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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Introdución  

A materia de Bioloxía e Xeoloxía tanto na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria 

(ESO) como en Bacharelato, debe contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave 

de cada etapa educativa, poñendo especial atención na adquisición da competencia científica en 

todas as súas dimensións. 

É un obxectivo de esta área que o  alumnado aprenda a observar e reflexionar sobre 

situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, iniciativa, motivación e ademáis  

que melloren a súa autoestima ,superen os prexuízos , respecten  diferenzas, e participen na toma 

de decisións democráticas mediante o uso do dialogo e respectando a diversidade cultural. 

Contextualización 

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte desenvolvemento e contexto 

legal: 

* LEI ORGÁNICA 8/2013 DO 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), de 

ámbito estatal.  

* D. 86/2015 DO 25 DE XUÑO, de ámbito autonómico, polo que se establece o currículo da E.S.O 

e do BACHARELATO na Comunidade Autónoma de Galicia 

 
Corresponde  as materias que imparte no  curso 2021/2022 o Departamento::  
 

Bioloxía- Xeoloxía  de 1º ,3º e 4º de  ESO 

Cultura científica 4º de ESO 

Bioloxía-Xeoloxía de 1º de bacharelato 

Cultura Científica de 1º de Bacharelato 

Anatomía Aplicada de 1º de Bacharelato 

Bioloxía de 2º de bacharelato 

Xeoloxía de 2º de Bacharelato 

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente de 2º Bacharelato 

Ámbito científico –tecnolóxico de 2º de PMAR  

 
O profesorado que constitúen o departamento son docentes con destino definitivo que 

ordenados segundo o punto 92 da Orde de 1 de agosto de 1997: 
 
Mª Esther Domínguez Martín: imparte clases al grupo de Cultura Científica en 1º de Bacharelato, 
aos dous grupos de Anatomía Aplicada de 1º bacharelato, ao grupo de Bioloxia de 2º de 
Bacharelato e tres desdobres de laboratorio en 1º ESO. É Xefa de Dpto e titora do grupo A de 2º 
bac 
 
Mº Dolores Pereira Gómez: imparte clases de Bioloxía-Xeoloxía en 3 grupos de 3º ESO, o ámbito 
científico no grupo de PMAR de 2º, ten asignados dous desdobres de laboratorio de 4º ESO e un 
de BioXeo de 1º de bacharelato. É titora do grupo 2º A de ESO. 
 
 
Iván Rivera Pérez: imparte clases de Bio- Xeo en dous grupos de 1º de ESO, en tres grupos de 3º 
Bio-Xeo ESO, e a Xeoloxía no grupo de 2º bacharelato. 
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Alexia Mª García Pérez: imparte clases de Bio-Xeo en dous grupos de 4º ESO e en dous grupos  
de 1º ESO e  nun grupo de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente de 2º de Bacharelato. É titora 
dp grupo 1º B de ESO. 
 
 
 
Lorena del Palacio Rodríguez: imparte  clases de Bioloxía-Xeoloxía en dous grupos de 1º de ESO, 
no grupo de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de bacharelato, Cultura Científica no grupo de 4º ESO. 
Realiza desdobres en 3 grupos de 1º ESO. É titora do grupo 1º C de ESO. 
 
 
 
O Centro  

O IES é un centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia,  o 
número de alumn@s matriculad@s no centro está arredor dos 800, contando con 6 liñas na ESO 
e tres en bacharelato (ademáis de dous ciclos de FP e a FP básica). Consta de dous edificios de 
aulas separados nos que se sitúan respectivamente a ESO no máis grande e o bacharelato e 
ciclos formativos no máis pequeno.  

No presente curso académico por mor da Covid 19, a ubicación dos grupos está feita en función 
das dimensións das aulas, poidendo coincidir no mesmo corredor niveis diferentes. 

A comunidade educativa está formada por máis de 70 docentes repartidos nos distintos 

departamentos, contamos cun Departamento de Orientación e cada ano participamos en 

numerosos plans Proxecta e actividades formativas dentro dos programas da Consellería de 

Educación.  

Entorno físico e características do alumnado 

O I.E.S. “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do Concello de Cambre, na parroquia de 

Santa María de O Temple. Situado na Urbanización de A Barcala, construída e habitada dende 

mediados da década dos oitenta, de onde procede unha grande parte do alumnado do Centro. O  

resto dos alumnos teñen a súa orixe do núcleo principal do concello (Sta. María de Cambre) e do 

Temple, e teñen que utilizar transporte escolar.  

É o IES de referencia de tres colexios de primaria do concello, o Wenceslao Fernández 

Flórez no centro urbano do núcleo principal do concello, o Portofaro situado á entrada da propia 

urbanización de A Barcala e O Graxal situado na urbanización de O Temple.  

O alumnado en xeral procede de familias de clase media-baixa, o seu nivel académico está 

dentro da media dos centros das súas características. Si ben, observamos  nunha porcentaxe 

importante de alumnado (sobre todo nos niveis inicias de ESO), dificultades de comprensión oral e 

escrita, así como falta de motivación e hábitos de estudio. 

Ademáis, nos últimos anos, incorporouse  alumnado doutros países que precisan de 

atención personalizada. Na maior parte dos casos traen un considerable  desfase curricular  

respecto ó noso sistema educativo. Estas dificultades se ven agravadas debido a que  a materia 

de Bioloxía-Xeoloxía en ESO se imparte en  galego. A atención a este alumnado  vese mermada 

polo elevado número de alumnado por aula. 



Programación Bioloxía e Xeoloxía IES Afonso X O Sabio Curso 2021/2022 

4 

Este problema se nos plantexa tamén  con aqueles alumnos que teñen ACIS. Para a 

atención deste alumnado atopamos dificultades ao non dispoñer de suficientes PT e por mor do 

número de alumnado en cada aula. 

 

2. MODIFICACIÓNS Á PROGRAMACIÓN 
 

Na presente programación mantemos o eixo da presentada no curso 2019/2020. 

Únicamente incluiremos en cor vermella parágrafos de adaptación á situación Covid 19., 

engadidos por vez primera no curso 20/21. Estes axustes especificamólos de forma xeral 

por mor dos variados contextos que hipotéticamente se poden presentar. Serán engadidas 

e publicadas calquera especificación que por circunstancias sanitarias foran necesario 

establecer. 

 

1º ESO BIO-XEO:  

 Este é o  ano 6º no que en 1º  de ESO os contidos se enmarcan dentro do proxecto         

E- DIXGAL da Consellería de Educación, que ten como obxectivo favorecer a incorporación 

xeralizada das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) no desenvolvemento da 

actividade educativa, facilitando a dispoñibilidade de libros e outros materiais dixitais cos que se 

poda desenvolver a totalidade do currículo de 1º ESO. 

Obviamente isto modifica a metodoloxía a seguir. Despois das experiencias nos pasados 

cursos, cremos que é imprescindible  que o caderno de clase sexa un material relevante, no que o 

alumnado faga esquemas, resumes, tome notas,etc. Por isto darémoslle especial importancia a 

revisión e control do  caderno, dado que no curso pasado comprobamos as dificultades que se lles 

plántexa cos libros dixitais.   

 Consideramos satisfactorios os resultados acadados neste nivel de 1º de ESO ao longo 

dos derradeiros cursos académicos. 

A DESTACAR DISPOR DE NOVO DE DESDOBRES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO, QUE CONSIDERAMOS DE MOITA UTILIDADE TANTO PARA MOTIVAR AO 

ALUMNADO COMO PARA ACADAR OBXECTIVOS IMPRESCINDIBLES NA MATERIA. 

 

3º ESO BIO-XEO:  

Este nivel sempre é un grande desafío para o noso Dpto. Consideramos totalmente 

imposible abarcar todo o currículo en tan só dúas horas semanais. Coa  LOMCE dito currículo 

aínda se amplía máis, xa que ó non cursar Ciencias  en 2º de ESO se incorporan  a 3º algúns dos 

contidos que se daban nese curso.  Por cuarto ano, atopámonos  con alumnado que non cursou 

Bioloxía e Xeoloxía en  2º de ESO ,  con que só dispoñemos de dúas sesións semanais e con  que 

moitos deles quizais non volvan a cursar a materia en próximos cursos. É, por tanto, 

imprescindible que adquiran unha visión global da materia e  a carga horaria de este curso non o 

permite. 

En canto á temporalización, estándares mínimos de aprendizaxe continuaremos na mesma liña 

que no curso anterior, xa que os resultados acadados polos alumn@s foron satisfactorios, a 

pesares da imposibilidade de dar todos os contidos; polo que á hora de valoralos nos centraremos 

na materia dada. 

 

4º XEOLOXÍA BIO-XEO:  

Satisfactorios os resultados obtidos o curso anterior en 4º de ESO.  
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A DESTACAR DISPOR DE NOVO DE DESDOBRES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO, QUE CONSIDERAMOS DE MOITA UTILIDADE TANTO PARA MOTIVAR AO 

ALUMNADO COMO PARA ACADAR OBXECTIVOS IMPRESCINDIBLES NA MATERIA. 

 

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

Dende que esta materia empezou a ser impartida no Centro, tivo moi boa acollida entre o 

alumnado. Resultados óptimos que avalan continuar con similar metodoloxía e mesmos Criterios 

de Cualificación. 

 

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHARELATO 

 Resultados académicos óptimos. Moi ben acollida entre o alumnado. Continuamos coa 

mesma metodoloxía e similares criterios de Cualificación. 

 

1º BACHARELATO BIO-XEO 

Consideramos satisfactorios os resultados obtidos no curso anterior. Seguiremos 

mantendo  a mesma temporalización (agás comenzar a materia por Xeoloxía) e estándares 

mínimos de aprendizaxe. Mesmos Criterios de Cualificación. 

 

A DESTACAR DISPOR DE NOVO DE DESDOBRES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO, QUE CONSIDERAMOS DE MOITA UTILIDADE TANTO PARA MOTIVAR AO 

ALUMNADO COMO PARA ACADAR OBXECTIVOS IMPRESCINDIBLES NA MATERIA. 

 

1º BACHARELATO ANATOMIA APLICADA 

Consideramos óptimos  os resultados obtidos o curso anterior. Seguiremos mantendo  a 

mesma temporalización, estándares mínimos de aprendizaxe. Mesmos Criterios  de Cualificación.  

POTENCIAREMOS A REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE AULA. 

 

2º BACHARELATO BIOLOXÍA  

Seguiremos as recomendacións  do grupo de traballo da CIUGA, e practicaremos a 

estrutura dos exames  tipo ABAU. 

