que teñan dificultades por carecer de
medios de conexión dixital facilitando medios para a atención educativa a
este alumnado.
Para  recoller os diversos estilos e mecanismos de aprendizaxe dos alumnos
e alumnas, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar
os seus coñecementos utilizaránse unha serie de procedementos:
Observación sistemática: A observación do traballo dos alumnos e alumnas,
especialmente  respecto  á  regularidade  do  traballo,  respeto  ós  plazos  e
actitude de traballo e interés pola asignatura.
Anális  e   de  producci  ó  ns  dos  alumnos  :  Este  procedemento  permitirá
comprobar  o  traballo  dos  alumnos  e  alumnas  a  través  das  actividades
específicas  propostas  en  cada  unidade  didáctica  (cuestionarios,  resumes,
traballos de investigación, tarefas de reforzo e recuperación, comentarios de
texto...),  o  que determina a  comprobación  do grado de consecución dos
obxectivos concretos.
Intercambios cos alumnos   e alumnas  : Ben sexa en foros ou pola mensaxería
da aula virtual permiten coñecer aspectos da coavaliación.
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Instrumentos:
Entrega  das  tarefas  propostas  polo  profesor  (cuestionarios,  traballos  de
investigación, resúmenes, tarefas de reforzo para os alumnos e alumnas que
teñan que recuperar avaliacións anteriores...)
Corrección  das  tarefas  propostas.  Terase  en  conta  o  rigor,  as  fuentes
utilizadas,  a  limpieza  e  a  orde.  Puntuarase  negativamente  a  copia  de
actividades e traballos doutros compañeiros e compañeiras. 
Interese demostrado pola materia, puntualidade na entrega dos traballos,
participación nos foros...

Cualificación final

A cualificación final da materia terá en conta que en ningún caso, o alumno
ou alumna poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio
de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e non poderá ver minorados
os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores. Polo tanto: 
Os  alumnos  e  e  alumnas  que  aprobaron  as  dúas  primeiras  avaliacións
manterán como mínimo como nota final a nota media desas dúas avaliacións,
pudendo incrementala  ata  nun punto coa valoración do traballo  realizado
durante a terceira avaliación.
Para os alumnos que non aprobaran as avaliacións anteriores se considerará
que poden recuperalas durante o terceiro trimestre realizando as tarefas de
reforzo e recuperación que se lles proporcionarán. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Constará  dunha  proba  escrita  baseada  nos  estándares  de  aprendizaxe
imprescindibles  da  asignatura. Nela  o referente  serán as  aprendizaxes
impartidas  durante os dous primeiros trimestres. A parte de materia que se
puidese  ter  avanzado  no  terceiro  trimestre  non  entrará  na  proba
extraordinaria.

Avaliación de
materia

pendentes

Os  alumnos coa materia pendente  incorporaranse ás actividades on line da
materia que teñen pendente, e serán avaliados como os alumnos e alumnas
que a cursan este ano, entregando as actividades propostas pola profesora, e
cos mesmos criterios.
No caso de que non entreguen as actividades propostas terán dereito a unha
proba final de carácter telemático, para o que serán convocados a través da
aula virtual,  por  correo electrónico e a  través da web do centro.  A proba
basearase  nos  estándares  de  aprendizaxe  imprescindibles  da  asignatura
recollidos no punto 1 deste documento.
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1.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

A través da aula virtual os alumnos e alumnas terán acceso a recursos
que  permitirán  que  leven  a  cabo  diversas  tarefas:  entrega  de
cuestionarios, exercicios do libro, traballos de investigación, comentario
de videos, resumos, comentarios de textos cientificos ou divulgativos...
A comunicación mediante mensaxería e foros permitirá actividades en
colaboración  cos  compañeiros  e  a  aclaración  de  dúbidas  polas
profesoras.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os alumnos e alumnas están matriculados na aula virtual que oferta o
centro na plataforma Moodle, que permite proporcionarlles os recursos
que poden ser necesarios para a súa aprendizaxe (apuntes, resumos,
esquemas, enlaces a páxinas web, videos...) con flexibilidade temporal
total durante toda la acción formativa, o que permite que se conecten
según  a súa disponibilidade e condicións personais e familiares. 
Ademáis fomenta a consecución das competencias dixitais do alumno,
xa que xa que determinadas actividades fomentan o coñecemento das
principales ferramentas TIC. 
Tamén  permite  a  comunicación  entre  os  alumnos  e  alumnas  por
exemplo  nos  foros,  favorecendo  o  intercambio  de  experiencias  e
coñecementos,  facendo  moito  más  enriquecedora  a  formación  e
fomentando o traballo colaborativo. 
Por  suposto a aula virtual  é  multidispositivo,  os  alumnos e alumnas
poden  acceder  desde  calquera  sistema  operativo  e  desde  calquera
aparato con conexión a internet: ordenador, smartphone, tablet… 

  E  sobre  todo  permite  en  todo momento a interacción, seguemento e
 titorización  da  aprendizaxe  por  parte  das  profesoras,  que  poden
 proporcionar e recibir tarefas moi variadas para realizar o seguemento
 da consecución dos obxectivos da materia por parte do alumnado.
 No caso dos alumnos e alumnas sen conectividade o centro coordinou a
 entrega nalgúns casos de ordenadores e noutros coordina a entrega de
 material impreso ós alumnos sen conexión.

Materiais e recursos

Na  aula  virtual  do  centro  na  plataforma  Moodle  iranse  aportando
diversos  materiais  (archivos,  videos,  esquemas,  enlaces...)  que
completaran a consulta do libro de texto. Ös alumnos e alumnas sen
conexión reciben material impreso e todos teñen o libro de texto como
referente.
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1.4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A adaptación da programación será publicada na aula virtual da asignatura, 
os alumnos serán avisados por mensaxería, e as familias serán informadas 
polo titor ou titora da publicación na aula virtual e na páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Materia: Bioloxía e Xeoloxía
Curso: 3º ESO

2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
As  aprendizaxes  (estándares  de  aprendizaxe)  e  competencias  imprescindibles  que  debería
desenvolver o alumnado para esta materia servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan  durante o terceiro
trimestre.  Corresponden  ós  contidos  impartidos  presencialmente  durante  os  dous  primeiros
trimestres.
Competencias Clave: CCL= comunicación lingüística; CSC= social e cívica; CMCT= matemática, ciencia e tecnoloxía; CD= dixital; CAA=

aprender a aprender; CSIEE= sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC= conciencia e expresións culturais.

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles Competencias 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, expresándose 
de forma correcta tanto oralmente como por escrito. CCL, CMCT, CAA

Busca, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. CD, CAA, CCL, CCEC

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando 
tanto os instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de 
laboratorio, argumentando o proceso experimental seguido, describindo as 
súas observacións e interpretando os seus resultados.

CAA, CMCT, CSIEE

Diferencia os distintos tipos celulares, describindo a función dos orgánulos 
máis importantes. CMCT

Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano, e asóciaos 
coa súa función. CMCT, CAA

Discrimina o proceso de nutrición do de alimentación. CMCT, CAA

Relaciona cada nutriente coa función que desempeña no organismo, recoñe-
cendo hábitos nutricionais saudables. CMCT, CSC, 

Determina e identifica, a partir de gráficos e de esquemas, os distintos órga-
nos, aparatos e sistemas implicados na función de nutrición, relacionándoo 
coa súa contribución no proceso.

CMCT,CCL,CSIEE

Recoñece a función de cada un dos aparatos e sistemas nas funcións de nu-
trición. CMCT

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do
alumnado.
Neste caso a idade e autonomía do alumnado, e o feito de que dispoñan na casa do libro de texto,
permite que se traballen contidos novos e interesantes para a súa formación persoal, como é o
Sistema reprodutor, e temas entroncados coa actualidade como é o de Saúde e enfermidade.
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous
primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a
materia,  co  obxectivo  de  que  todos  os  alumnos  e  alumnas  poidan  continuar  o  seu  itinerario
formativo.
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A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave
máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a
mínima intervención docente. 
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2.2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  das
actividades  lectivas  presenciais  será  continua e  acentuará  o  seu  carácter
diagnóstico e formativo, para valorar os avances realizados e os atrasos que
se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación
que  sexan  necesarias  e  programar  o  vindeiro  curso.  En  todo  caso,  a
avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
Valoraranse  especialmente  as  aprendizaxes  máis  relevantes  e
imprescindibles  para  a  continuidade  do  proceso  formativo  do  alumnado,
reforzando e  consolidando as  aprendizaxes  realizadas  nos  dous primeiros
trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito
de estudo.
Garantizarase a obxectividade e a igualdade de condicións,  adaptando os
procedementos no caso de alumnos que teñan dificultades por carecer de
medios de conexión dixital facilitando medios para a atención educativa a
este alumnado.
Para  recoller os diversos estilos e mecanismos de aprendizaxe dos alumnos
e alumnas, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar
os seus coñecementos utilizaránse unha serie de procedementos:
Observación sistemática: A observación do traballo dos alumnos e alumnas,
especialmente  respecto  á  regularidade  do  traballo,  respeto  ós  plazos  e
actitude de traballo e interés pola asignatura.
Anális  e   de  producci  ó  ns  dos  alumnos  :  Este  procedemento  permitirá
comprobar  o  traballo  dos  alumnos  e  alumnas  a  través  das  actividades
específicas  propostas  en  cada  unidade  didáctica  (cuestionarios,  resumes,
traballos de investigación, tarefas de reforzo e recuperación, comentarios de
texto...),  o  que determina a  comprobación  do grado de consecución dos
obxectivos concretos.
Intercambios cos alumnos   e alumnas  : Ben sexa en foros ou pola mensaxería
da aula virtual permiten coñecer aspectos da coavaliación.

Instrumentos:
Entrega  das  tarefas  propostas  polo  profesor  (cuestionarios,  traballos  de
investigación, resúmenes, tarefas de reforzo para os alumnos e alumnas que
teñan que recuperar avaliacións anteriores...)
Corrección  das  tarefas  propostas.  Terase  en  conta  o  rigor,  as  fuentes
utilizadas,  a  limpieza  e  a  orde.  Puntuarase  negativamente  a  copia  de
actividades e traballos doutros compañeiros e compañeiras. 
Interese demostrado pola materia, puntualidade na entrega dos traballos,
participación nos foros...

Cualificación final A cualificación final da materia terá en conta que en ningún caso, o alumno

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

  PÁXINA 11 DE 56 CENTRO: I.E.S. PLURILINGÜE ADORMIDERAS
DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA



ou alumna poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio
de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e non poderá ver minorados
os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores. Polo tanto: 
Os  alumnos  e  e  alumnas  que  aprobaron  as  dúas  primeiras  avaliacións
manterán como mínimo como nota final a nota media desas dúas avaliacións,
pudendo incrementala  ata  nun punto coa valoración do traballo  realizado
durante o terceiro trimestre.
Para os alumnos que non aprobaran as avaliacións anteriores se considerará
que poden recuperalas durante o terceiro trimestre realizando as tarefas de
reforzo e recuperación que se lles proporcionarán. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Constará  dunha  proba  escrita  baseada  nos  estándares  de  aprendizaxe
imprescindibles  da  asignatura. Nela  o referente  serán as  aprendizaxes
impartidas  durante os dous primeiros trimestres. A parte de materia que se
puidese  ter  avanzado  no  terceiro  trimestre  non  entrará  na  proba
extraordinaria.