Óptimos  os resultados obtidos o curso anterior. 

 

2º BACHARELATO XEOLOXÍA  

 Seguiremos as recomendacións  do grupo de traballo da CIUGA, e practicaremos a 

estrutura dos exames  tipo ABAU. 

Consideramos óptimos  os resultados obtidos o curso anterior 

  

2º BACHARELATO CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 

Considerando a optatividade desta asignatura, aplicaremos unha metodoloxía adaptada a esta 

circunstancia; intentaremos que o alumnado desenvolva a meirande parte das tarefas nas sesións 

de aula.  
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2.1. CANLES DE COMUNICACIÓN DO PROFESORADO DO DPTO DE BIOXEO CO 

ALUMNADO E COAS FAMILIAS 

Alumnado: 

1- Edixgal (1º ESO, 3º ESO e 4º ESO). 

2- Aula Virtual: 1º e 2º bacharelato. 

3- Correo institucional. 

 

Familias: 

1- Aula Virtual (nos niveis de bacharelato). 

2- Abalar móbil. 

3- Telefónico e videochamadas (si o Centro as normativiza). 
 

 

AULA VIRTUAL en bacharelato 

 

 Facilitada pola Consellería de Educación, Universidade e FP. O acceso á mesma está na páxina 

web do centro educativo. Vai ser o eixo en torno ao que se vai a artellar o desenvolvemento das 

materias a impartir en bacharelato. 

O emprego da Aula Virtual farase sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que 

poida por en funcionamento a Consellería. 

A Aula Virtual vai ser un complemento opcional en Educación presencial- pero indispensable o 

seu uso porque vai ir facilitando o labor de docentes e alumnado no emprego desta ferramenta 

educativa-, dando información ao alumnado e familias do que se vai impartindo. 

No caso de Educación non presencial, cobrará protagonismo a aula virtual, 

especificándose axeitadamente todas as tarefas a realizar e contidos a impartir.  

 

2.2- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

NUN ENSINO NON PRESENCIAL 

 

A formación do alumnado no emprego de Edixgal/Aula Virtual- como preparación para unha 

situación de Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que 

imparte o noso Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o 

alumnado afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- En E- Dixgal/Na Aula Virtual figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar 

o alumnado   (material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- Material teórico e tarefas (fichas de traballo, boletíns de actividades, traballos varios…)  

estarán subidos á AV  ou ben figurará –en función dos niveis- un enlace na mesma para 

acceder a este material. 

- O alumnado subirá os traballos realizados ben a Edixgal,/Aula Virtual (en función dos 

niveis) según o procedemento establecido polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 
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- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

 

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento, e serán publicados como Anexo á Programación Didáctica na web do IES. Tamén se 

subirán á Aula Virtual.  

A modificación dos criterios de avaliación establecidos para o réxime presencial procederá sempre 

que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación.  

 

2.3- REESTRUCTURACIÓN- AXUSTES NO TERCEIRO TRIMESTRE. 

Por mor dos cambios da Convocatoria Extraordinaria, plantexaremos realización de actividades de 
reforzo para o alumnado que non acadou o apto na Convocatora Ordinaria, e actividades de 
ampliación para o alumnado que tivera superada a materia. Contemplamos a posibilidade de que 
este alumnado contribúa no reforzo axudando aos compañeiros/as que tiveran necesidad del, e 
que tamén poidera realizar algunha actividade complementaria si a organización o permite. 
 

 

3. OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA   

 

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

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

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

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

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

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

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

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

tecnoloxías, especialmente as da información e da comunicación. 

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

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

campos do coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido 

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

asumir responsabilidades. 

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

houbese, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse 

no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e dos 

demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

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

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a 

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

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

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

á súa conservación e mellora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

 

 OBXETIVOS XERAIS DE BACHARELATO   

 
     a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía 

de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 

dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

     b) Consolidar unha   madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

     c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular,a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a  non discriminación das persoas por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

    d) Afianzar os hábitos de lectura,estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

    e) Dominar,tanto na súa expresión oral como na escrita,a lingua galega e a lingua castelá. 

    f ) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

    g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

    h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo,os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

    i) Acceder a os coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

     l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía  

no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 

medioambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 

galego. 
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   m) Afianzar o  espírito emprendedor con actitudes de creatividade,flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

    n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria,así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

    ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social,e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

    o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

    p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia,e contribuír á  súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMETO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

Incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático facendo fincapé 

nos descritores máis afíns á área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Traballaremos con aspectos relacionados que teñan que ver coa adquisición de ferramentas 

que fagan posible o bo desempeño do alumnado na materia.  

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

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

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

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

repercusións para a vida futura. 

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

comprender o que acontece ao noso redor e responder a preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

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

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

• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

 

Comunicación lingüística 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita facilitan chegar á comprensión profunda do 

que pretende esta área. Adestraremos  estes aspectos ao longo de todas as unidades como 

ferramentas básicas para adquirir destrezas desde esta competencia.  

Os descritores aos que lles daremos prioridade serán: 

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

gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

 

Competencia dixital  

Para abordar esta competencia deberase dotar o alumnado de ferramentas para a óptima 

adquisición de coñecemento en todas as áreas e idades. 
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Traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 

Conciencia e expresións culturais 

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

levan á adquisición de valores e actitudes que teñen que ver coa interculturalidade, os 

pensamentos diverxentes, as crenzas...  

Polo que nesta área traballaremos os seguintes descritores:  

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

pola estética no ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

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

 

Competencias sociais e cívicas 

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

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

reflexión ante situacións de hoxe, que fan posible que o alumnado creza e madure adquirindo 

ferramentas que o van levar a posuír un criterio propio o día de mañá.   

Para iso adestraremos os seguintes descritores: 

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

• Mostrar dispoñibilidade na participación activa establecida. 

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

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

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

unha óptima xestión de recursos materiais e persoais, polo que nesta área, e en calquera, o 

alumnado crecerá en autonomía, en liderado e verase capaz de acoller con entusiasmo calquera 

labor que se lle encomende.  

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

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

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

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

 

Aprender a aprender 

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

empregada para a óptima adquisición dos contidos de calquera área.  

Por iso, traballaremos e adestraremos cada un dos descritores de forma que aseguremos a 

consecución de obxectivos formulados previamente.  

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

• Planificar os recursos necesarios e os pasos precisos no proceso de aprendizaxe. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
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• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

5. METODOLOXÍA 

 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante;  xa que  

debemos pasar a ser un xestor de coñecemento do alumnado,  e o alumno ou a alumna adquire 

un maior grao de protagonismo 

Se ben a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no currículo 

básico e as estratexias do método científico, o alumnado deberá desenvolver actitudes que 

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

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

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

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación 

audiovisual.  

 No proceso de ensinanza-aprendizaxe débese asegurar a adquisición de aprendizaxes 

significativos, que poda ser utilizado nas circunstancias reais en que o alumno o necesite. 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente activa e participativa, favorecendo o traballo 

individual e cooperativo do alumnado. 

Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros do equipo 

docente de cada grupo. 

 

Pautas metodolóxicas 

 

 Exploramos os coñecementos previos que posúen os alumnos, mediante cuestionarios, 

coloquios ou “remuíño” de ideas. 

 

 O interese do alumnado polo tema obxecto de estudio espertámolo relacionándoo coa súa 

vida cotiá. Facilitamos así a interpretación dos feitos e a exposición das propias vivencias. 

Propoñemos cuestións comúns e manexamos artigos de xornais ou revistas. Presentación 

de temas con vídeos didácticos ou películas que desaten interrogantes. 

 

 Desenvolvemento do tema: Aínda que cada unidade didáctica require a súa propia 

metodoloxía, e dentro das posibilidades que ofrecen as aulas máis ou menos numerosas e 

a tipoloxía do alumnado de cada grupo, empregaranse recursos que promovan a 

participación de tódolos alumnos, preguntando, contestando a interrogantes e dúbidas e 

facendo postas en común das actividades resoltas. 

 

 Reflexión final: deducindo os conceptos máis importantes do estudado, e adquirindo unha 

visión global do tema que lle permita ó alumno levar os conceptos a outros contextos ou 

realidades. 

 

 Neste senso xogan importante papel as actividades de síntese, elaboración e exposición 

realizadas individualmente ou en pequeno grupo; como complemento é axeitada a 

realización de mapas, esquemas conceptuais, debates, postas en común, confección de 

paneis coas conclusións, etc. 
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 PRACTICAS DE LABORATORIO:  

 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter 

eminentemente practico, baseado na realización de tarefas experimentais, adaptadas a 

cada nivel, que permitan ao alumnado acadar as destrezas necesarias no manexo de 

material de laboratorio, microscopios, material de campo, recollida de mostras, resolución 

de problemas e todos aqueles aspectos que lle permitan ao alumnado afrontar no futuro 

estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento. 

 

NESTE APARTADO INCLUIMOS O PROTOCOLO DE USO DO LABORATORIO e 

correspondente material de prácticas de Bioloxía-Xeoloxía (INCLUÍDO NO PLAN 

COVID DO CENTRO): 

 

No caso de que as circunstancias -sanitarias e de organización- permitan realizar 

prácticas de laboratorio se manterá un riguroso protocolo de prevención xa que son 

aulas de uso máis compartido. 

Tanto no suposto de que o alumnado realice a práctica coma no caso de que sexa o docente 

quen faga a experiencia sendo o alumnado mero espectador, as medidas van ser as 

seguintes: 

a) Número de prazas para o alumnado no laboratorio de Bioloxía-Xeoloxía: 15, mantendo 

a distancia establecida de 120 cm 

b) Traslado da aula de referencia á aula específica: sempre que sexa posible, avisarase ao 

docente  anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a 

saída ordenada e paulatina do alumnado.  En todo caso, o profesor/a que va impartir a sesión 

no laboratorio ou ben un profesor de apoio, deben supervisar o desprazamento do alumnado 

ata o laboratorio. (saída ordenada e continua, en ringleira de 1 en 1- seguindo as frechas do 

chan- e mantendo a distancia de seguridade). Sempre que sexa posible, o docente que 

imparta a sesión práctica, xa estará presente; en todo caso, o alumnado gardará polo/a 

profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, 

evitándose a formación de aglomeracións). 

c) Previamente á actividade, o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.   

E implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns 

de uso privativo, facendo un recordatorio ao inicio de cada sesión. 

d) Normas preventivas do contaxio que van ser aplicadas:  

- Obrigatoria o uso de máscara. 