Avaliación de
materia

pendentes

Os  alumnos  coa  materia  pendente  aprobaron  os  controles  parciais
presenciais, co cal xa estaban aprobados. 
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2.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

A través da aula virtual os alumnos e alumnas terán acceso a recursos
que  permitirán  que  leven  a  cabo  diversas  tarefas:  entrega  de
cuestionarios, exercicios do libro, traballos de investigación, comentario
de videos, resumos, comentarios de textos cientificos ou divulgativos...
A comunicación mediante mensaxería e foros permitirá actividades en
colaboración  cos  compañeiros  e  a  aclaración  de  dúbidas  polas
profesoras.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os alumnos e alumnas están matriculados na aula virtual que oferta o
centro na plataforma Moodle, que permite proporcionarlles os recursos
que poden ser necesarios para a súa aprendizaxe (apuntes, resumos,
esquemas, enlaces a páxinas web, videos...) con flexibilidade temporal
total durante toda la acción formativa, o que permite que se conecten
según  a súa disponibilidade e condicións personais e familiares. 
Ademáis fomenta a consecución das competencias dixitais do alumno,
xa que xa que determinadas actividades fomentan o coñecemento das
principales ferramentas TIC. 
Tamén  permite  a  comunicación  entre  os  alumnos  e  alumnas  por
exemplo  nos  foros,  favorecendo  o  intercambio  de  experiencias  e
coñecementos,  facendo  moito  más  enriquecedora  a  formación  e
fomentando o traballo colaborativo. 
Por  suposto a aula virtual  é  multidispositivo,  os  alumnos e alumnas
poden  acceder  desde  calquera  sistema  operativo  e  desde  calquera
aparato con conexión a internet: ordenador, smartphone, tablet… 

  E  sobre  todo  permite  en  todo momento a interacción, seguemento e
 titorización  da  aprendizaxe  por  parte  das  profesoras,  que  poden
 proporcionar e recibir tarefas moi variadas para realizar o seguemento
 da consecución dos obxectivos da materia por parte do alumnado.
 No caso dos alumnos e alumnas sen conectividade o centro coordinou a
 entrega nalgúns casos de ordenadores e noutros coordina a entrega de
 material impreso ós alumnos sen conexión.

Materiais e recursos

Na  aula  virtual  do  centro  na  plataforma  Moodle  iranse  aportando
diversos  materiais  (archivos,  videos,  esquemas,  enlaces...)  que
completaran a consulta do libro de texto. Ös alumnos e alumnas sen
conexión reciben material impreso e todos teñen o libro de texto como
referente.
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2.4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A adaptación da programación será publicada na aula virtual da asignatura, 
os alumnos serán avisados por mensaxería, e as familias serán informadas 
polo titor ou titora da publicación na aula virtual e na páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Materia: Bioloxía e Xeoloxía
Curso: 4º ESO

3.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
As  aprendizaxes  (estándares  de  aprendizaxe)  e  competencias  imprescindibles  que  debería
desenvolver o alumnado para esta materia servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan  durante o terceiro
trimestre.  Corresponden  ós  contidos  impartidos  presencialmente  durante  os  dous  primeiros
trimestres.
Competencias Clave: CCL= comunicación lingüística; CSC= social e cívica; CMCT= matemática, ciencia e tecnoloxía; CD= dixital; CAA=

aprender a aprender; CSIEE= sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC= conciencia e expresións culturais.

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles
Bioloxía e Xeoloxía. Cuarto curso 

Competencias 

Identifica e describe feitos que amosen á Terra como un planeta cambiante, 
relacionándoos cos fenómenos que suceden na actualidade. CSIEE, CCEC,

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

CAA, CMCT

Resolve problemas simples de datación relativa, aplicando os principios de 
superposición de estratos, superposición de procesos e correlación. CMCT, CAA

Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos 
que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, recoñecendo algúns animais e 
plantas característicos de cada era.

CSIEE, CCEC, CCL

Relaciona algún dos fósiles guía máis característicos coa súa era xeolóxica.
CSIEE, CMCT

Analiza e compara os diferentes modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. CAA, CMCT

Relaciona as características da estrutura interna da Terra asociándoas cos 
fenómenos superficiais. CMCT, CAA

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

Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas 
litosféricas. CMCT

Interpreta as consecuencias que teñen no relevo os movementos das placas.
CSC, CMCT

Identifica as causas que orixinan os principais relevos terrestres.
CMCT, CAA, CCEC

Relaciona os movementos das placas con distintos procesos tectónicos.
CMCT, CAA

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

Compara a célula procariota e a eucariota, e a animal e a vexetal, 
recoñecendo a función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e
función.

CCL, CMCT, CSIEE

Distingue os diferentes compoñentes do núcleo e a súa función segundo as 
distintas etapas do ciclo celular.

CMCT, CCL
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Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo.
CCEC, CAA

Recoñece as fases da mitose e da meiose, diferenciando ambos  procesos e 
distinguindo o seu significado biolóxico. CMCT, CAA

Distingue os distintos ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.
CMCT

Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, 
relacionándoo co concepto de xene. CSIEE, CSC

Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. CMCT, CAA

Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 
CSIEE, CMCT

Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana, resolvendo 
problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. CMCT, CAA, CSIEE

Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a herdanza ligada 
ao sexo. CMCT, CAA, CSIEE

Identifica as enfermidades hereditarias máis frecuentes e o seu alcance 
social. CSC

Diferenza técnicas de traballo en enxeñaría xenética.
CSIEE, CMCT

Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e
clonación reprodutiva. CSIEE, CMCT

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

Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da 
biotecnoloxía.

CSC CSIEE

Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.
CSIEE

Utiliza argumentos xustificando as hipóteses que propón.
CMCT,CAA

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

Participa, valora e respecta o traballo individual e grupal.
CAA, CSC

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

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do
alumnado.
Neste caso a idade e autonomía do alumnado, e o feito de que dispoñan na casa do libro de texto,
permite que se traballen contidos novos e interesantes para a súa formación persoal,  como  a
teoría  da  evolución, e  temas  entroncados  coa  actualidade  como  o  da  influencia  humana  na
conservación de ecosistemas e o desenvolvemento sostible.
Os currículos, programacións e actividades que se desenvolvan durante o terceiro trimestre nos
cursos  que  conducen  a  unha  titulación  final  de  etapa,  como  é  o  caso  desta  materia,  terán
especialmente en conta esta circunstancia e flexibilizaranse e adaptaranse para axudar en todo o
posible a que o seu alumnado poida alcanzala.
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Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous
primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a
materia,  co  obxectivo  de  que  todos  os  alumnos  e  alumnas  poidan  continuar  o  seu  itinerario
formativo.
A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave
máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a
mínima intervención docente. 
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3.2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  das
actividades  lectivas  presenciais  será  continua e  acentuará  o  seu  carácter
diagnóstico e formativo, para valorar os avances realizados e os atrasos que
se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación
que  sexan  necesarias  e  programar  o  vindeiro  curso.  En  todo  caso,  a
avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
Valoraranse  especialmente  as  aprendizaxes  máis  relevantes  e
imprescindibles  para  a  continuidade  do  proceso  formativo  do  alumnado,
reforzando e  consolidando as  aprendizaxes  realizadas  nos  dous primeiros
trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito
de estudo.
Garantizarase a obxectividade e a igualdade de condicións,  adaptando os
procedementos no caso de alumnos que teñan dificultades por carecer de
medios de conexión dixital facilitando medios para a atención educativa a
este alumnado.
Para  recoller os diversos estilos e mecanismos de aprendizaxe dos alumnos
e alumnas, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar
os seus coñecementos utilizaránse unha serie de procedementos:
Observación sistemática: A observación do traballo dos alumnos e alumnas,
especialmente  respecto  á  regularidade  do  traballo,  respeto  ós  plazos  e
actitude de traballo e interés pola asignatura.
Anális  e   de  producci  ó  ns  dos  alumnos  :  Este  procedemento  permitirá
comprobar  o  traballo  dos  alumnos  e  alumnas  a  través  das  actividades
específicas  propostas  en  cada  unidade  didáctica  (cuestionarios,  resumes,
traballos de investigación, tarefas de reforzo e recuperación, comentarios de
texto...),  o  que determina a  comprobación  do grado de consecución dos
obxectivos concretos.
Intercambios cos alumnos   e alumnas  : Ben sexa en foros ou pola mensaxería
da aula virtual permiten coñecer aspectos da coavaliación.

Instrumentos:
Entrega  das  tarefas  propostas  polo  profesor  (cuestionarios,  traballos  de
investigación, resúmenes, tarefas de reforzo para os alumnos e alumnas que
teñan que recuperar avaliacións anteriores...)
Corrección  das  tarefas  propostas.  Terase  en  conta  o  rigor,  as  fuentes
utilizadas,  a  limpieza  e  a  orde.  Puntuarase  negativamente  a  copia  de
actividades e traballos doutros compañeiros e compañeiras. 
Interese demostrado pola materia, puntualidade na entrega dos traballos,
participación nos foros...

Cualificación final A cualificación final da materia terá en conta que en ningún caso, o alumno
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ou alumna poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio
de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e non poderá ver minorados
os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores. Polo tanto: 
Os  alumnos  e  e  alumnas  que  aprobaron  as  dúas  primeiras  avaliacións
manterán como mínimo como nota final a nota media desas dúas avaliacións,
pudendo incrementala  ata  nun punto coa valoración do traballo  realizado
durante a terceira avaliación.
Para os alumnos que non aprobaran as avaliacións anteriores se considerará
que poden recuperalas durante o terceiro trimestre realizando as tarefas de
reforzo e recuperación que se lles proporcionarán. 
No caso de que os alumnos se reincorporen ás clases de forma presencial
poderíase plantexar facer exámenes presenciais no caso dos alumnos coas
dúas primeiras avaliacións suspensas, axustándose os contidos considerados
mínimos e incluídos nas actividades de reforzo e recuperación desenvolvidas
durante  o  terceiro  trimestre  e  baseada  nos  estándares  de  aprendizaxe
imprescindibles da asignatura.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Constará  dunha  proba  escrita  baseada  nos  estándares  de  aprendizaxe
imprescindibles  da  asignatura. Nela  o referente  serán as  aprendizaxes
impartidas  durante os dous primeiros trimestres. A parte de materia que se
puidese  ter  avanzado  no  terceiro  trimestre  non  entrará  na  proba
extraordinaria.

Avaliación de
materia

pendentes

Ó  tratarse  dun  curso  fin  de  etapa  non  hai  alumnos  con  esta   materia
pendente.
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3.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

A través da aula virtual os alumnos e alumnas terán acceso a recursos
que  permitirán  que  leven  a  cabo  diversas  tarefas:  entrega  de
cuestionarios, exercicios do libro, traballos de investigación, comentario
de videos, resumos, comentarios de textos cientificos ou divulgativos...
A comunicación mediante mensaxería e foros permitirá actividades en
colaboración  cos  compañeiros  e  a  aclaración  de  dúbidas  polas
profesoras.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os alumnos e alumnas están matriculados na aula virtual que oferta o
centro na plataforma Moodle, que permite proporcionarlles os recursos
que poden ser necesarios para a súa aprendizaxe (apuntes, resumos,
esquemas, enlaces a páxinas web, videos...) con flexibilidade temporal
total durante toda la acción formativa, o que permite que se conecten
según  a súa disponibilidade e condicións personais e familiares. 
Ademáis fomenta a consecución das competencias dixitais do alumno,
xa que xa que determinadas actividades fomentan o coñecemento das
principales ferramentas TIC. 
Tamén  permite  a  comunicación  entre  os  alumnos  e  alumnas  por
exemplo  nos  foros,  favorecendo  o  intercambio  de  experiencias  e
coñecementos,  facendo  moito  más  enriquecedora  a  formación  e
fomentando o traballo colaborativo. 
Por  suposto a aula virtual  é  multidispositivo,  os  alumnos e alumnas
poden  acceder  desde  calquera  sistema  operativo  e  desde  calquera
aparato con conexión a internet: ordenador, smartphone, tablet… 

  E  sobre  todo  permite  en  todo momento a interacción, seguemento e
 titorización  da  aprendizaxe  por  parte  das  profesoras,  que  poden
 proporcionar e recibir tarefas moi variadas para realizar o seguemento
 da consecución dos obxectivos da materia por parte do alumnado.
 No caso dos alumnos e alumnas sen conectividade o centro coordinou a
 entrega nalgúns casos de ordenadores e noutros coordina a entrega de
 material impreso ós alumnos sen conexión.

Materiais e recursos

Na  aula  virtual  do  centro  na  plataforma  Moodle  iranse  aportando
diversos  materiais  (archivos,  videos,  esquemas,  enlaces...)  que
completaran a consulta do libro de texto. Ös alumnos e alumnas sen
conexión reciben material impreso e todos teñen o libro de texto como
referente.
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3.4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A adaptación da programación será publicada na aula virtual da asignatura, 
os alumnos serán avisados por mensaxería, e as familias serán informadas 
polo titor ou titora da publicación na aula virtual e na páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Materia: Cultura Científica
Curso: 4º ESO

4.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
As  aprendizaxes  (estándares  de  aprendizaxe)  e  competencias  imprescindibles  que  debería
desenvolver o alumnado para esta materia servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan  durante o terceiro
trimestre.  Corresponden  ós  contidos  impartidos  presencialmente  durante  os  dous  primeiros
trimestres.
Competencias Clave: CCL= comunicación lingüística; CSC= social e cívica; CMCT= matemática, ciencia e tecnoloxía; CD= dixital; CAA=

aprender a aprender; CSIEE= sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC= conciencia e expresións culturais.

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles Competencias 

Coñece as etapas que se deben realizar para obter un coñecemento científico e com-

probar unha hipótese.
CCL, CMCT, CD

Realiza unha valoración crítica dunha información con contido científico. CCL, CMCT, CD, CSC

Describe as diferentes teorías acerca da orixe, evolución e final do universo, estable-

cendo os argumentos que as sustentan.
CCL, CMCT, CD

Recoñece a teoría do Big-Bang como explicación á orixe do universo. CCL, CMCT, CD

Establece a organización do universo coñecido, situando nel o sistema solar. CCL, CMCT, CD, CCEC

Explica a formación do sistema solar describindo a súa estrutura e características prin-

cipais.
CCL,  CMCT, CD, CCEC

Indica as condicións que debe reunir un planeta para que poida albergar vida. CCL, CMCT, CCEC

Describe a importancia do desenvolvemento tecnolóxico para o progreso da humanida-

de. 
CCL, CMCT, CD

Recoñece os diferentes tipos de recursos naturais que utiliza o ser humano e clasifíca-

os en función de se poden ou non rexenerarse.
CCL, CMCT,  CAA

Relaciona os principais problemas ambientais coas causas que os orixinan, indicando 

as súas consecuencias.
CCL, CMCT, CSC

Describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, desertización, trata-

mentos de residuos, perda de biodiversidade e propón solucións e actitudes persoais e 

colectivas para palialos.

CCL, CMCT, CD, CSC

 Comenta o problema ambiental e social das verteduras tóxicas, as verteduras nuclea-

res e outros tipos de contaminación.
CCL, CMCT, CD, CSC

Describe os cambios enerxéticos que tiveron lugar ao longo da historia da humanidade. CCL, CMCT, CD

Recoñece os diferentes tipos de fontes de enerxía que utiliza o ser humano e clasifíca-

as en función de varios criterios (o seu carácter renovable, o seu uso primario ou se-

cundario, os impactos que xera...), contrastando as vantaxes e inconvenientes de cada 

unha delas.

CCL, CMCT, CD
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Relaciona os problemas de esgotamento, xeración de residuos e contaminación cos 

procesos de obtención e uso da enerxía.
CCL, CMCT, CD, CAA

Identifica as causas do cambio climático, analiza as súas probas e indica as súas con-

secuencias.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC

Explica os fundamentos do desenvolvemento sostible. CCL, CMCT, CAA, CSC

Analiza as propiedades dos materiais cuxo descubrimento supuxo grandes cambios

nas sociedades e o desenvolvemento de novas actividades humanas.
CCL, CMCT, CD, CAA

Describe o proceso de obtención de diferentes materiais, valorando o seu custo 

económico, ambiental e a conveniencia da súa reciclaxe.
CCL, CMCT, CD, CAA

Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as aplicacións presentes e futuras dos

nanomateriais e as nanomáquinas en diferentes campos.
CCL, CMCT, CD, CAA

Relaciona conflitos entre pobos e outros problemas sociais e económicos coa 

explotación de determinados materiais chamados estratéxicos.
CL, CMCT, CD, CSC

 Comprende os impactos derivados da explotación e uso dos materiais actuais e 

xustifica a necesidade do aforro, a reutilización e o reciclado dos devanditos materiais 

en termos económicos e ambientais.

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do
alumnado.
A idade, a autonomía do alumnado, o libro de texto do que dispoñen, o non haber alumnado con
avaliacións suspensas e o interese dos temas, por estar de actualidade,  permite avanzar durante a
corentena os contidos dos seguintes temas: Enfermedades e problemas sanitarios e Conservación
da saúde e calidade de vida.
A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave
máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a
mínima intervención docente. 
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4.2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  das
actividades  lectivas  presenciais  será  continua e  acentuará  o  seu  carácter
diagnóstico e formativo, para valorar os avances realizados e os atrasos que
se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación
que  sexan  necesarias  e  programar  o  vindeiro  curso.  En  todo  caso,  a
avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
Valoraranse  especialmente  as  aprendizaxes  máis  relevantes  e
imprescindibles  para  a  continuidade  do  proceso  formativo  do  alumnado,
reforzando e  consolidando as  aprendizaxes  realizadas  nos  dous primeiros
trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito
de estudo.
Garantizarase a obxectividade e a igualdade de condicións,  adaptando os
procedementos no caso de alumnos que teñan dificultades por carecer de
medios de conexión dixital facilitando medios para a atención educativa a
este alumnado.
Para  recoller os diversos estilos e mecanismos de aprendizaxe dos alumnos
e alumnas, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar
os seus coñecementos utilizaránse unha serie de procedementos:
Observación sistemática: A observación do traballo dos alumnos e alumnas,
especialmente  respecto  á  regularidade  do  traballo,  respeto  ós  plazos  e
actitude de traballo e interés pola asignatura.
Anális  e   de  producci  ó  ns  dos  alumnos  :  Este  procedemento  permitirá
comprobar  o  traballo  dos  alumnos  e  alumnas  a  través  das  actividades
específicas  propostas  en  cada  unidade  didáctica  (cuestionarios,  resumes,
traballos de investigación, tarefas de reforzo e recuperación, comentarios de
texto...),  o  que determina a  comprobación  do grado de consecución dos
obxectivos concretos.
Intercambios cos alumnos   e alumnas  : Ben sexa en foros ou pola mensaxería
da aula virtual permiten coñecer aspectos da coavaliación.

Instrumentos:
Entrega  das  tarefas  propostas  polo  profesor  (cuestionarios,  traballos  de
investigación, resúmenes, tarefas de reforzo para os alumnos e alumnas que
teñan que recuperar avaliacións anteriores...)
Corrección  das  tarefas  propostas.  Terase  en  conta  o  rigor,  as  fuentes
utilizadas,  a  limpieza  e  a  orde.  Puntuarase  negativamente  a  copia  de
actividades e traballos doutros compañeiros e compañeiras. 
Interese demostrado pola materia, puntualidade na entrega dos traballos,
participación nos foros...

Cualificación final A cualificación final da materia terá en conta que en ningún caso, o alumno
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ou alumna poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio
de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e non poderá ver minorados
os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores. Polo tanto: 
Os  alumnos  e  e  alumnas  que  aprobaron  as  dúas  primeiras  avaliacións
manterán como mínimo como nota final a nota media desas dúas avaliacións,
pudendo incrementala  ata  nun punto coa valoración do traballo  realizado
durante a terceira avaliación.
Neste grupo non hai alumnos nin alumnas que non aprobaran as avaliacións
anteriores.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Neste  grupo non hai  alumnos  nin  alumnas  que teñan que  presentarse  ás
probas extaordinaria de setembro.

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai alumnos nin alumnas que teñan pendente esta materia.
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4.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

A través da aula virtual os alumnos e alumnas terán acceso a recursos
que  permitirán  que  leven  a  cabo  diversas  tarefas:  entrega  de
cuestionarios, exercicios do libro, traballos de investigación, comentario
de videos, resumos, comentarios de textos cientificos ou divulgativos...
A comunicación mediante mensaxería e foros permitirá actividades en
colaboración  cos  compañeiros  e  a  aclaración  de  dúbidas  polas
profesoras.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os alumnos e alumnas están matriculados na aula virtual que oferta o
centro na plataforma Moodle, que permite proporcionarlles os recursos
que poden ser necesarios para a súa aprendizaxe (apuntes, resumos,
esquemas, enlaces a páxinas web, videos...) con flexibilidade temporal
total durante toda la acción formativa, o que permite que se conecten
según  a súa disponibilidade e condicións personais e familiares. 
Ademáis fomenta a consecución das competencias dixitais do alumno,
xa que xa que determinadas actividades fomentan o coñecemento das
principales ferramentas TIC. 
Tamén  permite  a  comunicación  entre  os  alumnos  e  alumnas  por
exemplo  nos  foros,  favorecendo  o  intercambio  de  experiencias  e
coñecementos,  facendo  moito  más  enriquecedora  a  formación  e
fomentando o traballo colaborativo. 
Por  suposto a aula virtual  é  multidispositivo,  os  alumnos e alumnas
poden  acceder  desde  calquera  sistema  operativo  e  desde  calquera
aparato con conexión a internet: ordenador, smartphone, tablet… 

  E  sobre  todo  permite  en  todo momento a interacción, seguemento e
 titorización  da  aprendizaxe  por  parte  das  profesoras,  que  poden
 proporcionar e recibir tarefas moi variadas para realizar o seguemento
 da consecución dos obxectivos da materia por parte do alumnado.
 No caso dos alumnos e alumnas sen conectividade o centro coordinou a
 entrega nalgúns casos de ordenadores e noutros coordina a entrega de
 material impreso ós alumnos sen conexión.

Materiais e recursos

Na  aula  virtual  do  centro  na  plataforma  Moodle  iranse  aportando
diversos  materiais  (archivos,  videos,  esquemas,  enlaces...)  que
completaran a consulta do libro de texto. Ös alumnos e alumnas sen
conexión reciben material impreso e todos teñen o libro de texto como
referente.
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4.4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A adaptación da programación será publicada na aula virtual da asignatura, 
os alumnos serán avisados por mensaxería, e as familias serán informadas 
polo titor ou titora da publicación na aula virtual e na páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Materia: Bioloxía e Xeoloxía
Curso: 1º Bacharelato

5.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
As  aprendizaxes  (estándares  de  aprendizaxe)  e  competencias  imprescindibles  que  debería
desenvolver o alumnado para esta materia servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan  durante o terceiro
trimestre.  Corresponden  ós  contidos  impartidos  presencialmente  durante  os  dous  primeiros
trimestres.
Competencias Clave:CCL= comunicación lingüística; CSC= social e cívica; CMCT= matemática, ciencia e tecnoloxía; CD= dixital; CAA=
aprender a aprender; CSIEE= sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC= conciencia e expresións culturais.

Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias

 Define bioelemento, oligoelemento e biomolécula; clasifica os bioelementos en primarios, secundarios 
e oligoelementos, e coñece as características do átomo de carbono. CCL, CMCT, CAA, CD, CCEC

  Explica a estrutura da auga, relaciona as súas propiedades fisicoquímicas coas súas funcións 
biolóxicas, e coñece as formas nas que se encontran os sales minerais nos seres vivos e as súas
funcións biolóxicas.

CCL, CMCT, CAA, CD, CCEC

  Coñece os principais glícidos, a súa composición, as súas estruturas, as súas funcións biolóxicas e a 
súa clasificación, e esquematiza un enlace O-glicosídico.

CCL, CMCT, CD, CAA

 Coñece os principais lípidos e ácidos graxos, a súa composición, as súas estruturas, as súas funcións 
biolóxicas e a súa clasificación, e esquematiza a esterificación dun triglicérido.

CMCT, CAA

 Distingue os aminoácidos como compoñentes básicos das proteínas; coñece a composición, estruturas, 
funcións biolóxicas, especialmente a enzimática, e clasificación destas, e esquematiza o enlace
peptídico.

CCL, CAA, CD

  Distingue os nucleótidos como compoñentes básicos dos ácidos nucleicos, esquematiza a fórmula dun 
nucleótido e do enlace fosfodiéster, e explica a estrutura de dobre hélice do ADN e dos 
distintos tipos de ARN.

CMCT, CCEC, CD

 Establece as diferenzas entre os distintos tipos de células e represéntaas esquematicamente. CCL, CMCT, CD,CSC,  CSIEE

 Define metabolismo e explica as características do anabolismo e do catabolismo e a función dos 
intermediarios metabólicos; establece as diferenzas entre a respiración aerobia e a 
fermentación, explica como se leva a cabo a fotosíntese e describe as etapas de cada proceso.

CCL, CMCT, CAA

 Diferencia as distintas formas de organización pluricelular. CMCT

  Clasifica e describe os tecidos meristemáticos e os tecidos parenquimáticos, sinala as características 
das súas células, a súa situación e a función na planta. CCL, CMCT, CD, CAA

  Clasifica e describe os tecidos de soporte e os tecidos secretores, e indica as características das súas 
células, a súa situación e a súa función na planta. CCL, CMCT, CD, CAA

  Clasifica e describe os tecidos protectores e os tecidos condutores, e indica as características das súas 
células, a súa situación e a súa función na planta. CCL, CMCT, CD, CAA

  Clasifica os principais tipos de tecidos epiteliais, e sinala as súas características, a súa función e a súa 
localización no organismo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSIEE, CCEC

  Describe as características dos tecidos conxuntivos, adiposos e cartilaxinosos, e indica a súa función e 
a súa situación no organismo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSIEE, CCEC

  Enumera as características do tecido óseo; sinala a súa composición, a súa función e a súa 
localización, e indica as variedades que existen. CCL, CMCT, CD, CAA, CSIEE, CCEC

  Describe as características morfolóxicas e funcionais do tecido sanguíneo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSIEE, CCEC
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  Explica as características morfolóxicas e funcionais do tecido muscular e sinala as diferenzas entre os 
distintos tipos de tecidos musculares. CCL, CMCT, CD, CAA, CSIEE, CCEC

  Explica as características do tecido nervioso e describe os diferentes tipos celulares que o forman. CCL,CMCT, CAA, CSIEE, CCEC

 Diferencia os tipos de reprodución asexual e explica as fases do ciclo celular e da mitose. CMCT, CD, CAA

 Explica as fases da reprodución sexual, os ciclos biolóxicos e entende a necesidade da meiose no 
mantemento da constancia numérica dos cromosomas. CCL, CMCT, CD, CAA, CCEC

 Relaciona os seguintes autores coas súas achegas á fundamentación do evolucionismo: Jean-Baptiste 
Lamarck, Charles Darwin, Alfred Wallace, Stanley Miller e Lynn Margulis. CCL, CMCT, CSIEE, CCEC

 Define biodiversidade segundo a Conferencia de Río de Xaneiro de 1992. CCL, CMCT, CSIEE, CCEC, CSC

  Indica os principios mediante os cales actúa a selección natural. CMCT, CD

 Explica qué é a teoría sintética e expón algunhas achegas desta teoría ao evolucionismo. CMCT, CD

  Enuncia dous exemplos de adaptacións estruturais, dous de adaptacións fisiolóxicas e dous de 
adaptacións do comportamento. CCL, CMCT, CAA, CD

 Define especiación e cita algún mecanismo que favoreza ou induza a aparición de novas especies. CCL, CMCT, CAA, CD

 Realiza unha táboa na que expón de modo comparativo as características xerais da vexetación e da 
fauna dos principais ecosistemas (deserto polar, tundra, taiga, bosque caducifolio, bosque 
mediterráneo, estepa, deserto, sabana, selva tropical, etc.).

CCL, CMCT, CAA

 Realiza unha táboa comparativa na que se expoñan as características xerais, fauna e flora máis 
relevantes dos principais ecosistemas terrestres españois (alta montaña, clima oceánico, clima 
mediterráneo, illas Canarias).

CCL, CMCT, CD, CAA, CCEC, CSIEE

  Realiza unha táboa comparativa na que se expoñan as características xerais, fauna e flora máis 
relevantes dos principais ecosistemas acuáticos españois (bosques de ribeira, zonas húmidas e 
litoral).

CCL, CMCT, CD, CAA, CCEC, CSIEE

  Define endemismo e pon polo menos tres exemplos diferentes de endemismos vexetais e tres animais 
en Galicia. CCL, CMCT, CD, CSIEE,CSC

  Explica os principais factores causantes de perda de biodiversidade. CMCT, CD, CSC

  Sinala os sistemas de clasificación que se poden utilizar para agrupar os seres vivos e explica os 
conceptos de taxon, especie e sistema binomial de nomenclatura. CCL, CMCT, CSC, CD, CCEC

  Indica as características máis importantes do reino moneras e os principais grupos que se diferencian 
nel. CCL, CMCT

  Indica as principais características do reino protoctistas, enumera os principais grupos que se 
diferencian nel e sinala as súas características máis importantes. CCL, CMCT, CD

  Describe as características principais do reino fungos e indica os principais grupos que se diferencian 
e as súas características. CCL, CMCT

 Enumera as principais características do reino das plantas e sinala os grupos máis importantes que se 
diferencian nel e as características máis destacadas. CCL, CMCT, CCEC

  Explica as características máis importantes do reino dos animais e dos seus principais filos. CCL, CMCT, CAA

  Describe as diferenzas entre o tipo de nutrición das briófitas e das cormófitas, e enumera as distintas 
etapas que teñen lugar na nutrición das cormófitas. CCL, CMCT

  Explica os procesos de absorción da auga e dos sales minerais polas plantas. CMCT, CD

 Identifica e describe os procesos fisiolóxicos que se producen nas plantas para que circule o zume 
bruto e o zume elaborado. CMCT, CD

  Enumera as substancias gasosas que necesitan as plantas e explica os seus mecanismos de absorción. CCL, CMCT
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  Coñece as características das hormonas e os procesos nos que interveñen. CMCT, CAA

  Comprende como se producen as respostas dos vexetais ante os estímulos e coñece a importancia da 
fotoperiodicidade. CMCT

 Describe os tipos de reprodución asexual que se levan a cabo nas plantas. CMCT

  Describe a reprodución sexual nas plantas e a importancia da reprodución alternante. CMCT, CCL, CD, CAA

  Identifica os distintos compoñentes dunha flor. CMCT, CCEC, CD

  Describe en que consisten a polinización e a fecundación. CCL, CMCT

  Explica como se realiza o intercambio de substancias en animais, enumera as etapas do proceso da 
nutrición, e realiza e interpreta esquemas das estruturas dixestivas dos invertebrados. CCL,CMCT, CAA

  Describe as etapas do proceso dixestivo e os procesos que nelas teñen lugar. CCL, CMCT, CAA

  Explica todos os sistemas respiratorios, e identifica os seus principais modelos e características 
relacionándoos cos grupos de animais que os presentan. CCL, CMCT, CAA

  Realiza e interpreta esquemas dos elementos anatómicos máis importantes do aparato circulatorio e 
explica o ciclo cardíaco. CCL, CMCT

  Realiza e interpreta esquemas dos elementos anatómicos máis importantes do aparato circulatorio e 
explica o ciclo cardíaco. CCL, CMCT

 Distingue os tipos de sistemas de circulación e os principais aparatos circulatorios en invertebrados e 
vertebrados. CCL, CMCT, CD

  Diferencia os produtos non nitroxenados dos nitroxenados e as características dos órganos excretores 
dos invertebrados. CCL, CMCT, CD, CAA

  Explica os órganos excretores dos vertebrados e o proceso de formación dos ouriños neles. CCL, CMCT

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do
alumnado.
Neste caso a idade, autonomía do alumnado e o libro de texto do que dispoñen, permite seguir
repasando e reforzando os contidos xa impartidos. Repasarase o tema das plantas, engadiranse
contidos  da  nutrición  nos  animais,  que  quedou  sen  rematar,  e  farase  fincapé  no  reforzo  dos
primeiros temas de bioquímica, de gran importancia de cara a 2º de bacharelato.
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous
primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a
materia,  co  obxectivo  de  que  todos  os  alumnos  e  alumnas  poidan  continuar  o  seu  itinerario
formativo.
A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave
máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a
mínima intervención docente. 
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5.2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  das
actividades  lectivas  presenciais  será  continua e  acentuará  o  seu  carácter
diagnóstico e formativo, para valorar os avances realizados e os atrasos que
se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación
que  sexan  necesarias  e  programar  o  vindeiro  curso.  En  todo  caso,  a
avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
Valoraranse  especialmente  as  aprendizaxes  máis  relevantes  e
imprescindibles  para  a  continuidade  do  proceso  formativo  do  alumnado,
reforzando e  consolidando as  aprendizaxes  realizadas  nos  dous primeiros
trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito
de estudo.
Garantizarase a obxectividade e a igualdade de condicións,  adaptando os
procedementos no caso de alumnos que teñan dificultades por carecer de
medios de conexión dixital facilitando medios para a atención educativa a
este alumnado.
Para  recoller os diversos estilos e mecanismos de aprendizaxe dos alumnos
e alumnas, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar
os seus coñecementos utilizaránse unha serie de procedementos:
Observación sistemática: A observación do traballo dos alumnos e alumnas,
especialmente  respecto  á  regularidade  do  traballo,  respeto  ós  plazos  e
actitude de traballo e interés pola asignatura.
Anális  e   de  producci  ó  ns  dos  alumnos  :  Este  procedemento  permitirá
comprobar  o  traballo  dos  alumnos  e  alumnas  a  través  das  actividades
específicas  propostas  en  cada  unidade  didáctica  (cuestionarios,  resumes,
traballos de investigación, tarefas de reforzo e recuperación, comentarios de
texto...),  o  que determina a  comprobación  do grado de consecución dos
obxectivos concretos.
Intercambios cos alumnos   e alumnas  : Ben sexa en foros ou pola mensaxería
da aula virtual permiten coñecer aspectos da coavaliación.

Instrumentos:
Entrega  das  tarefas  propostas  polo  profesor  (cuestionarios,  traballos  de
investigación, resúmenes, tarefas de reforzo para os alumnos e alumnas que
teñan que recuperar avaliacións anteriores...)
Corrección  das  tarefas  propostas.  Terase  en  conta  o  rigor,  as  fuentes
utilizadas,  a  limpieza  e  a  orde.  Puntuarase  negativamente  a  copia  de
actividades e traballos doutros compañeiros e compañeiras. 
Interese demostrado pola materia, puntualidade na entrega dos traballos,
participación nos foros...