- Hixiene de mans na entrada:  dispositivo de xel desinfectante na entrada do laboratorio.  

- Entrada, saída e ubicación no laboratorio:  a direccionalidade vai estar indicadas con 

frechas no chan. Asimesmo, nas mesas, unha frecha de cor indicará ao alumnado o sitio 

exacto da súa ubicación. 

- A metodoloxía vai estar adaptada evitando a formación de grupos e minimizando o 

contacto con materiais. En todo caso o alumnado deberá manter unha distancia de 120 

cm. 

 



Programación Bioloxía e Xeoloxía IES Afonso X O Sabio Curso 2021/2022 

13 

 

- Planificarase o uso do material de traballo, de xeito que a realización da práctica supoña a 

mínima manipulación posible.  

- O material utilizado vai estar hixienizado para o seu uso, e despois de cada actividade 

volverase a hixienizar, con alcohol.  Evitaremos que o material sexa compartido en cada 

sesión, en todo caso, hixienizariase con alcohol. 

- Emprego de guantes ou outro material desbotable cando a experiencia o esixa. 

- Saida do laboratorio: seguindo as indicacións  do profesor/a, e guiándose polas frechas. 

- Hixienización á saída: xel a tal efecto e pano de mans desdotable. Papeleira de pedal para 

o pano utilizado. 

e) No caso de detectar un caso con síntomas no transcurso da actividade, o/a docente 

solicitará apoio para o inicio da aplicar as primeiras medidas do protocolo. 

 

Si a situación non permitira levar a cabo experiencias no laboratorio, valoraríamos o 

emprego de simulacións virtuais. 

 

5.1. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
O noso Departamento considera fundamental unha regularización  na realización de 

prácticas de laboratorio xa que contribúen ao desenvolvemento dos coñecementos teóricos e  

proporcionan un maior achegamento ao método científico e ás novas tecnoloxías,  ademáis  de 

contribuir á consecución de obxectivos relacionados cos estándares de aprendizaxe. 

 

POR CONSEGUINTE VALORAMOS MOI POSITIVAMENTE DISPOR NO PRESENTE 

CURSO ACADÉMICO DE DESDOBRES DE LABORATORIO PARA AS MATERIAS 

INDICADAS A CONTINUACIÓN. 

 

Para o presente curso académico programamos prácticas de laboratorio para as materias nas que 

contamos con desdobres de laboratorio (Bioloxía-Xeoloxía de 1º e 4º de ESO e Bio-Xeo  de 1º 

Bacharelato).  

En materias de 2º bacharelato, e por mor da extensión dos programas, resulta inviable establecer 

unha sesión semanal de laboratorio. Nembargantes e sempre que as condicións (número de 

alumnado, disponibilidade de profesor do dpto, etc) o permitiran, puntualmente podiamos asumir 

algunha sesión de traballo no laboratorio. Esta escepcionalidade quedaría reflectida na 

correspondiente Memoria fin de curso. 

Facemos extensible a consideración anterior a outras materias como BioXeo de 3º ESO e as 

optativas que imparte o noso Dpto. 

 

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NOS DESDOBRES  DE LABORATORIO  

Nos cursos nos que está contemplado o desdobre de laboratorio, a metade dos alumnos acuden a 

laboratorio e a outra metade queda na clase facendo  un traballo alternativo que consistirá en: 

 Actividades de reforzo da materia. 

 Actividades de repaso no que se poñan a proba as súas competencias. 

 Actividades prácticas que non precisen ser realizadas no laboratorio. 

 Lectura de libros e artigos de  carácter científicos. 

 Realización de pequenos traballos de investigación -individuais/ en grupo-. 
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PROGRAMACIÓN PRÁCTICAS DE LABORATORIO              

 

 
 1º ESO BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 
 
O laboratorio: material e normas de seguridade    

Identificación de minerais con claves dicotómicas. 

Determinación da densidade dun mineral. 

Preparación dunha cristalización. 

Identificación de rochas con claves dicotómicas. 

Lupa binocular: partes e manexo 

O microscopio óptico: partes e manexo 

Observación de microorganismos ao microscopio. Preparación dunha infusión /observación de 
auga de charca. 

Montaxe dunha preparación de epiderme vexetal e observación microscópica. 

Estudo das partes dun cogomelo e identificación de especies.  

Lévedos: observación da súa actividade e visión ao microscopio. 

Estudo e identificación de follas usando clave dicotómica. 

Organografía dunha planta. Disección dunha flor. 

Estudo das partes dun mexillón. Disección. 

Disección dun peixe. 

Recollida de plantas e preparación dun herbario. 

 

  

4º ESO BIOLOXÍA- XEOLOXÍA 

 

O laboratorio: material e normas de seguridade    

Montaxe e observación de epiderme de cebola. Estudo da ósmose. 

Montaxe e observación da mucosa bucal. 

Extracción do ADN de plátano. 

Observación da mitose no meristemo apical de raíz de cebola. 

Formación dun fósil. Simulación. 

Análise dun solo. 

Preparación dunha depuradora caseira. Estudo do funcionamento e aplicación. 

Niveis tróficos nos microorganismos acuáticos. Observacións ao microscopio. 

Diversidade fenotópica nas sementes. Estudo estadístico.  

 

 
 1º BACHARELATO BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 
 
O laboratorio: material e normas de seguridade    

Normas para realizar informes de prácticas 

Estudo do interior terrestre. Simulación métodos indirectos. 
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Correntes de convección. 

Identificación dos minerais polas súas propiedades. 

Observación e identificación de rochas. 

Observación e identificación de fósiles 

Estudo da ósmose. 

Recoñecemento das biomoléculas do leite. 

Actividade da amilasa salival. 

Extracción de ADN. 

Observación de plástidos. 

Observación de células en mitose 

Observación de tecidos animais e vexetais. 

Estudo dunha flor. Observación da xerminación dun gran de pole. 

Disección dun ourizo de mar. Fecundación e desenvolvemento. 

 

 

 (Punto 5.1 ) 

En materias de 2º bacharelato, e por mor da extensión dos programas, resulta inviable manter 

unha sesión semanal de laboratorio. Nembargantes -e sempre que as condicións (número de 

alumnado, disponibilidade de profesor do dpto, etc) o permitiran-,  puntualmente podiamos 

desenvolver algunha sesión de traballo no laboratorio.  

Esta escepcionalidade quedaría reflectida na correspondiente Memoria fin de curso. 

Facemos extensible a consideración anterior a outras materias como BioXeo de 3º ESO e as 

optativas que imparte o noso Dpto. 

 

3º ESO BIOLOXÍA XEOLOXÍA 
Disección de corazón/ril 

 

1º BAC ANATOMIA APLICADA 
Elaboración de almorzos saudables 

 

2º BACHARELATO BIOLOXÍA 

Poder reductor dos glícidos. 

Identificación de lípidos e proteínas nunha mostra. 

Desnaturalización de proteínas e observación da actividade enzimática 

Uso do microscopio e elaboración de preparacións microscópicas. 

Observación da fermentación dos lévedos 

Observación de bacterias. Tinción Gram 

 
XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 

Estudio de mapas  xeolóxicos e historia xeolóxica 

Estudio de mapas topográficos 

Estudio da localización de seismos 

Recoñecemento de rochas e minerais 
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HORARIO LABORATORIO 2021/2022 

HORA luns martes mércores xoves Venres 
 

8,30-9,20   
 

 
 
 

  
1º BAC 

9,20-10.10 
 

 
 

 
1º ESO A 

 

  
 

 

      

10,30-11,20  
 

 
1º ESO B 

 

 
1º ESO C 

  

11,20-12,10 
11,40-12,30h 

 
1º ESO D 

 
4º ESO D 

 
1º ESO F 

 
 

 
4º ESO C 

      
12,30-13,20 

 
 
 

 
1º ESO E 

 
 

 
 

 
 
 

 

13,20-14,10  
 

 
 

  
 
 

 
 

      
16,20-17,10  

 
 

 
 
 

   

17,10-18,00  
 
 

 
 
 

   

 

Planificación sesións laboratorio no horario provisional 

 

5.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: 

Diferenciadas das actividades normais polos recursos ou espazos que utilizan; moi 

enriquecedoras para o alumnado. 

Algunhas actividades poder xurdir máis adiantado o curso e por iso non estarán reflectidas 

na presente programación. Nestes casos, o Departamento estimará a conveniencia de que 

sexan propostas ao Departamento de Actividades (Vice-dirección) e mesmo substituír  

algunha actividade xa programada se a xuízo do Departamento é de especial interese. 

 

CONDICIONADAS POLA ACTUAL SITUACIÓN SANITARIA, DE PODER DESENVOLVER 

ALGUNHA ACTIVIDADE, SEGUIREMOS CON RIGOR OS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.  

 

Durante este curso 2021/22 continuamos co Programa de Innovación Educativa da 

Consellería de Educación, “Club de Ciencia”.  

Na medida do posible, se intentaría realizar actividades no espazo exterior dentro do 

recinto do IES. En calquera caso manteriamos as medidas sanitarias establecidas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES CURSO 2021/2022 

 

 NO CENTRO 

- Celebración de efemérides científicas con exposicións, videos divulgativos, obradoiros, etc 

con motivo do: 

Día do ADN/ Día da SIDA… 

- Organización e concocatoria do XIV Concurso fotográfico. 

- Exposicións monotemáticas. 

- Almorzos saudables (monitores: alumnado de Anatomía Aplicada). 

- Paneis – todo o curso- do Noticieiro Científico (alumnado de Cultura Científica). 

- Obradoiros de medio ambiente. 

 

Esixencias para cumprir as normas sanitarias: 

- Controlar a concurrencia do alumnado (necesaria a participación de monitores e profesorado 

suficiente para que se cumpran as medidas sanitarias ). 

- Manter as normas de seguridade establecidas. 

 

FÓRA DO CENTRO 

- Posibilidade de saídas polo contorno para recoller material para preparación dun herbario e 

posible roteiro polo encoro de Cecebre (1º ESO). 

- Posibles visitas á EDAR ou ao parque eólico de Sotavento, en 4º ESO. 

- Participación nos laboratorios abertos que convoca a DOMUS (1º bacharelato: bioxeo e 

optativas). 

- Visita ao INIBIC (Cultura Científica 1º bac). 

- Visita á empresa de productos do mar PORTOMUÍÑOS e posible desenvolvemento de 

actividades en coordinación. 

- Participación no “Día da Ciencia na Rúa”. 