Cualificación final A cualificación final da materia terá en conta que en ningún caso, o alumno
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ou alumna poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio
de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e non poderá ver minorados
os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores. Polo tanto: 
Os  alumnos  e  e  alumnas  que  aprobaron  as  dúas  primeiras  avaliacións
manterán como mínimo como nota final a nota media desas dúas avaliacións,
pudendo incrementala coa valoración do traballo realizado durante a terceira
avaliación.
Para os alumnos que non aprobaran as avaliacións anteriores se considerará
que poden recuperalas durante o terceiro trimestre realizando as tarefas de
reforzo e recuperación que se lles proporcionarán. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Constará  dunha  proba  escrita  baseada  nos  estándares  de  aprendizaxe
imprescindibles  da  asignatura. Nela  o referente  serán as  aprendizaxes
impartidas presencialmente durante os dous primeiros trimestres. A parte de
materia que se puidese ter avanzado no terceiro trimestre non entrará na
proba extraordinaria.

Avaliación de
materia

pendentes

O único alumno coa materia pendente incorporarase ás actividades on line da
materia que ten pendente, e será avaliado como os alumnos e alumnas que a
cursan este  ano, entregando as actividades propostas pola profesora, e cos
mesmos criterios. 
No caso de que non entregue as actividades propostas terá dereito a unha
proba final de carácter telemático, para o que será convocado a través da aula
virtual, por correo electrónico e a través da web do centro. A proba basearase
nos estándares  de aprendizaxe imprescindibles  da asignatura recollidos no
punto 1 deste documento.
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5.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

A través da aula virtual os alumnos e alumnas terán acceso a recursos
que  permitirán  que  leven  a  cabo  diversas  tarefas:  entrega  de
cuestionarios, exercicios do libro, traballos de investigación, comentario
de videos, resumos, comentarios de textos cientificos ou divulgativos...
A comunicación mediante mensaxería e foros permitirá actividades en
colaboración  cos  compañeiros  e  a  aclaración  de  dúbidas  polas
profesoras.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os alumnos e alumnas están matriculados na aula virtual que oferta o
centro na plataforma Moodle, que permite proporcionarlles os recursos
que poden ser necesarios para a súa aprendizaxe (apuntes, resumos,
esquemas, enlaces a páxinas web, videos...) con flexibilidade temporal
total durante toda la acción formativa, o que permite que se conecten
según  a súa disponibilidade e condicións personais e familiares. 
Ademáis fomenta a consecución das competencias dixitais do alumno,
xa que xa que determinadas actividades fomentan o coñecemento das
principales ferramentas TIC. 
Tamén  permite  a  comunicación  entre  os  alumnos  e  alumnas  por
exemplo  nos  foros,  favorecendo  o  intercambio  de  experiencias  e
coñecementos,  facendo  moito  más  enriquecedora  a  formación  e
fomentando o traballo colaborativo. 
Por  suposto a aula virtual  é  multidispositivo,  os  alumnos e alumnas
poden  acceder  desde  calquera  sistema  operativo  e  desde  calquera
aparato con conexión a internet: ordenador, smartphone, tablet… 

  E  sobre  todo  permite  en  todo momento a interacción, seguemento e
 titorización  da  aprendizaxe  por  parte  das  profesoras,  que  poden
 proporcionar e recibir tarefas moi variadas para realizar o seguemento
 da consecución dos obxectivos da materia por parte do alumnado.
 No caso dos alumnos e alumnas sen conectividade o centro coordinou a
 entrega nalgúns casos de ordenadores e noutros coordina a entrega de
 material impreso ós alumnos sen conexión.

Materiais e recursos

Na  aula  virtual  do  centro  na  plataforma  Moodle  iranse  aportando
diversos  materiais  (archivos,  videos,  esquemas,  enlaces...)  que
completaran a consulta do libro de texto. Ös alumnos e alumnas sen
conexión reciben material impreso e todos teñen o libro de texto como
referente.
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5.4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A adaptación da programación será publicada na aula virtual da asignatura, 
os alumnos serán avisados por mensaxería, e as familias serán informadas 
polo titor ou titora da publicación na aula virtual e na páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Materia: Cultura Científica
Curso: 1º Bacharelato

6.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
As  aprendizaxes  (estándares  de  aprendizaxe)  e  competencias  imprescindibles  que  debería
desenvolver o alumnado para esta materia servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan  durante o terceiro
trimestre.  Corresponden  ós  contidos  impartidos  presencialmente  durante  os  dous  primeiros
trimestres.
Competencias Clave: CCL= comunicación lingüística; CSC= social e cívica; CMCT= matemática, ciencia e tecnoloxía; CD= dixital; CAA=

aprender a aprender; CSIEE= sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC= conciencia e expresións culturais.

Primeira e segunda avaliación

Estándares de aprendizajx avaliables Competencias

  Coñece as liñas xerais do traballo científico. CCL, CMCT, CD, CAA

 Sabe contrastar hipóteses sinxelas. CMCT, CAA

 Valora a contribución da ciencia e a tecnoloxía á comprensión e resolución de
problemas das persoas e da súa calidade de vida, mediante unha 
metodoloxía baseada na obtención de datos, a razón, a perseveranza 
e o espírito crítico, aceptando as súas limitacións e equivocacións 
propias de toda actividade humana.

CCL, CMCT, CD, CSIEE, CCEC

 Comenta en liñas xerais como se constrúe o coñecemento científico. CCL, CMCT, CAA

 Coñece a existencia de fraude e uso perverso da ciencia, cita algúns 
exemplos e razoa o rexeitamento a eses comportamentos.

CCL, CMCT, CAA, CSC

  Xustifica a teoría de deríva continental a partir das probas xeográficas, 
paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas. CCL, CMCT, CAA

Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo oceánico e a 
actividade sísmica e volcánica nos bordos das placas. CC, CMCT, CD, CAA

 Relaciona a existencia de diferentes capas terrestres coa propagación das 
ondas sísmicas a través delas. CC, CMCT, CAA

 Describe as probas biolóxicas, paleontológicas e moleculares que apoian a 
teoría da evolución das especies. CCL, CMCT,

Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección natural.
CCL, CMCT

Valora, de forma crítica, as informacións asociadas ao universo, a Terra e a 
orixe das especies, distinguindo entre información científica real, 
opinión e ideoloxía.

CMCT, CD, CAA, CSC

Describe as últimas investigacións científicas en torno ao coñecemento da 
orixe e o desenvolvemento da vida na Terra. CMCT, CSIEE

 Establece as diferentes etapas evolutivas dos homínidos até chegar ao Homo
sapiens, establecendo as súas características fundamentais, tales 
como a capacidade cranial e a altura.

CCL,  CMCT,  CAA
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Sabe situar a información xenética que posúe todo ser vivo, establecendo a 
relación xerárquica entre as distintas estruturas, desde o nucleótido até
os xenes responsables da herdanza.

CCL CMCT, CAA

Coñece e explica a forma en que se codifica a información xenética no ADN, 
xustificando a necesidade de obter o xenoma completo dun individuo e
descifrar o seu significado.

CMCT, CAA, CSYC, CSiEE

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do
alumnado.
Neste caso a idade e a autonomía do alumnado, o libro de texto do que dispoñen, o non haber
máis  que  dous  alumnos  con  avaliacións  suspensas  e  o  interese  dos  temas,  por  estar  de
actualidade,  permite avanzar durante a corentena contidos esenciais pertencentes os seguíntes
temas:  Aplicacións da xenética, A Medicina e a saúde e A investigación médico farmaceútica.
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous
primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a
materia,  co  obxectivo  de  que  todos  os  alumnos  e  alumnas  poidan  continuar  o  seu  itinerario
formativo.
A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave
máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a
mínima intervención docente. 
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6.2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  das
actividades  lectivas  presenciais  será  continua e  acentuará  o  seu  carácter
diagnóstico e formativo, para valorar os avances realizados e os atrasos que
se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación
que  sexan  necesarias  e  programar  o  vindeiro  curso.  En  todo  caso,  a
avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
Valoraranse  especialmente  as  aprendizaxes  máis  relevantes  e
imprescindibles  para  a  continuidade  do  proceso  formativo  do  alumnado,
reforzando e  consolidando as  aprendizaxes  realizadas  nos  dous primeiros
trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito
de estudo.
Garantizarase a obxectividade e a igualdade de condicións,  adaptando os
procedementos no caso de alumnos que teñan dificultades por carecer de
medios de conexión dixital facilitando medios para a atención educativa a
este alumnado.
Para  recoller os diversos estilos e mecanismos de aprendizaxe dos alumnos
e alumnas, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar
os seus coñecementos utilizaránse unha serie de procedementos:
Observación sistemática: A observación do traballo dos alumnos e alumnas,
especialmente  respecto  á  regularidade  do  traballo,  respeto  ós  plazos  e
actitude de traballo e interés pola asignatura.
Anális  e   de  producci  ó  ns  dos  alumnos  :  Este  procedemento  permitirá
comprobar  o  traballo  dos  alumnos  e  alumnas  a  través  das  actividades
específicas  propostas  en  cada  unidade  didáctica  (cuestionarios,  resumes,
traballos de investigación, tarefas de reforzo e recuperación, comentarios de
texto...),  o  que determina a  comprobación  do grado de consecución dos
obxectivos concretos.
Intercambios cos alumnos   e alumnas  : Ben sexa en foros ou pola mensaxería
da aula virtual permiten coñecer aspectos da coavaliación.

Instrumentos:
Entrega  das  tarefas  propostas  polo  profesor  (cuestionarios,  traballos  de
investigación, resúmenes, tarefas de reforzo para os alumnos e alumnas que
teñan que recuperar avaliacións anteriores...)
Corrección  das  tarefas  propostas.  Terase  en  conta  o  rigor,  as  fuentes
utilizadas,  a  limpieza  e  a  orde.  Puntuarase  negativamente  a  copia  de
actividades e traballos doutros compañeiros e compañeiras. 
Interese demostrado pola materia, puntualidade na entrega dos traballos,
participación nos foros...

Cualificación final A cualificación final da materia terá en conta que en ningún caso, o alumno
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ou alumna poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio
de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e non poderá ver minorados
os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores. Polo tanto: 
Os  alumnos  e  e  alumnas  que  aprobaron  as  dúas  primeiras  avaliacións
manterán como mínimo como nota final a nota media desas dúas avaliacións,
pudendo incrementala  ata  nun punto coa valoración do traballo  realizado
durante a terceira avaliación.
Para os alumnos que non aprobaran as avaliacións anteriores se considerará
que poden recuperalas durante o terceiro trimestre realizando as tarefas de
reforzo e recuperación que se lles proporcionarán. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Constará  dunha  proba  escrita  baseada  nos  estándares  de  aprendizaxe
imprescindibles  da  asignatura. Nela  o referente  serán as  aprendizaxes
impartidas  durante os dous primeiros trimestres. A parte de materia que se
puidese  ter  avanzado  no  terceiro  trimestre  non  entrará  na  proba
extraordinaria.

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai ningún alumno nin alumna que teña pendente esta materia.
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6.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

A través da aula virtual os alumnos e alumnas terán acceso a recursos
que  permitirán  que  leven  a  cabo  diversas  tarefas:  entrega  de
cuestionarios, exercicios do libro, traballos de investigación, comentario
de videos, resumos, comentarios de textos cientificos ou divulgativos...
A comunicación mediante mensaxería e foros permitirá actividades en
colaboración  cos  compañeiros  e  a  aclaración  de  dúbidas  polas
profesoras.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os alumnos e alumnas están matriculados na aula virtual que oferta o
centro na plataforma Moodle, que permite proporcionarlles os recursos
que poden ser necesarios para a súa aprendizaxe (apuntes, resumos,
esquemas, enlaces a páxinas web, videos...) con flexibilidade temporal
total durante toda la acción formativa, o que permite que se conecten
según  a súa disponibilidade e condicións personais e familiares. 
Ademáis fomenta a consecución das competencias dixitais do alumno,
xa que xa que determinadas actividades fomentan o coñecemento das
principales ferramentas TIC. 
Tamén  permite  a  comunicación  entre  os  alumnos  e  alumnas  por
exemplo  nos  foros,  favorecendo  o  intercambio  de  experiencias  e
coñecementos,  facendo  moito  más  enriquecedora  a  formación  e
fomentando o traballo colaborativo. 
Por  suposto a aula virtual  é  multidispositivo,  os  alumnos e alumnas
poden  acceder  desde  calquera  sistema  operativo  e  desde  calquera
aparato con conexión a internet: ordenador, smartphone, tablet… 

  E  sobre  todo  permite  en  todo momento a interacción, seguemento e
 titorización  da  aprendizaxe  por  parte  das  profesoras,  que  poden
 proporcionar e recibir tarefas moi variadas para realizar o seguemento
 da consecución dos obxectivos da materia por parte do alumnado.
 No caso dos alumnos e alumnas sen conectividade o centro coordinou a
 entrega nalgúns casos de ordenadores e noutros coordina a entrega de
 material impreso ós alumnos sen conexión. 

Materiais e recursos

Na  aula  virtual  do  centro  na  plataforma  Moodle  iranse  aportando
diversos  materiais  (archivos,  videos,  esquemas,  enlaces...)  que
completaran a consulta do libro de texto. Ös alumnos e alumnas sen
conexión reciben material impreso e todos teñen o libro de texto como
referente.
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6.4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A adaptación da programación será publicada na aula virtual da asignatura, 
os alumnos serán avisados por mensaxería, e as familias serán informadas 
polo titor ou titora da publicación na aula virtual e na páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Materia: Bioloxía.
Curso: 2º Bacharelato

7.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
As  aprendizaxes  (estándares  de  aprendizaxe)  e  competencias  imprescindibles  que  debería
desenvolver o alumnado para esta materia servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan  durante o terceiro
trimestre.  Corresponden  ós  contidos  impartidos  presencialmente  durante  os  dous  primeiros
trimestres.
Competencias Clave: CCL= comunicación lingüística; CSC= social e cívica; CMCT= matemática, ciencia e tecnoloxía; CD= dixital; CAA=
aprender a aprender; CSIEE= sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC= conciencia e expresións culturais.

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

Competencias

 Explica os elementos químicos fundamentais que forman os seres vivos, compara a súa 
proporción nos seres vivos e no resto da Terra e explica por que o carbono é o 
elemento químico básico na constitución dos seres vivos.

CMCT, CAA

 Identifica a estrutura da molécula de auga e as súas propiedades físicas e químicas, en 
relación coas súas funcións biolóxicas. CMCT, CCL, CAA

  Define o concepto de pH e explica a importancia e o funcionamento dos sistemas tampón.
CMCT, CCL, CAA

 Explica as dúas formas nas que se presentan os sales minerais nos seres vivos e as súas 
funcións biolóxicas, así como a acción osmótica e a importancia do equilibrio iónico, 
dada a acción específica dos ións.

CMCT, CCL, CAA

Clasifica os glícidos e nomea e formula os principais monosacáridos describindo as súas 
funcións biolóxicas. CMCT, CCL,CAA

Define os distintos tipos de isomería que se presentan nos monosacáridos, formulando os 
enantiómeros e os epímeros dos diferentes monosacáridos, e acha as formas cíclicas 
(anómeros) das pentosas e hexosas, relacionándoas coas súas funcións; en especial, 
na constitución dos polímeros.

CMCT, CCL, CAA

Distingue os diferentes tipos de enlace O-glicosídico, describindo os disacáridos máis 
importantes e as súas principais funcións biolóxicas. CMCT, CCL, CAA

  Clasifica os polisacáridos pola súa estrutura e polas súas funcións biolóxicas, formulando a 
estrutura esquemática dos máis importantes oligosacáridos e polisacáridos, e 
relacionándoa coas súas funcións biolóxicas.

CMCT, CCL, CAA

  Describe o concepto de lípido e coñece que teñen en común este grupo de compostos, e 
clasifícaos utilizando diferentes criterios: químicos, estruturais e funcionais.

CMCT, CCL, CAA

 Escribe a fórmula xeral dun ácido graxo, describindo as súas características químicas; clasifica 
os ácidos graxos conforme a presenza de enlaces múltiples, enunciando as funcións 
biolóxicas dos derivados do ácido araquidónico.

CMCT, CCL, CAA

  Escribe as reaccións de esterificación e saponificación para formar ou hidrolizar unha graxa 
neutra e a fórmula dun fosfolípido sinxelo, e representa esquematicamente a estrutura e
a composición dos principais lípidos das membranas celulares.

CMCT, CAA

Clasifica os derivados terpenoides e enumera os terpenos e esteroides máis importantes, 
indicando as súas funcións biolóxicas.

CMCT

  Representa a molécula dun lípido que mostre a súa anfipatía, e explica os distintos tipos de 
dispersións lipídicas, como se distribúen as moléculas mediante esquemas sinxelos, e 
as características dos comportamentos moleculares dos lípidos de membrana.

CMCT, CCEC, CCL, CAA

 Describe a fórmula xeral dos aminoácidos e as súas propiedades, clasifica e explica a 
formación do enlace peptídico.

CCL, CMCT, CAA
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Describe as estruturas que adquiren as proteínas e as interaccións que as manteñen. 
Clasifícaas en niveis estruturais, explicando os conceptos de conformación e 
desnaturalización, e a relación entre a estabilidade da conformación dunha proteína, a 
súa estrutura primaria e a súa función.

CCL, CMCT, CAA

 Explica a clasificación das proteínas pola súa composición, pola súa estrutura e polas súas 
funcións, e as características da súa funcionalidade, a súa especificidade e a súa 
versatilidade.

CCL, CMCT, CAA

 Explica os conceptos de catalizador e de enzima, en que consiste a catálise e a cinética 
química, os mecanismos de actuación dos encimas e as características da súa acción, 
e os factores que inflúen nesta.

CMCT, CCL, CAA, CCEC

  Expón o concepto de inhibidor, os tipos de inhibición, os mecanismos de acción e de 
regulación dos enzimas alostéricos e as características específicas destes.

CCL, CMCT

 Expresa o concepto de vitamina (clásico e moderno), a clasificación dos tipos de vitaminas, as 
funcións destas e a relación entre os conceptos de coenzima e vitamina.

CCL, CMCT, CAA

  Sinala as distintas bases nitroxenadas indicando os nucleósidos e nucleótidos que forman, a 
súa clasificación e a formación do enlace N-glicosídico. CMCT, CCL, CAA

Menciona os principais nucleótidos libres (non nucleicos) e as súas funcións, e formula 
esquematicamente os distintos tipos de ácidos nucleicos (polinucleótidos), sinalando 
que teñen en común e cales son as súas diferenzas.

CMCT, CAA, CCEC

 Describe o modelo de Watson e Crick para a estrutura do ADN; diferencia os tipos de ARN, a 
súa estrutura básica e as súas funcións, e explica por que os ácidos nucleicos poden conter 
información.

CMCT, CCL, CAA

 Sinala os datos experimentais que levaron á proposición do modelo de Watson e Crick e 
explica como contribuíu o descubrimento do modelo de estrutura do ADN a reforzar a 
hipótese sobre a súa función.

CMCT, CCL, CAA

 Explica o significado da teoría celular e valora a súa importancia como teoría básica da bioloxía 
e a importancia dos descubrimentos en microscopía en relación co estudo da célula e 
as achegas de Ramón y Cajal

CMCT, CCL

 Compara a organización celular procariota e eucariota como a división fundamental entre os 
seres vivos, sinalando similitudes e diferenzas na súa composición química, estrutura e
función.

CMCT, CCL, CAA

 Enumera e interpreta as semellanzas e as diferenzas entre as células animais e as das plantas,
e a estrutura interna dunha célula eucariótica animal e unha vexetal, e dunha célula 
procariótica –tanto no microscopio óptico coma no electrónico–, identificando os seus 
orgánulos e describindo a función que desempeñen.

CMCT, CCL

Comenta o modelo de membrana plasmática indicando as súas moléculas constitutivas e a 
disposición que estas adoptan, e explica a composición química e a función do 
glicocálix.

CMCT, CCL, CAA

 Analiza a necesidade do transporte a través da membrana, cada un dos tipos de transporte 
transmembrana e os distintos modelos de transporte por desprazamento da membrana
celular.

CMCT, CCL, CAA, CCEC

Sinala a forma e as características dos distintos tipos de unións intercelulares.
CMCT, CCL, CAA

 Detalla a estrutura e a composición química da parede celular das plantas, dos fungos e das 
bacterias. CMCT, CCL, CAA, CCEC

 Explica as características e misións do hialoplasma, citando as funcións e os elementos 
compoñentes do citoesqueleto. CCL, CMCT

 Sinala a composición química, a estrutura e a función dos ribosomas, os centríolos, os cilios, 
os flaxelos e as inclusións.

CCL, CMCT,

CAA

 Describe a orixe, a morfoloxía e as funcións do retículo endoplasmático e do aparato de Golgi.
CCL, CMCT, CAA

 Describe a orixe, a morfoloxía, os tipos e as funcións dos lisosomas, os peroxisomas e os 
vacúolos. CCL, CMCT, CAA

  Coñece a orixe, a morfoloxía, a composición química e a actividade metabólica do núcleo.
CMCT, CAA

  Analiza a ultraestrutura e a función da cuberta nuclear, describindo a estrutura dun poro 
nuclear (complexo do poro), e sinala as características de permeabilidade desta 
envoltura.

CCL, CMCT, CAA
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 Explica as características da cromatina e describe a morfoloxía, a composición química e a 
función do nucléolo. CCL, CMCT

  Coñece a natureza dos cromosomas, a súa estrutura, a súa clasificación e a terminoloxía 
relacionada con eles. CMCT, CAA

  Describe as características, a morfoloxía, as estruturas e os compoñentes das mitocondrias e 
sinala a súa función metabólica.  CCL, CMCT

  Diferencia os distintos tipos de plastos, as súas relacións e as súas respectivas funcións 
metabólicas, analizando a morfoloxía dos cloroplastos en comparación coas 
mitocondrias.

CCL, CMCT, CAA

 Define ciclo celular, describindo as características xerais da interfase e os acontecementos de 
cada unha das súas fases. CCL, CMCT

 Desenvolve o concepto de mitose e explica a función biolóxica deste proceso, analizando os 
acontecementos celulares que acontecen en cada fase. Explica o proceso da 
citocinese, detallando as diferenzas que existen entre a citocinese de células animais e
a das plantas.

CCL, CMCT, CAA

 Explica o concepto e a función biolóxica da meiose, detallando os procesos que teñen lugar en 
cada fase, e relacionando conceptos como quiasma, recombinación, sobrecruzamento,
variabilidade xenética e formación dos gametos.