 

 

 

 

AS ACTIVIDADES PROPOSTAS PODEN SER OBXECTO DE  CAMBIO EN FUNCIÓN DA 

DISPONIBILIDADE DAS ENTIDADES  COLABORADORAS, DAS OFERTAS QUE RECIBAMOS 

NAS PRIMEIRAS SEMANAS DE CURSO, OU CALQUERA OUTRO AXUSTE DE 

ORGANIZACIÓN QUE TRASCENDA AO NOSO DPTO.  

OU SI FORA O CASO –SI AS CIRCUNSTANCIAS ORGANIZATIVAS E SANITARIAS O 

PERMITIRAN- REALIZAR ALGUNHA OUTRA ACTIVIDADE SE INTERESE QUE NON 

ESTIVERA RECOLLIDA NA RELACIÓN PROPOSTA NESTA PROGRAMACIÓN. 
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 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2021/2022 

ACTIVIDADES FORA DO CENTRO ALUMNADO AO QUE VAI DIRIXIDA TEMPORALIZACIÓN DURACIÓN 

APROXIMADA 

Observacións 

Ruta polos arredores de Cambre.  

 

Visita a aula da Natureza de Abegondo, observatorio de aves 

e Encoro Abegondo- Cecebre 

1º ESO 

 

1º ESO 

3º Trimestre 

 

 

1º ou 2º trimestre 

Media xornada 

 

 

Media xornada 

----- 

 

Col. Co dpto de E. 

Física 

Visita á EDAR ou ao parque eólico de Sotavento 4ºESO  1º Trimestre 

 

 

Unha mañá Col cos dptos de 

XH ou tecnoloxía ? 

Visita ao INIBIC Alumnado de CuCi    

Laboratorios Abertos da Domus 1º  Bacharelato (BioXeo e CuCi) 

 

 

2º Trimestre Unha mañá 

 

 

 

Visita a Portomuíños Anatomía Aplicada 1º bac    

“Día da Ciencia na Rúa”  

 

   

ACTIVIDADES NO CENTRO      

Efemérides:     

Conmemoración do día da SIDA Todo o alumnado 

(monitores:alumnado de 1 bac) 

1 decembro  Recreos  

Conmemoración do día do ADN 

 

Para todos os alumnos que o desexen 

(monitores:alumnado de 1 bac) 

25 abril  No vestíbulo durante os 

recreos 

 

Organización e concocatoria do XIV Concurso fotográfico. 

 

Todo o alumnado 3º trimestre Entrega premios: salón de 

actos   

Exposición fotos: vestíbulo 

 

Exposicións e Obradoiros  

 

Alumnado de ESO e Bacharelato Todo o curso Vestíbulo   

Noticieiro Científico (paneis permanentes de divulgación 

científica- alumnado de CuCi 4º ESO e 1º Bac) 

Todos Durante todo o curso Vestíbulo  

Alimentación saudable (organizado polos alumnos de 

anatomía aplicada) 

Todos Varias sesións ao longo 

do curso 

Vestíbulo  
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6. MATERIAIS E RECURSOS  DIDÁCTICOS 
 

1. Para a ensinanza  e aprendizaxe das Ciencias da Natureza, consideramos necesario o 

recurso tradicional presente en todas as aulas: o encerado, en “colaboración” con métodos 

máis novidosos como a pizarra dixital .  

 

 1º  de ESO participa do Plan Abalar e seguimos por quinto ano consecutivo co  

PROXECTO  E-DIXGAL. Cada alumna/o dispón dun ordenador portátil e cada aula da 

súa pizarra dixital. O libro de texto é dixital. 

 Comenzo con E-DIXGAL en 3º e 4º  ESO. Similares recursos que en 1º ESO. 

 

O Dpto de Bioloxía_Xeoloxía desexa manifestar a súa disconformidade co reducido número de 

editoriais no proxecto E-DIXGAL. Ainda que todos os libros de texto son mellorables e de xeito 

os docentes sempre estamos complementando con materiais varios da nosa propia 

elaboración o resultado dunha longa búsqueda, incrementa negativamente o noso esforzo non 

contar ca  aportación de máis editoriais. 

  

 Nas aulas de 1º e 2º de Bacharelato contamos con ordenador, canón e pizarra dixital e 

conexión a internet. 

 Uso de libro de texto é unha axuda fundamental no proceso formativo, nembargantes 

contemplamos a opción de que en 2º bacharelato (Bioloxía e CTM) sexan materiais 

subidos a Aula Virtual os que sustitúan ao libro de texto en papel. 

 

2. O caderno da/o alumna/o é tamén de uso obrigatorio en tódolos niveis para apuntamentos 

e actividades, como medio para ter organizado o desenvolvido na materia. 

 

3. Laboratorio. 

Sesións de grande interese para o desenvolvemento axeitado das estándares de 

aprendizaxe. Viables sempre cun reducido número de alumnado para manter a seguridade 

e acadar un óptimo aproveitamento.  

Os desdobres de laboratorio son a opción que posibilita realizar estas experiencias xa que 

o número de integrantes de cada grupo é alto.  

 

VALORAMOS MOI POSITIVAMENTE A RECUPERACIÓN DOS DESDOBRES DE LABORATORIO 

EN BIOLOXÍA-XEOLOXÍA DE 1º E 4º ESO E BIOXEO DE 1º BACHARELATO. 

POR MOR DA AMPLITUDE DO TEMARIO, EN MATERIAS DE 2º BACHARELATO TAN SÓ 

CONTEMPLAMOS A POSIBILIDADE DE REALIZAR ALGUNHA EXPERIENCIA PUNTUAL NO 

LABORATORIO, POR CONSEGUINTE NON HAI DESDOBRES SEMANAIS NO HORARIO DOS 

DOCENTES. 

Imprescindible a necesidade dunha continua renovación de material ben por ser funxible ou 

por deterioro polo  manexo.  

Contamos con modelos biolóxicos e anatómicos, láminas didácticas, coleccións de 

minerais, rochas e fósiles, modelos sobre a división celular e a herdanza mendeliana, 

microscopios, lupas..... Urxe continuar ca renovación de microscopios e lupas binoculares. 

No laboratorio contamos cun ordenador para o docente, tamén con conexión  a internet, 

canón e pantalla. 

 

4. Contamos con 16 mini portátiles Abalar (cedidos ao departamento cando hai uns cursos 

sustituíronse por outros novos) ubicados no laboratorio pero que xa están obsoletos. Moi 

útiles para busca de información e realización de traballos en asignaturas optativas. 
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MANIFESTAMOS A DIFICULTADE DE DISPOR DE SESIÓNS DE INFORMÁTICA – EN 

PARTICULAR EN ASIGNATURAS OPTATIVAS DE BACHARELATO- BEN POLA PRIORIDADE 

(QUE POR COINCIDENCIA HORARIA) TEÑEN OUTRAS MATERIAS COMO TICS, E POLA 

REDUCCIÓN DE AULAS DE INFORMÁTICA. 

 

PROTOCOLO USO PORTÁTILES curso 2021/2022 

Hai uns cursos foron postos á disposición do noso dpto. 16 portátiles Abalar- tras o seu 

recambio por outros novos en 1º ESO-. 

- Ubicados no laboratorio nunha estantería con rodas. 

- Carga dos portátiles, no laboratorio. 

- Hixienización dos mesmos antes do seu uso. 

- Traslado nun carro á aula na que van ser utilizados por parte do alumnado. 

- Recollida dos mesmos con tempo suficiente para a súa hixienización e traslado  ao 

laboratorio. 

- Prioridade na súa utilización: asignaturas optativas que imparte o noso Dpto. (cultura 

científica de 1º bacharelato, Anatomía Aplicada 1º bac, Ciencias da Terra e do 

Medioambiente). 

- Intentaremos que sexa o mesmo alumnado o que emprega cada portátil (identificado cun 

número), ainda que se proceda á hixienización rigurosa. 

- Estableceremos un plannig semanal para uso dos portátiles. 

 

5. No departamento contamos  con dous ordenadores portátiles  e unha impresora.  

 

7. Contemplamos a lectura de libros e artigos de  carácter científico. 

 RECOMENDADAS as seguintes: 

 

 A partir de 12 años- 15 años 

         Colección VIDAS GENIALES DE LA CIENCIA , LucaNovelli, edit.editex 

         Diario rojo de Flanagan  y Diario rojo de Carlota,  Anderw Martín, edit. Destino 

               Billete de ida y vuelta,   Genma Lienas, edit. El Aleph 

         Chamábase Luís , Marina Mayoral, edit. Xerais 

         Por qué a mi,  Valeria Piaza, edit. Alfaguara. 

               Campos de fresas,  Jordi Sierra Fabraedit SM 

 

A partir 16-17-18 años 

        La tierra herida,  Miguel Delibes 

        La Ley del más débil , Sharon Moalem 

        La saga humana,  J.L. Arsuaga 

  Confieso que he comido,  Manuel Toharia 

        Carta a mi hija adolescente,  Izabella Little 

        La ciencia de la salud , Valentín Fuster 

        Corazón y Mente ,  Fuster y Rojas Marcos. 

        La rebelión de las formas, J .Wagensberg 

        El Lenguaje del cuerpo,  Alan & Barbara Pease 

        El médico detective,  Berton Roueché,  

  Las huellas de la vida , Tracy Chevalier,  

   El Vendedor de sueños, Augusto Cury 

        El mono estresado , José Enrique Campillo 

       Darwin en el supermercado,  Merk Nelissen 

      “Otra manera de vivir” Jane Goodall 

       Siempre Alice, Lisa Génova 
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LIBROS DE TEXTO,  recomendados no presente curso: 

 

1º ESO: Proxecto E-DIXGAL 

3º ESO: Proxecto E-DIXGAL 

4º ESO: Proxecto E-DIXGAL 

4º ESO Proxecto E-DIXGAL 

1º Bacharelato: “Bioloxía-Xeoloxía”. SM xerme  

2º Bacharelato: Biología. SM xerme 

2º Bacharelato: Xeoloxía: Geología, Teoría, Práctica, Ed. Edelvives 

2º Bacharelato: Ciencias da Terra e do Medioambiente- Mac Graw- Hill. 

 
 

7. AVALIACIÓN 

 
7.1.  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Observación directa do alumnado durante o traballo diario, individual ou en equipo e nas 

postas  en común ou debates 

 Rexistraremos a participación activa do alumnado tanto na aula como nas actividades de 

laboratorio. 

 Rexistro da realización de actividades  que traballen explícitamente os estándares 

 Revisión dos traballos –individuais ou en grupo-,caderno de clase 

 Valorar a elaboración de mapas mentais e conceptuais 

 Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe 

 Valorar a expresión oral na exposición de traballos 

 Elaboración de fichas de laboratorio 

 Probas de autoavaliación 

 Probas/ exames nos que se observe a adquisición dos estándares de aprendizaxe 

 

 

7.2. AVALIACIÓN INICIAL 

En todos os cursos de ESO realizaremos durante a primeira semana de clase unha proba de 

avaliación inicial adaptada aos criterios de avaliación da materia dos cursos anteriores, para poder 

avaliar o nivel inicial dos alumnos/as, e detectar posibles NEE. 

 Se os resultados reflicten uns baixos resultados na consecución de estándares de aprendizaxe 

previos, se valoraría en cada caso a utilidade de medidas de reforzo individualizadas, ou si ben a 

situación está asociada a NEE, será xa un plan de acción conxunta nas diferentes materias, 

coordinado co Dpto de Orientación. 

Durante a primeira semana traballarase na aula a proba. Por tanto este recurso o utilizaremos  por un 

lado como material de repaso e por outro lado como introdución  aos novos contidos do curso.  

Os resultados da proba xunto coa observación do traballo na clase do alumnado, serán unha 

información importante para aportar nas avaliacións iniciais que terán lugar a segunda semana de 

outubro.  
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7.3. Analise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das 

que non se impartiron no curso 2019/2020: 

Nas asignaturas que impartimos, ou ben acadamos as aprendizaxes imprescindibles ou no 

caso de que faltaran algúns por acadar, por mor da falta de continuidade en 2º ESO, sería 

cando cursaran 3º ESO cando haberiamos de telos en conta. E as posibles aprendizaxes de 3º 

ESO, xa no presente curso en 4ºESO se abordarían.  

 

7.4. AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

O alumnado que promocione de curso sen ter superada a materia correspondente, responsabilidade 
do departamento, seguirá un programa específico de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes 
non adquiridas. Este programa consistirá en: 
 

 1. Boletíns de actividades.  
 

 a) No primeiro e no segundo trimestre o departamento facilitará un boletín con actividades aos 
alumnos coa materia pendente. Estes boletíns inclúen propostas para facilitar o estudio.  

 b) As actividades deberán facerse na casa, ao ritmo de cada alumno pero supervisado polo 
profesor do curso. 

 c) A distribución, corrección e cualificación das actividades de avaliación será levada a cabo polo 
profesor ou profesora que imparta clase de  Bioloxía e Xeoloxía no grupo no que esté adscrito o 
alumno con materia pendente. 

 d) As actividades estarán elaboradas a partir das actividades dos libros de texto correspondentes, 
e incluíndo só os contidos mínimos da materia. 

 e) O boletín de actividades ten un peso na cualificación final do 10%. 
 
 
   2 .Probas parciais. 

 
a) O alumno poderá optar por realizar dúas probas parciais ao longo do curso (Aproximadamente a 

principios do 2º e 3º trimestres). 
b) Cada proba parcial puntuarase sobre dez. A cualificación definitiva será a media aritmética das 

dúas cualificacións. A cualificación das probas para facer media debe ser igual ou superior ao 35% 
do valor. 

c) As probas parciais basearanse nos boletíns de actividades feitos polos alumnos e de ser 
superadas permiten ir liberando materia. 

d) As datas das probas parciais serán publicadas na web do IES.  
 
 
3. Probas finais 
 

a. Estableceranse datas para un exame final de toda a materia.  
b. Este exame é obrigatorio para os alumnos que non superaron ou non fixeron os exames 

parciais. A cualificación positiva nos parciais exime aos alumnos  de presentarse ao exame final. 
c. Os exames finais incluirán os contidos mínimos da materia. 

 
Programa de PMAR 

 
O alumnado de PMAR deberá facer os boletíns de actividades da materia ou materias 
pendentes de 1º e/ou 2º, incluídos os correspondentes ás matemáticas, se fora o caso.  
O profesor de ámbito científico-tecnolóxico será o responsable do seu seguimento e 
avaliación e o encargado  de elaborar e avaliar as probas, tanto das materias de Ciencias 
da Natureza (Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química) como de Matemáticas 
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7.5. Organización de procedementos para acreditar coñecementos previos no bacharelato . 

O alumnado que non tendo cursada a Bioloxía-Xeoloxía de 1º de bacharelato se matriculara de 

Bioloxía e/ou Xeoloxía de 2º bac, deberá realizar boletins de traballo coa finalidade de preparar 

unha proba escrita/oral sobre a materia que se realizaría no terceiro trimestre. 

 

 
APLICAREMOS SIMILAR PROCEDEMENTO NO CASO DE ALUMNADO DE 
BACHARELATO QUE CURSE BIOLOXÍA OU XEOLOXÍA EN 2º E NON TEÑA CURSADA A 
BIOLOXÍA-XEOLOXÍA DE 1º CURSO DE BAC. 

 
NOTA IMPORTANTE- ALUMNADO PENDENTE OU QUE DEBA ACREDITAR COÑECEMENTOS 

PREVIOS BACHARELATO: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia 

algunha parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo 

intelixente (smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

 

8.TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 
Os elementos transversais están sinalados  nos contidos correspondentes a cada curso na táboa 

de secuenciación de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

clave cunha  (T). Desta maneira, entendemos que o fomento da lectura, o impulso á expresión oral e 

escrita, as tecnoloxías da información e a comunicación e a educación en valores, a educación para a 

saúde, a educación do consumidor e a educación para a igualdade dos sexos son obxectos de ensino-

aprendizaxe a cuxo impulso deberemos contribuír. 

 
9. TRATAMENTO DA  DIVERSIDADE 

 

Tal e como establece a Lei, todo alumno ou alumna que se atope no tramo educativo obrigatorio ten 

dereito a recibir unha ensinanza adaptada que lle permita progresar en función das súas capacidades 

e segundo as súas necesidades, sexan ou non especiais. Iso supón que partiremos de principios, tales 

como: Atención pedagóxica individualizada,  partir do nivel de desenvolvemento do alumno, asegurar 

a construción de aprendizaxes significativas, capacidade de creación e modificación de estruturas 

mentais, capacidade de aprender a aprender... 

Por experiencia sabemos que a diversidade é un feito. Hai uns trazos comúns que se repiten tódolos 

anos na maior parte do alumnado e que dependen maioritariamente da súa idade cronolóxica.  Pero 

existen sobre todo trazos diferenciais que teñen que ver coa súa personalidade, a súa etapa evolutiva, 

o seu nivel de competencia curricular, o seu ambiente familiar, as súas carencias, as súas 

expectativas... Todas estas condicións marcan a diversidade na aula. 

Somos conscientes que, debidamente asesorados polo Departamento de Orientación sobre aqueles 

alumnos que necesitan dunha atención especial, o noso traballo docente terá como obxectivo tódolos 

alumnos, sexa cal sexa a súa situación persoal, adaptándonos a eles.  

 Para aqueles alumnos que repitan e para os que tiveran maior dificultade en acadar os 

obxectivos utilizaremos actividades de reforzo  

 Paralelamente aqueles outros que puideran desenvolver a máis nivel os contidos, recibirían 

actividades de ampliación e, na medida do posible, todo o que o alumno demande da materia 

coa única limitación do tempo. 
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Tanto as actividades de reforzo como as de ampliación propostas terán como referencia as incluídas 

nos materiais didácticos facilitados ao departamento  polas editoriais nas diferentes unidades 

didácticas. 

En calquera caso, a resposta por parte do profesor intentaremos que sexa o máis individualizada 

posible. Aínda que xa sabemos que a dificultade para poñer en práctica esta medida radica en que o 

número de alumnos por aula non sempre é a ideal para esta dedicación máis personalizada e que a 

conduta inadecuada de algúns estudantes poida interferir no desenvolvemento da metodoloxía citada, 

especialmente nalgúns grupos nos que a confluencia de casos especiais é significativa. 

 

NO CASO DE ENSINANZA NON PRESENCIAL, AS ACTIVIDADES INDICADAS SERÁN 

FACILITADAS AO ALUMNADO  A TRAVÉS DAS PLATAFORMAS NAS QUE HABITUALMENTE 

TRABALLA (e- DIXGAL, AULA VIRTUAL- EN FUNCIÓN DOS NIVEIS). 

SERÁN OBXECTO DE CORRECCIÓN E COMENTADAS CO ALUMNNADO A TRAVÉS DO 

CORREO INSTITUCIONAL/MENSAXES PRIVADAS DA PLATAFORMA DE TRABALLO, CA 

FINALIDADE DE VALORAR O PROGRESO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación Bioloxía e Xeoloxía IES Afonso X O Sabio Curso 2021/2022 

25 

 
 

10.  ELABORACIÓN DO PERFIL DE CADA UNHA DAS ÁREAS 

 

BIOLOXÍA XEOLOXÍA 1º ESO 

 
10.1. OBXECTIVOS DA MATERIA 

 

 Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

 Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

 Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

 Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha óptima 

exposición.  

 Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva a vida.  

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

 Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva.  

 Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as características 

que os diferencian da materia inerte. 

 Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e 

heterótrofa. 

 Identificar os diferentes grupos de seres vivos.  

 Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos taxonómicos. 

 Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 

 Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as plantas máis 

comúns. 

 Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

 Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e ás plantas 

sobrevivir en determinados ecosistemas. 

 Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación de animais e 

de plantas. 

 Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución das galaxias. 

 Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia. 

 Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 

 Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 

 Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do día, a noite, 

as estacións, as mareas e as eclipses. 

 Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 

 Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas.  

 Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.  

 Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que contribúan a 

unha solución. 

 Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

 Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 

 Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no consumo 

e a reutilización. 

 Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 

 Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 

 Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun ecosistema. 

 Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

 Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema 
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BIOLOXÍA XEOLOXIA 1º ESO 

10.2  SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN  E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                              

 
 
  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
 

Bloque 1.Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxíacientífica 
 

h B1.1.O vocabulario científico na expresión oral e 

o escrita. 
B1.1.Utilizar adecuadamente o vocabulario cientí- 

fico nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 
BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes 
do vocabulario científico ,e exprésase de xeito 
correcto tanto oralmente como por escrito. 

CCL 

CMCCT 

 

b B1.2.Metodoloxía científica:características bási- 

e cas. 

 f B1.3. Experimentación en bioloxía e xeoloxía: 

g obtención,selección e interpretación de informa- 
ción de carácter científico a partir da selección e a 

h 
recollida de mostras do medio natural ou doutras 

m fontes.(T) 
o 

B1.2.Procurar, seleccionar e interpretar a informa- 
ción de carácter científico,e utilizala para formar 
unha opinión propia,expresarse con precisión e 
argumentar sobre problemas relacionados co me- 
dio natural e a saúde. 