CCL, CMCT, CAA

 Cita as diferenzas e as similitudes entre o proceso mitótico e o meiótico, compara os 
mecanismos da reprodución sexual e asexual, e explica a regulación do ciclo celular. CCL, CMCT, CAA

Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os intercambios enerxéticos 
asociados a eles. CCL, CMCT, CAA

Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada un destes procesos, e 
diferencia en cada caso as rutas principais de degradación e de síntese, e os encimas e as 
moléculas máis importantes responsables dos devanditos procesos

CCL, CMCT, CAA

 Distingue os tipos de células e os procesos anabólicos e catabólicos en función das 
necesidades de intercambio de materia e enerxía co medio, e realiza un esquema do 
ciclo enerxético da célula.

CMCT, CCL, CCEC, CAA

 Explica a función do ATP como intermediario universal de enerxía libre, a do NAD como 
intermediario na transferencia de electróns, e a do CoA como intermediario de grupos 
químicos activados.

CCL, CMCT, CAA

  Sinala as distintas formas de reserva de glicosa, os procesos e as células en función do último 
aceptor dos electróns; e explica o fundamento glicólise.

CMCT, CCL, CAA

  Identifica os reactivos, as fases e a ecuación global da respiración celular. CMCT, CAA

 Establece as conexións entre a glicólise e o acetil-CoA. CMCT, CAA

  Sinala as características e finalidade do ciclo de Krebs.
CMCT, CCL, CAA

  Explica as etapas do transporte de electróns, o papel do osíxeno e a síntese de ATP.
CMCT, CCL, CAA

  Describe os sistemas de lanzadeiras e obtén o balance global da respiración, comparando o 
seu rendemento co das rutas fermentativas e a respiración celular. CMCT, CCL, CAA

 Define o proceso da fotosíntese, indicando que organismos a realizan, cal é a súa función, 
cales as súas fases, a procedencia do osíxeno molecular desprendido e a súa 
ecuación xeral, e poñendo de manifesto o seu carácter redox con necesidade de 
enerxía.

CCL, CMCT, CAA

  Explica os principais pigmentos fotosintéticos, a súa función, o concepto de fotosistema, como 
se produce o fluxo de electróns impulsado pola luz (á vista do chamado esquema Z), o 
balance global da fase lumínica e como se produce a fotofosforilación no fluxo cíclico e

CCL, CMCT
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non cíclico.

 Describe o proceso de fixación do CO2 e a demostración de como se produce a obtención neta 
dunha molécula de glicosa a través das etapas do ciclo de Calvin, e confecciona o 
balance global deste ciclo, extraendo as conclusións sobre os requirimentos 
enerxéticos que deben proceder da fase lumínica.

CCL, CMCT, CAA

  Resume o fenómeno da fotorrespiración, as súas causas, as súas consecuencias e como as 
plantas de ambientes cálidos resolven o problema das perdas por fotorrespiración. CCL, CMCT, CAA

Define quimiosíntese e indica as características dos organismos que a realizan e o papel destes
na biosfera. CCL, CMCT, CAA

 Explica a terminoloxía que permite traballar a xenética mendeliana.
CCL, CMCT, CAA

Enuncia as leis de Mendel, as explicacións que actualmente se dan aos resultados que obtivo, 
e as relacións de dominancia. CMCT, CCL, CAA

 Resolve problemas de xenética descubrindo xenotipos e aplicando a análise estatística aos 
resultados. CMCT, CAA

Explica as hipóteses que se propuxeron sobre a replicación do ADN, os enzimas que participan 
na súa síntese, os problemas que formula a forquita de replicación e cal é a súa 
solución, e distingue a replicación en eucarióticos e en procarióticos.

CMCT, CCL, CAA

 Explica o concepto de transcrición, as moléculas que interveñen no proceso e as fases nas que 
se divide, diferenciando a transcrición nos organismos procariotas e nos ecuariotas. CMCT, CCL, CAA

Comprende o concepto de código xenético, as súas características e como se chega ao 
establecemento da relación numérica entre os nucleótidos e os aminoácidos que 
codifican. 

CMCT, CAA

 Interpreta, mediante o uso dunha táboa, a relación entre bases e aminoácidos (traduce unha 
secuencia de bases a unha secuencia de aminoácidos). CMCT, CAA

 Define os conceptos de codón e anticodón e explica cada unha das fases nas que se divide a 
biosíntese de proteínas, enumerando as diferenzas que esta presenta en procariotas e 
en eucariotas.

CCL, CMCT, CAA

 Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas 
de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. CAA, CCL, CSC, CSIEE

 Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os instrumentos e o 
material empregado.

CSIEE, CCL, CAA

 Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento coma material básico de laboratorio, 
argumentando o proceso experimental seguido, describindo as súas observacións e 
interpretando os seus resultados.

CAA, CCL, CSC, CSIEE

  Utiliza técnicas e códigos para representar moléculas e valora a súa correcta representación. CSIEE, CCL, CAA

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do
alumnado.
Os currículos, programacións e actividades que se desenvolvan durante o terceiro trimestre nos
cursos  que  conducen  a  unha  titulación  final  de  etapa,  como  é  o  caso  desta  materia, terán
especialmente en conta esta circunstancia e flexibilizaranse e adaptaranse para axudar en todo o
posible a que o seu alumnado poida alcanzala.
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Neste  caso  a  idade,  autonomía  do  alumnado  e  o  libro  de  texto  do  que  dispoñen,  permite
completar o temario de cara ás probas de acceso á universidade, sobre todo tendo en conta que o
atraso nas datas da ABAU permite que teñan máis tempo de preparación e repaso.
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous
primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a
materia,  co  obxectivo  de  que  todos  os  alumnos  e  alumnas  poidan  continuar  o  seu  itinerario
formativo.
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7.2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  das
actividades  lectivas  presenciais  será  continua e  acentuará  o  seu  carácter
diagnóstico e formativo, para valorar os avances realizados e os atrasos que
se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación
que  sexan  necesarias  e  programar  o  vindeiro  curso.  En  todo  caso,  a
avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
Valoraranse  especialmente  as  aprendizaxes  máis  relevantes  e
imprescindibles  para  a  continuidade  do  proceso  formativo  do  alumnado,
reforzando e  consolidando as  aprendizaxes  realizadas  nos  dous primeiros
trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito
de estudo.
Garantizarase a obxectividade e a igualdade de condicións,  adaptando os
procedementos no caso de alumnos que teñan dificultades por carecer de
medios de conexión dixital facilitando medios para a atención educativa a
este alumnado.
Para  recoller os diversos estilos e mecanismos de aprendizaxe dos alumnos
e alumnas, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar
os seus coñecementos utilizaránse unha serie de procedementos:
Observación sistemática: A observación do traballo dos alumnos e alumnas,
especialmente  respecto  á  regularidade  do  traballo,  respeto  ós  plazos  e
actitude de traballo e interés pola asignatura.
Anális  e   de  producci  ó  ns  dos  alumnos  :  Este  procedemento  permitirá
comprobar  o  traballo  dos  alumnos  e  alumnas  a  través  das  actividades
específicas  propostas  en  cada  unidade  didáctica  (cuestionarios,  resumes,
traballos de investigación, tarefas de reforzo e recuperación, comentarios de
texto...),  o  que determina a  comprobación  do grado de consecución dos
obxectivos concretos.
Intercambios cos alumnos   e alumnas  : Ben sexa en foros ou pola mensaxería
da aula virtual permiten coñecer aspectos da coavaliación.

Instrumentos:
Entrega  das  tarefas  propostas  polo  profesor  (cuestionarios,  traballos  de
investigación, resúmenes, tarefas de reforzo para os alumnos e alumnas que
teñan que recuperar avaliacións anteriores...)
Corrección  das  tarefas  propostas.  Terase  en  conta  o  rigor,  as  fuentes
utilizadas,  a  limpieza  e  a  orde.  Puntuarase  negativamente  a  copia  de
actividades e traballos doutros compañeiros e compañeiras. 
Interese demostrado pola materia, puntualidade na entrega dos traballos,
participación nos foros...

Cualificación final A cualificación final da materia terá en conta que en ningún caso, o alumno
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ou alumna poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio
de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e non poderá ver minorados
os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores. Polo tanto: 
Os  alumnos  e  e  alumnas  que  aprobaron  as  dúas  primeiras  avaliacións
manterán como mínimo como nota final a nota media desas dúas avaliacións,
pudendo incrementala coa valoración do traballo realizado durante a terceira
avaliación ata nun punto.
Para os alumnos que non aprobaran as avaliacións anteriores se considerará
que poden recuperalas durante o terceiro trimestre realizando as tarefas de
reforzo e recuperación que se lles proporcionarán. 
No caso de que os alumnos se reincorporen ás clases de forma presencial
poderíase plantexar facer exámenes presenciais no caso dos alumnos coas
dúas primeiras avaliacións suspensas, axustándose os contidos considerados
mínimos e incluídos nas actividades de reforzo e recuperación desenvolvidas
durante  o  terceiro  trimestre  e  baseada  nos  estándares  de  aprendizaxe
imprescindibles da asignatura..

Proba
extraordinaria de

setembro 

Constará  dunha  proba  escrita  baseada  nos  estándares  de  aprendizaxe
imprescindibles  da  asignatura. Nela  o referente  serán as  aprendizaxes
impartidas presencialmente durante os dous primeiros trimestres. A parte de
materia que se puidese ter avanzado no terceiro trimestre non entrará na
proba extraordinaria.

Avaliación de
materia

pendentes

Ó tratarse  dun  curso  de  fin  de  etapa  non  hai  alumnos  nin  alumnas  coa
materia pendente.
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7.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

A través da aula virtual os alumnos e alumnas terán acceso a recursos
que  permitirán  que  leven  a  cabo  diversas  tarefas:  entrega  de
cuestionarios, exercicios do libro, traballos de investigación, comentario
de videos, resumos, comentarios de textos cientificos ou divulgativos...
A comunicación mediante mensaxería e foros permitirá actividades en
colaboración  cos  compañeiros  e  a  aclaración  de  dúbidas  polas
profesoras.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os alumnos e alumnas están matriculados na aula virtual que oferta o
centro na plataforma Moodle, que permite proporcionarlles os recursos
que poden ser necesarios para a súa aprendizaxe (apuntes, resumos,
esquemas, enlaces a páxinas web, videos...) con flexibilidade temporal
total durante toda la acción formativa, o que permite que se conecten
según  a súa disponibilidade e condicións personais e familiares. 
Ademáis fomenta a consecución das competencias dixitais do alumno,
xa que xa que determinadas actividades fomentan o coñecemento das
principales ferramentas TIC. 
Tamén  permite  a  comunicación  entre  os  alumnos  e  alumnas  por
exemplo  nos  foros,  favorecendo  o  intercambio  de  experiencias  e
coñecementos,  facendo  moito  más  enriquecedora  a  formación  e
fomentando o traballo colaborativo. 
Por  suposto a aula virtual  é  multidispositivo,  os  alumnos e alumnas
poden  acceder  desde  calquera  sistema  operativo  e  desde  calquera
aparato con conexión a internet: ordenador, smartphone, tablet… 

  E  sobre  todo  permite  en  todo momento a interacción, seguemento e
 titorización  da  aprendizaxe  por  parte  das  profesoras,  que  poden
 proporcionar e recibir tarefas moi variadas para realizar o seguemento
 da consecución dos obxectivos da materia por parte do alumnado.
 No caso dos alumnos e alumnas sen conectividade o centro coordinou a
 entrega nalgúns casos de ordenadores e noutros coordina a entrega de
 material impreso ós alumnos sen conexión.