BXB1.2.1.   Procura,   selecciona  e  interpreta   a 
inform ación de carácter científico a partir da utili- 
zación de diversas fontes. 

 
BXB1.2.2.Transmite  a  información  seleccionada 

de xeito preciso, utilizando diversos soportes. 

 
BXB1.2.3.Utiliza a información de carácter 
 científ co para     formar unha opinión propia e 
argumentar  sobre problemas relacionados. 

CD 

CAA 
 
 

CD 

CCL 
 

CAA 

CCL 

 

b B1.4.Planificación e realización do traballo expe- 

 f rimental, e interpretación dos seus resultados. (T) 

g B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e 
coidado dos instrumentos e do material. 

B1.3.Realizar un traballo experimental  coa axuda 
dun guión de prácticas de laboratorio ou de cam- 
po,describir  a súa execución e interpretar os seus 
resultados. 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio,e coida os instrumentos e 
o material empregado. 

 
BXB1.3.2.Desenvolve con autonomía a planifica- 
ción do  traballo experimental,utilizando tanto   
  instrumentos ópticos de recoñecemento como 
mate rial básico de laboratorio, argumenta o 
proceso experimental seguido, describe as súas ob 
serva cións  e interpreta os seus resultados. 

CMCCT 

CSC 
 
 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 

 

Bloque 2.A Terra no universo 
 

 f B2.1.Principais modelos sobre a orixe do Univer- 
so. 

B2.1. Recoñece ras ideas principais sobre a orixe 
do Universo,e a formación e a evolución das gala- 
xias. 

BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a 
orixe do universo. 

CMCCT 

 

 f B2.2. Compoñentes do Universo. 

 l B2.3.Características do Sistema Solar e dos seus 
compoñentes. 

B2.2. Expor a organización do Universo e do 
Sistema Solar, así como algunhas das concep- 
cións que sobre este sistema planetario se tiveron 

 

BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do 
Universo e do Sistema Solar, e describe as súas 
características xerais. 

CMCCT 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 1ºde ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave  B2.4.Concepcións sobre o Sistema Solar ao longo 

da historia. 
   

 f B2.5. Os planetas no Sistema Solar. B2.3.Relacionar comparativamente a 
posición dun planeta no sistema solar coas 
súas características. 

BXB2.3.1.Precisa as características que se dan no 
planeta Terra que permiten o desenvolvemento da vida 
nel,e que non se dan nos outros planetas. 

CMCCT 

 f B2.6. O planeta Terra: características. B2.4.  Localizar a posición da Terra no 
Sistema 

Solar. 

BXB2.4.1.Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. CMCCT 

 f B2.7.Os movementos da Terra,da Lúa e do Sol,e as 
súas consecuencias. 

B2.5.Establecer os movementos 
daTerra,da Lúa e do Sol ,e relacionalos 
coa existencia do día e a noite, as 
estacións, as mareas e as eclipses. 

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais 
relacionado sco movemento e a posición dos astros, e 
deduce a súa importancia para a vida. 

CMCCT 

BXB2.5.2.Interpreta correctamente en gráficos e 
esquemas fenómenos como as fases lunares e as 
eclipses,e establece a súa relación coa posición relativa 
da Terra, a Lúa e o Sol. 

CMCCT 

 f B2.8. A xeosfera: estrutura e composición da 
codia,o manto e o núcleo. 

B2.6. Identificar os materiais terrestres 
segundo a súa abundancia e a distribución 
nas grandes capas daTerra.  

BXB2.6.1.Describe as características xerais dos materiais 
máis frecuentes nas zonas externas do planeta e xustifica 
a súa distribución en capas en función da súa densidade. 

CMCCT 

BXB2.6.2.  Describe  as características xerais da codia,o 
manto e o núcleo terrestre,e os materiais que os 
compoñen,e relaciona esas características coa súa 
situación.

CMCCT

 f 

g 

n 

ñ 

B2.9.Minerais e rochas :propiedades, característi- 
cas e utilidades. 

B2.10.Xestión sustentable dos recursos minerais. 
Recursos minerais en Galicia.(T) 

B2.7.Recoñecer as propiedades e as 
características dos minerais e das rochas, 
distinguir as súas aplicacións máis 
frecuentes e salientar a súa importancia 
económica e a xestión sustentable. 

BXB2.7.1.Identifica minerais e rochas utilizando criterios 
que permitan diferencialos. 

CMCCT 

CAA 

BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis 
frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da vida 
cotiá. 

CCEC 

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e 
a xestión sustentable dos recursos minerais. 

CSC 
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 Bioloxía eXeoloxía. 1ºde ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

      f  
B2.11.A atmosfera:  composición  e  estrutura. O 

aire e  os seus compoñentes.Efecto invernadoiro. 
Importancia da atmosfera para os seres vivos. 

B2.8.Analizar as características  e a 
composición da atmosfera, e as 
propiedades do aire. 

BXB2.8.1.Recoñece a estrutura e  a composición da 
atmosfera. 

CMCCT 

BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 
contaminantes principais en relación coa súa orixe. 

CMCCT 

BXB2.8.3.  Identifica e xustifica con argumentacións 
sinxelas as causas que sustentan o papel protector da 
atmosfera para os seres vivos. 

CMCCT 

b 

e 

 f 

g 

m 

B2.12.Contaminación atmosférica:repercusións e 
posibles solucións.(T) 

B2.9.  Investigar e recoller información  
sobre os problemas de contaminación 
ambiental actuais e as súas repercusións, 
e desenvolver actitudes que contribúan á 
súa solución. 

BXB2.9.1.  Relaciona a  contaminación  ambiental coa 
deterioración ambiental, e propón accións e hábitos que 
contribúan á súa solución. 

CSC 

CSIEE 

 f 

m 

B2.12.Contaminación atmosférica:repercusións e 
posibles solucións. (T) 

B2.10.Recoñecer a importancia do papel 
protector da atmosfera para os seres vivos 
e considerar as repercusións da actividade 
humananela. 

BXB2.10.1.Relaciona situacións en que a actividade 
humana interfire coa acción protectora da atmosfera. 

CSC 

 f B2.13.A hidrosfera. Propiedades da 
auga.Importancia da auga para os seres vivos. 

B2.11.Describir as propiedades da auga e 
a súa importancia para a existencia da 
vida. 

BXB2.11.1. Recoñece  as propiedades anómalas da auga 
en relación coas súas consecuencias para o mantemento 
da vida na Terra. 

CMCCT 

 f 

m 

B2.14. A auga na Terra.Auga doce e salgada. 

B2.15. Ciclo da auga. 

B2.16. A auga  como recurso. 

B2.12. Interpretar a distribución da auga 
na Terra, así como o ciclo da auga e o uso 
que fai dela o ser humano. 

BXB2.12.1.Describe o ciclo da auga en relación cos seus 
cambios de  estado de agregación. 

CMCCT 

a 

 f 

g 

m 

B2.17. Xestión sustentable da auga.(T) B2.13.Valorar e identificar  a  necesidade 
dunha xestión sustentable da auga e de 
actuacións persoais e colectivas que 
potencien a redución do consumo e a súa 
reutilización. 

BXB2.13.1.Comprende e identifica o significado da xestión 
sustentable da auga doce enumera medidas concretas 
que colaboren nesa xestión. 

CSC 

CSIEE 

 f 

m 

B2.18.Contaminación das augas doces e salga- 
das. (T) 

B2.14.Xustificar e argumentar a 
importancia de preservar e non contamina 
ras augas doces e salgadas. 

BXB2.14.1.Recoñece os problemas de contaminación de 
augas doces e salgadas, en relación coas actividades 
humanas 

CSC 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 1ºde ESO  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 f B2.19.A biosfera.Características que fixeron da 
Terra un planeta habitable. 

B2.15.Seleccionar as características que fan 
da Terra un planeta especial para o 
desenvolvemento da vida. 

BXB2.15.1.Describe as características que 
posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra. 

CMCCT 

                                                                         BLOQUE 3.A BIODIVERSIDADE DO  P LANETA TERRA  

 f 

 l 

m 

B3.1.Concepto de biodiversidade.Importancia da 
biodiversidade. 

B3.2.Sistemas de clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

B3.3.Reinos dos seres vivos:Moneras,Protoctistas, 
Fungi,Metafitas e Metazoos. 

B3.1.Recoñecer   a importancia da 
biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos. 

BXB3.1.1.Estima a importancia da biodiversidade e 
aplica criterios de clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas máis comúns 
coseu grupo taxonómico. 

CCEC 

CMCCT 

 f B3.1.Concepto de biodiversidade.Importancia da 
biodiversidade. 

B3.2.Sistemas de clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

B3.3.Reinos dos seres vivos. 

B3.2. Categorizar os criterios que serven  
para clasificar os seres vivos e identificar os 
principais modelos taxonómicos aos que 
pertencen os animais e as plantas máis 
comúns. 

BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares carac- 
terísticos de cada un destes grupos,e salienta a súa 
importancia biolóxica. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.1.Concepto de biodiversidade.Importancia da 
biodiversidade. 

B3.2.Sistemas de clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

B3.3.Reinos dos seres vivos. 

B3.3. Describir as características xerais dos 
grandes grupos taxonómicos e explicar a súa  
importancia no conxunto dos seres vivos. 

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e 
singulares de cada grupo taxonómico. 

CMCCT 

 f B3.4.Invertebrados :poríferos,celentéreos, anélidos, 
moluscos, equinodermos e artrópodos. Características 
anatómicas e fisiolóxicas. 

B3.5.Vertebrados:peixes,anfibios,réptiles,aves e 
mamíferos. Características anatómicas e fisiolóxicas. 

B3.4.Caracterizar os principais grupos de 
invertebrados e vertebrados. 

BXB3.4.1.Asocia invertebrados comúns co grupo 
taxonómico ao que pertencen. 

CMCCT 

BXB3.4.2.Recoñece exemplares de vertebrados e 
asígnaos á clase á que pertencen. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.6. Plantas: brións, fieitos, ximnospermas e 
anxiospermas. Características principais,nutrición, 
relación e reprodución. 

B3.5.  Coñecer e definir as funcións vitais 
das plantas e a súa importancia para a 
vida,e caracterizar os principais grupos de 
plantas. 

BXB3.5.1.Detalla o proceso da nutrición autótrofa e 
relaciónao coa súa importancia para o conxunto de 
todos os seres vivos. 

 

 

 

CMCCT 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e 
Singulares dos principais grupos de plantas 

CMCCT 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 1ºde ESO 

 

 

 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave      

b 

e 

g 

B3.7.Clasificación de animais e plantas a partir de 
claves dicotómicas e outros medios. 

B3.6.Utilizar claves dicotómicas ou outros 
medios para a identificación e a clasificación 
de animais e plantas. 

BXB3.6.1.Clasifica e identifica animais e planta sa partir 
de claves de identificación. 

CAA 

g 

 l 

ñ 

B3.8.Identificación de plantas e animais propios 
dalgúns ecosistemas,especies en extinción e es- 
pecies endémicas.Adaptacións dos animais e as 
plantas ao medio.Biodiversidade en Galicia. 

(T) 

B3.7. Determinar a partir da observación as 
adaptacións que permiten aos animais e ás 
plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención aos 
ecosistemas galegos. 

BXB3.7.1. Identifica   exemplares   de plantas e animais 
propios dalgúns ecosistemas ou de interese especial por 
seren especies en perigo de extinción ou endémicas. 

CMCCT 

BXB3.7.2.Relaciona coa súa adaptación ao medio a 
presenza de determinadas estruturas nos animais e nas 
plantas máis comúns. 

CAA 

CMCCT 

BXB3.7.3. Identifica   exemplares   de plantas e animais 
propios dos ecosistemas galegos. 

CCEC 

 BLOQUE 4. OS ECOSISTEMAS  

 f B4.1.Ecosistema :identificación dos seus compo- 
ñentes. 

B4.2.Factores abióticos  e bióticos nos  ecosiste- 
mas. 

B4.3. Ecosistemas acuáticos. 

B4.4. Ecosistemas terrestres. 

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun 
ecosistema. 

BXB4.1.1.Identifica os compoñentes dun ecosistema. CMCCT 

 f 

g 

m 

B4.5.Factores desencadeantes de desequilibrios 
nos ecosistemas. (T) 

B4.6.Estratexias para restablecer o equilibrio nos 
ecosistemas. 

B4.2.Identificar nun ecosistema os factores 
desencadeantes de desequilibrios e 
establecer estratexias  para establecer o seu 
equilibrio. 

BXB4.2.1.Recoñece e enumera os factores de- 
sencadeantes de desequilibrios nun ecosistema. 

CMCCT 

a 

g 

m 

B4.7.  Accións  que  favorecen  a  conservación 
ambiental. (T) 

B4.3.Recoñecer e difundir accións que 
favorezan a conservación ambiental. 

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución 
ambiental. 

CSC 

CSIEE 
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 BLOQUE 5. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

b 

c 

B5.1.Método científico .Elaboración de hipótese, e a 
súa comprobación e argumentación a partir da 
experimentación ou da observación. (T) 

B5.1.Planear,aplicar e integrar as destrezas 
e as  habilidades propias do traballo científico. 

BXB5.1.1.I método científico  Integra e aplica as destrezas 
propias do método científico. 

CAA 

CMCCT 

 

  b 

 f 

g 

  B5.1.Método científico .Elaboración de hipóteses, 
e a súa comprobación e argumentación a partir da 
experimentación ou da observación. (T) 

B5.2.Elaborar hipóteses e contrastalas a 
través da experimentación ou da 
observación,e a argumentación. 

BXB5.2.1.Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses 
que propón.  

CAA 

CCL 

e B5.2.  Artigo  científico.  Fontes  de  divulgación 
científica. (T) 

B5.3. Utilizar fontes de información variada, 
e discriminar e decidir sobre elas e sobre os 
métodos empregados para a súa obtención. 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, 
apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación 
das súas investigacións. 

CMCCT 

CD 

a 

b 

c 

B5.3.Proxecto de investigación en equipo: organi- 
zación.Participación e colaboración respectuosa 
no traballo individual e en equipo. Presentación de 
conclusións. . (T) 

B5.4. Participar, valorar e respectar o 
traballo individual e en equipo. 

BXB5.4.1.Participa,valora e respecta o traballo individual 
e en grupo. 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

d 

h 

o 

 B5.3.Proxecto de investigación en equipo: organi- 
zación.Participación e colaboración respectuosa 
no traballo individual e en equipo. Presentación de 
conclusións. . (T) 

B5.5.Expor e defender en público o proxecto 
de investigación realizado. 

BXB5.5.1.Deseña pequenos traballos de investigación 
sobre animaise/ou plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación e a nutrición humana,para a 
súa presentación e defens ana aula. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CD 

BXB5.5.2.Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto verbal- mente 
como por escrito. 

CCL 

CCEC 
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10.3. TEMPORALIZACIÓN BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 1º ESO 

 

NOTA: O Bloque 1 (Habilidades , destreza e estratexias. Método científico ) e o Bloque  5( Proxecto 

de investigación) serán traballados durante todo o curso , e por tanto os seus estándares 

correspondentes  serán recollidos nas tres avaliacións. O resto dos contidos  e os estándares de 

aprendizaxe (ver cadro) estarán secuenciados nas diferentes avaliacións 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. 

B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e escrita. 

B1.2. Metodoloxía científica: características básicas. 

B1.3.  Experimentación  en  bioloxía  e  xeoloxía: obtención, selección e interpretación de información 
de carácter científico a partir da selección e a recollida de mostras do medio natural ou doutras 
fontes.   

B1.4. Planificación e realización do traballo experimental, e interpretación dos seus resultados.  

B1.5.  Normas  de  seguridade  no  laboratorio,  e coidado dos instrumentos e do material. 

 

Bloque  5. Proxecto de investigación 

B5.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación a partir da 
experimentación ou da observación.  

B5.2.   Artigo   científico.   Fontes   de   divulgación científica.    

B5.3. Proxecto de investigación en equipo: organización. Participación e colaboración respectuosa no 
traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións.  

 

 

 

 

 Duración  Unidades didácticas Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 12 semanas Biodiversidade PRESENTACIÓN 38 Setembro  

 
 
 

 
 
Os seres vivos 
Reinos: Moneras, 
Protoctistas e 
Fungos  
Animal 
(Invertebrados, 
Vertebrados 
 

Av. Inicial  3 Setembro 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos  

14 
 
 
 
 
14 
7 

Outubro 
 
 
 
 
Novembro 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 10 semanas  
Reino Vexetal 
R. Vexetal funcións 
Ecosistemas 
Medioambiente 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 

34 
 
12 
11 
11 

 
 
Xaneiro 
Febreiro 
Marzo 
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3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
 
O Universo e Sistema 
Solar 
A Terra no Universo 
A Xeosfera 
As rochas e os 
minerais 
Atmosfera 
Hidrosfera 

 
 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
15 
 
15 
 
 
10 

 
 
 
Abril 
 
Maio 
 
 
Xuño 

1 semana  Sesións finais  
 

Recuperación Final de Xuño 

 

 

10.4. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE  

(TODOS OS TRIMESTRES) 

 Identificar  os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito.  

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

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

 Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental: utiliza tanto instrumentos 

ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 

experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

 Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 

 

     1º AVALIACIÓN 

 Diferenciar  a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas as dúas.  

  Establecer comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, 
e entre célula animal e vexetal.  

 Comprender  e diferenciar  a importancia de cada función para o mantemento da vida.  

 Contrastar o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deducir a  relación que hai 
entre elas.  

 Estimar a importancia da biodiversidade e aplicar criterios de clasificación dos seres vivos,  
relacionando  os animais e as plantas máis comúns co seu grupo taxonómico.  

 Detallar o proceso de nutrición autótrofa relacionandoo coa súa importancia para o conxunto de 
seres vivos 

 Discriminar as características xerais e singulares de Moneras, Protoctistas e Fungui.  

 Describir as características xerais e singulares dos principais grupos de plantas 

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

 

2º AVALIACIÓN 

 

 Asociar invertebrados comúns co grupo taxonómico a o que pertencen e distinguir as 

características singulares dos diferentes grupos. 
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 Recoñecer diferentes exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen.  

 Distinguir as características singulares dos diferentes grupos de vertebrados 

  Relacionar a presenza de determinadas estruturas nos animais  máis comúns coa súa 
adaptación ao medio.  

 Identificar os distintos compoñentes dun ecosistema.  

  Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema.  
 

 

3ª AVALIACIÓN : 

 Recoñecer  os compoñentes do sistema solar e describe as súas características xerais.  

 Precisar que características se dan no planeta Terra, e non se dan nos outros planetas, que 
permiten o desenvolvemento da vida,. 

 Identificar  a posición da Terra no sistema solar.  

 Categorizar os fenómenos principais relacionados co movemento e coa posición dos astros, e          
deduce a súa importancia para a vida.  

 Identificar  minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos.  

 Describir algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da 
vida cotiá, e recoñecer a importancia do uso responsable e a xestión sostible dos recursos 
minerais 

 Recoñecer a estrutura e a composición da atmosfera e as causas que sustentan o seu papel 
protector para os seres vivos.  

 Relacionar  a contaminación ambiental coa deterioración do medio, e propón accións e hábitos 
que contribúan á súa solución.  

 Recoñecer  as propiedades anómalas da auga e relaciónaas coas consecuencias que teñen 
para o mantemento da vida na Terra.  

 Describir o  ciclo da auga e relaciónao cos cambios de estado de agregación desta.  

 Describe as características que fixeron posible o desenvolvemento da vida na Terra.  

 

10.5.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN    1º ESO 

 

Os procedementos para a avaliación da aprendizaxe dos alumnos serán os seguintes: 

Para comprobar que os/as alumnos/as acadan os obxectivos previstos, realizaranse dúas probas 

escritas en cada trimestre. O formato de exame será segundo o criterio de cada profesor. 

O traballo na clase é fundamental, polo que incluiremos un apartado de  traballo diario no que 

valoraremos: o traballo individual ou en grupo, realización das actividades diarias no caderno ,  traballo 

de laboratorio e caderno de aula. 

Unha avaliación negativa en algún destes aspectos pode condicionar a superación da Avaliación.   

Por tanto a  cualificación de cada Avaliación será: 

 Probas escritas:  a media das mesmas suporá o 70%  da nota . 
Traballo diario: suporá o  30% da nota.  
10% Revisión de caderno de laboratorio 
10% Realización de actividades 
10% Traballos individuais ou en grupo 

 
Para aprobar cada avaliación terán que acadar o  30% da valoración nas probas escritas e o 50% no 

traballo diario e laboratorio. 
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Tanto nas probas escritas como nas actividades diarias na clase terase en conta a expresión e as 

faltas de ortografía , podendo reducirse a nota final como máximo 0,5 puntos ( decisión de claustro).  