Materiais e recursos

Na  aula  virtual  do  centro  na  plataforma  Moodle  iranse  aportando
diversos  materiais  (archivos,  videos,  esquemas,  enlaces...)  que
completaran a consulta do libro de texto. Ös alumnos e alumnas sen
conexión reciben material impreso e todos teñen o libro de texto como
referente.
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7.4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A adaptación da programación será publicada na aula virtual da asignatura, 
os alumnos serán avisados por mensaxería, e as familias serán informadas 
polo titor ou titora da publicación na aula virtual e na páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
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Materia: Ciencias da Terra e o Medio Ambiente
Curso: 2º Bacharelato

8.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
As  aprendizaxes  (estándares  de  aprendizaxe)  e  competencias  imprescindibles  que  debería
desenvolver o alumnado para esta materia servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan  durante o terceiro
trimestre.  Corresponden  ós  contidos  impartidos  presencialmente  durante  os  dous  primeiros
trimestres.
Competencias Clave: CCL= comunicación lingüística; CSC= social e cívica; CMCT= matemática, ciencia e tecnoloxía; CD= dixital; CAA=

aprender a aprender; CSIEE= sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC= conciencia e expresións culturais.

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

Competencias

Define os termos medio ambiente e sistema. CMCT,CCL

Explica en que consisten os modelos, pondo exemplos e xustifica a súa utilidade para 
comprender o funcionamento do noso planeta. CMCT, CCL, CAA

 Describe a Terra como un sistema aberto, sinalando cales son os subsistemas que o integran, 
as interaccións fundamentais entre eles e os posibles desequilibrios que se derivan 
das alteracións que experimentan. 

CMCT, CAA, CSIEE

 Define os conceptos de impacto ambiental e risco ambiental. CMCT, CCL

 Valora a radiación solar como recurso enerxético. CCL, CMCT, CAA

 Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas fluídas e o clima.  CMCT

Explica a relación entre a radiación solar e a geodinámica externa. CMCT, CSIEE

Explica a dinámica da atmosfera e as súas consecuencias no clima. CCL, CMCT, CAA

Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia biolóxica. CCL, CMCT

Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións. 
CMCT, CSIEE, CD

 Interpreta mapas meteorolóxicos. CCL, CMCT, CSIEE

 Relaciona os diferentes riscos climáticos cos factores que os orixinan e as consecuencias que 

ocasionan . 
CCL, CMCT, CSC

 Propón medidas para evitar ou diminuír os efectos dos riscos climáticos. 
CMCT, CSC

  Identifica os efectos biolóxicos da contaminación atmosférica. CCL, CMCT, CAA, CSC

Asocia os contaminantes coa súa orixe, recoñecendo as consecuencias sociais, ambientais e 

sanitarias que producen. CCL, CMCT

Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación atmosférica e o efecto 

invernadoiro. 
CCL, CMCT

 Relaciona o grao de contaminación con certas condicións meteorolóxicas e/ou topográficas. 
CMCT, CAA

 Explica os efectos biolóxicos producidos pola contaminación atmosférica.
CMCT
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  Describe os efectos locais, rexionais e globais ocasionados pola contaminación do aire..
CCL, CMCT

 Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e estratosférico. 
CMCT, CAA, CSC

 Determina a importancia da capa de ozono, valorando os efectos da súa diminución. CCL, CMCT, CSIEE

 Sinala medidas que preveñen a diminución da capa de ozono. 
CMCT, CD

 Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 
CMCT, CSC

 Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto invernadoiro e as súas 

consecuencias.  
CMCT, CAA

 Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador climático. 
CCL, CMCT, CAA

 Determina a influencia da circulación oceánica no clima. 
CCL, CD

  Coñece e describe a orixe e os efectos da contaminación das augas superficiais e subterráneas.
CCL,CMCT, CD

  Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa orixe e os seus efectos. 
CMCT, CAA

 Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga.
CCL, CMCT

 Describe o proceso de eutrofización das augas valorando as consecuencias do mesmo
CCL, CMCT

 Propón actitudes e accións, individuais, estatais e intergobernamentais que minimicen as 

repercusións ambientais da contaminación da auga. 
CCL, CMCT, CAA

Esquematiza as fases de potabilización e depuración da auga nunha EDAR. 
CCL, CMCT, CD

 Interpreta o relevo como consecuencia da interacción da dinámica interna e externa do planeta.
CMCT, CD, CSIEE, CAA

  Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, comprendendo os factores 

que interveñen. 
CCL, CMCT, CD, CSC

 Valora a ordenación do territorio como método de prevención de riscos.
CMCT, CAA, CD

Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis frecuentes que sofre.
CCL, CMCT, CSC, CCEC

 Relaciona a utilización dos principais recursos minerais, e enerxéticos cos problemas ambientais 

ocasionados e os riscos asociados.
CMCT, CD, CAA

 Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos. CCL, CMCT, CSC

Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que aumentan a súa 

rendibilidade. 
CMCT, CD, CAA

 Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema.
CMCT, CSIEE

Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas.
CMCT, CD, CAA, CCEC

 Explica as causas da diferente produtividade en mares e contenientes.
CCL, CMCT
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 Esquematiza os ciclos biogeoquímicos, argumentando a importancia do seu equilibrio. 
CMCT, CD, CSIEE

Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas, interpretando a variación dos 

parámetros tróficos. 
CCL, CMCT, CD

Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas. 
CMCT, CAA

 Argumenta a repercusión da acción humana sobre os ecosistemas.
CCL, CMCT, CSC

 Relaciona as distintas actividades humanas coas repercusións na dinámica do ecosistema.
CMCT, CD

  Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa diminución. 
CMCT, CAA

 Relaciona as accións humanas coa súa influencia na biodiversidade do ecosistema.
CMCT, CSIEE

Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas 
de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. CAA, CCL, CSC, CSIEE

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. CSIEE, CCL, CAA

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do
alumnado.
Os currículos, programacións e actividades que se desenvolvan durante o terceiro trimestre nos
cursos  que  conducen  a  unha  titulación  final  de  etapa,  como  é  o  caso  desta  materia, terán
especialmente en conta esta circunstancia e flexibilizaranse e adaptaranse para axudar en todo o
posible a que o seu alumnado poida alcanzala.
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous
primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a
materia,  co  obxectivo  de  que  todos  os  alumnos  e  alumnas  poidan  continuar  o  seu  itinerario
formativo.
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8.2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  das
actividades  lectivas  presenciais  será  continua e  acentuará  o  seu  carácter
diagnóstico e formativo, para valorar os avances realizados e os atrasos que
se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación
que  sexan  necesarias  e  programar  o  vindeiro  curso.  En  todo  caso,  a
avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
Valoraranse  especialmente  as  aprendizaxes  máis  relevantes  e
imprescindibles  para  a  continuidade  do  proceso  formativo  do  alumnado,
reforzando e  consolidando as  aprendizaxes  realizadas  nos  dous primeiros
trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito
de estudo.
Garantizarase a obxectividade e a igualdade de condicións,  adaptando os
procedementos no caso de alumnos que teñan dificultades por carecer de
medios de conexión dixital facilitando medios para a atención educativa a
este alumnado.
Para  recoller os diversos estilos e mecanismos de aprendizaxe dos alumnos
e alumnas, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar
os seus coñecementos utilizaránse unha serie de procedementos:
Observación sistemática: A observación do traballo dos alumnos e alumnas,
especialmente  respecto  á  regularidade  do  traballo,  respeto  ós  plazos  e
actitude de traballo e interés pola asignatura.
Anális  e   de  producci  ó  ns  dos  alumnos  :  Este  procedemento  permitirá
comprobar  o  traballo  dos  alumnos  e  alumnas  a  través  das  actividades
específicas  propostas  en  cada  unidade  didáctica  (cuestionarios,  resumes,
traballos de investigación, tarefas de reforzo e recuperación, comentarios de
texto...),  o  que determina a  comprobación  do grado de consecución dos
obxectivos concretos.
Intercambios cos alumnos   e alumnas  : Ben sexa en foros ou pola mensaxería
da aula virtual permiten coñecer aspectos da coavaliación.

Instrumentos:
Entrega  das  tarefas  propostas  polo  profesor  (cuestionarios,  traballos  de
investigación, resúmenes, tarefas de reforzo para os alumnos e alumnas que
teñan que recuperar avaliacións anteriores...)
Corrección  das  tarefas  propostas.  Terase  en  conta  o  rigor,  as  fuentes
utilizadas,  a  limpieza  e  a  orde.  Puntuarase  negativamente  a  copia  de
actividades e traballos doutros compañeiros e compañeiras. 
Interese demostrado pola materia, puntualidade na entrega dos traballos,
participación nos foros...

Cualificación final A cualificación final da materia terá en conta que en ningún caso, o alumno
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ou alumna poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio
de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e non poderá ver minorados
os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores. Polo tanto: 
Os  alumnos  e  e  alumnas  que  aprobaron  as  dúas  primeiras  avaliacións
manterán como mínimo como nota final a nota media desas dúas avaliacións,
pudendo incrementala coa valoración do traballo realizado durante a terceira
avaliación ata nun punto.
Neste grupo non hai alumnos nin alumnas que non aprobaran as avaliacións
anteriores.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Neste  grupo non hai  alumnos  nin  alumnas  que teñan que  presentarse  ás
probas extaordinaria de setembro.

Avaliación de
materia

pendentes

Ó tratarse  dun  curso  de  fin  de  etapa  non  hai  alumnos  nin  alumnas  coa
materia pendente.
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8.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

A través da aula virtual os alumnos e alumnas terán acceso a recursos
que  permitirán  que  leven  a  cabo  diversas  tarefas:  entrega  de
cuestionarios, exercicios do libro, traballos de investigación, comentario
de videos, resumos, comentarios de textos cientificos ou divulgativos...
A comunicación mediante mensaxería e foros permitirá actividades en
colaboración cos compañeiros e compañeiras e a aclaración de dúbidas
pola profesora.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os alumnos e alumnas están matriculados na aula virtual que oferta o
centro na plataforma Moodle, que permite proporcionarlles os recursos
que poden ser necesarios para a súa aprendizaxe (apuntes, resumos,
esquemas, enlaces a páxinas web, videos...) con flexibilidade temporal
total durante toda la acción formativa, o que permite que se conecten
según  a súa disponibilidade e condicións personais e familiares. 
Ademáis fomenta a consecución das competencias dixitais do alumno,
xa que xa que determinadas actividades fomentan o coñecemento das
principales ferramentas TIC. 
Tamén  permite  a  comunicación  entre  os  alumnos  e  alumnas  por
exemplo  nos  foros,  favorecendo  o  intercambio  de  experiencias  e
coñecementos,  facendo  moito  más  enriquecedora  a  formación  e
fomentando o traballo colaborativo. 
Por  suposto a aula virtual  é  multidispositivo,  os  alumnos e alumnas
poden  acceder  desde  calquera  sistema  operativo  e  desde  calquera
aparato con conexión a internet: ordenador, smartphone, tablet… 

  E  sobre  todo  permite  en  todo momento a interacción, seguemento e
 titorización  da  aprendizaxe  por  parte  das  profesoras,  que  poden
 proporcionar e recibir tarefas moi variadas para realizar o seguemento
 da consecución dos obxectivos da materia por parte do alumnado.
 No caso dos alumnos e alumnas sen conectividade o centro coordinou a
 entrega nalgúns casos de ordenadores e noutros coordina a entrega de
 material impreso ós alumnos sen conexión.

Materiais e recursos

Na  aula  virtual  do  centro  na  plataforma  Moodle  iranse  aportando
diversos  materiais  (archivos,  videos,  esquemas,  enlaces...)  que
completaran a consulta do libro de texto. Ös alumnos e alumnas sen
conexión reciben material impreso e todos teñen o libro de texto como
referente.
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8.4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A adaptación da programación será publicada na aula virtual da asignatura, 
os alumnos serán avisados por mensaxería, e as familias serán informadas 
polo titor ou titora da publicación na aula virtual e na páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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