Ao longo do curso poderán facerse recuperacións das avaliacións suspensas. Tendo que recuperar 

tanto as probas escritas como o apartado de  traballo diario que se fará segundo criterio do/a 

profesor/a. 

A cualificación final será unha ponderación de todo o traballo desenvolvido durante o curso mediante 

media aritmética, aplicando o redondeo científico, valorando a evolución positiva do alumno. 

Ao final do curso, se recuperarán as avaliacións suspensas. No caso de que  un/unha alumno/a non 

acadara o mínimo no apartado de traballo diario ao longo do curso, será cada profesor o que 

determine o procedemento para recuperalo.  

No caso que non superen a materia en Xuño, no mesmo mes de Xuño fixaremos unha proba de 

contidos extraordinaria e común para todos os grupos do mesmo nivel. 

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha parte 

da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 
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11- ENSINO NON PRESENCIAL 

11.1- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de Edixgal - como preparación para unha situación de 

Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o noso 

Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o alumnado 

afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- En E- Dixgal figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- O alumnado subirá os traballos realizados ben a Edixgal según o procedemento establecido 

polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada (reflectidos na táboa da páxina 37). 

 

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu momento, 

e serán publicados. 

A modificación dos criterios de avaliación establecidos para o réxime presencial procederá sempre que 

o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa concretado o 

modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón especificados os criterios de 

avaliación.  

 
EN TODO CASO, SI O TEMPO DE NON PRESENCIALIDADE É LIMITADO, A REALIZACIÓN DE 

PROBAS, ENTREGA DE TRABALLOS, ETC, EFECTUARASE Á VOLTA DO CONFINAMENTO. 
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10.2-  Mínimos imprescindibles: Estándares de aprendizaxe e criterios avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado 
ao seu nivel 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase de 
xeito correcto tanto oralment como por escrito 

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as 
características que os diferencian da materia inerte 

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de 
ambas 

 BXB2.1.2. Establece analoxías e diferenzas entre célula procariota e eucariota, célula 
animal e vexetal e entre organismos unicelulares e pluricelulares 

B2.2. Describir as funcións vitais de todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa e heterótrofa 

BXB2.2.1. Recoñece e diferenza a importancia das funcións vitais para o mantemento da 
vida 

 BXB.2.2..2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce 
a relación entre elas 

B3.1. Recoñecer a importancia da Biodiversidade e as características morfolóxicas 
principais dos grupos taxonómicos 

BXB3.1.1. Estima a importancia da Biodiversidade e aplica criterios de clasificación dos 
seres vivos, relacionando as plantas e os animais máis comúns co seu grupo taxonómico 

B3.3. Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e explicar a súa 
importancia no conxunto dos seres vivos 

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico 

B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados BXB3.4.1. Asocia invertebrados e vertebrados comúns co seu grupo taxonómico  

B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida, e 
caracterizar os principais grupos de plantas 

BXB3.5.1. Detalla o proceso de nutrición autótrofa e relaciónao  coa súa importancia 
para o conxunto de todos os seres vivos 

 BXB3.5.2. Describe as características xerais dos principais grupos de plantas 

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun ecosistema BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema 

B5.1. Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así como algunhas das 
concepcións que sobre o sistema planetario se tiveron 

BXB5.1.1. Recoñece compoñentes do Universo e Sistema Solar e describe as súas 
características xerais 

B6.1. Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas 
grandes capas da Terra 

BXB6.1.1. Describe as características xerais da codia, o manto e do núcleo terrestre e os 
materiais que os compoñen, así como, relaciona esas características coa súa situación 

B7.1. Seleccionar as características da Terra para o desenvolvemento da vida B7.1.1. Describe as características que posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra 

B8.1. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo BXB8.1.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO 

10.1- OBXECTIVOS DA MATERIA 

- Describir os niveis de organización dos seres vivos e as características das biomoléculas 

inorgánicas e das biomoléculas orgánicas. 

 -  Coñecer as características da célula humana. - Distinguir as funcións da membrana, do 

citoplasma, do núcleo e dos orgánulos celulares. 

 - Definir os conceptos de diferenciación celular e tecido, e coñecer os principais tecidos 

humanos.  

- Coñecer os aparatos e sistemas do corpo humano. 

 - Clasificar os aparatos e sistemas do corpo humano segundo a súa función. 

 - Comprender os conceptos relacionados coa saúde e coa enfermidade.  

- Coñecer como se defende o noso organismo fronte aos patóxenos. 

 - Recoñecer a importancia da medicina na curación e na prevención de enfermidades.  

- Avaliar a importancia dos hábitos de vida saudables como prevención de enfermidades.  

- Recoñecer a importancia dos transplantes, valorar a relevancia social da doazón e 

coñecer as condicións para ser doador.  

- Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características 

dos seres vivos.  

- Adquirir vocabulario específico sobre os contidos do curso para expresar coñecementos 

de forma oral e escrita sobre estes. 

 - Saber que é un nutriente, comprender a importancia que teñen para o organismo e 

coñecer os principais tipos de nutrientes. 

 - Clasificar os alimentos segundo a súa composición nutricional e coñecer a función que 

realiza cada un deles. 

 - Coñecer os grupos de alimentos que forman a roda dos alimentos e saber cales son as 

súas características nutricionais.  

- Entender o concepto de dieta e comprender as características que debe cumprir unha 

dieta para que sexa equilibrada. 

 - Describir as principais enfermidades orixinadas pola malnutrición, coñecer as súas 

causas e a súa prevención.  

- Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a dieta e as 

alteracións que poden orixinarse por unha dieta inadecuada. 

 - Describir a anatomía do aparato dixestivo diferenciando o tubo dixestivo das glándulas 

anexas.  

- Comprender como se produce a dixestión mecánica e a dixestión química, e o proceso 

de absorción de nutrientes ao longo do intestino.  

- Identificar as vías respiratorias e a anatomía dos pulmóns.  Describir como se leva a cabo 

a función respiratoria.  

- Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre os aparatos 

dixestivo e respiratorio, así como sobre algunhas enfermidades relacionadas cos 

devanditos aparatos. 

 - Describir o aparato circulatorio, coñecer a anatomía do corazón e explicar como se leva 

a cabo a circulación sanguínea. 

 - Coñecer o sistema linfático e as funcións que realiza.  

- Explicar a anatomía do aparato excretor e as súas funcións.  
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- Describir a relación entre a saúde e as funcións da nutrición, coñecer as enfermidades 

máis frecuentes destes aparatos e adoptar hábitos saudables en relación con eles. 

 - Coñecer a anatomía e o funcionamento dos aparatos implicados na función de relación. 

 - Coñecer as partes dos órganos dos sentidos e dunha neurona.  

- Recoñecer os elementos que interveñen nun acto reflexo e nun acto voluntario. 

 - Elaborar esquemas sobre a regulación hormonal.  

- Coñecer os principais ósos e músculos do sistema esquelético e do sistema muscular 

humano.  

 -  Calcular a taxa de alcoholemia e as implicacións do consumo de alcohol. 

- Entender o significado da reprodución humana e da sexualidade. 

 - Coñecer as anatomías dos aparatos reprodutores masculino e feminino.  Coñecer o ciclo 

menstrual.  Coñecer as etapas da formación dun novo ser.  

- Ser consciente dos problemas que xera a fertilidade e as enfermidades de transmisión 

sexual. - Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a 

reprodución humana. - Entender o significado da reprodución humana e da sexualidade. 

 - Coñecer as anatomías dos aparatos reprodutores masculino e feminino.  

- Coñecer o ciclo menstrual.  

 - Identificar os distintos tipos de enerxía que actúan na Terra e recoñecer os efectos que 

producen cada un deles.  

- Saber por que cambian as placas e diferenciar os distintos tipos de bordos de placas. 

 - Coñecer os distintos tipos de rochas que hai na xeosfera e explicar como se forma cada 

un deles. 

 - Coñecer cal é a orixe dos terremotos e cal é o risco sísmico dunha zona.  

- Coñecer as partes dun volcán, os materiais que expulsan nas erupcións e o risco 

volcánico dunha zona. 

 - Coñecer os procesos resultantes da dinámica terrestre que renovan os relevos da Terra.  

 - Definir a modelaxe do relevo e os procesos xeolóxicos esóxenos que cambian o relevo. 

 - Definir meteorización e explicar os tipos de meteorización e a formación de solos. 

 - Entender a acción xeolóxica das augas de arroiada e dos torrentes. 

 - Diferenciar os tramos dun río e describir a modelaxe fluvial. 

 - Coñecer a orixe das augas subterráneas e comprender a modelaxe cárstica. 

 - Comprender a acción xeolóxica dos glaciares. 

 - Diferenciar a modelaxe producida pola acción do vento.  

- Relacionar os principais movementos das augas mariñas coa orixe das modelaxes 

litorais.  

- Coñecer a acción xeolóxica producida polos seres vivos.  
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10.2- SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES Bio-Xeo  3º ESO 

  3ºde ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave  Bloque 1.Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  

h 

o 

B1.1.O vocabulario científico na  expresión 

oral e escrita. 

B1.1.Utilizar adecuadamente o vocabulario 

científico nun contexto preciso e adecuado ao 

seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes 

do vocabulario científico e exprésase con 

corrección, tanto oralmente como por escrito. 

CCL 

CMCCT 

b 

e 

 f 

g 

h 

m 

o 

B1.2.Metodoloxía científica: características 

básicas. 

B1.3. Experimentación en bioloxía e xeoloxía: 

obtención,selección e interpretación de 

información de carácter científico a partir da 

selección e a  recollida de mostras do medio 

natural  ou doutras fontes.(T) 

B1.2.Procurar, seleccionar e interpretar a 

información de carácter científico e utilizala 

para formar unha opinión propia, expresarse 

con precisión e argumentar sobre problemas 

relacionados co medio natural e  a saúde. 

BXB1.2.1.   Procura,   selecciona   e  interpreta  

a información de carácter científico a partir da 

utilización de diversas fontes. 

CD 

CAA 

BXB1.2.2.Transmite  a  información 

seleccionada de xeito preciso utilizando 

diversos soportes. 

CD 

CCL 

BXB1.2.3.Utiliza a información de carácter 

científico para formar unha opinión propia e 

argumentar sobre problemas relacionados. 

CAA 

CCL 

b 

 f 

g 

B1.4.Planificación e realización do traballo 

experimental, e interpretación dos seus 

resultados. (T) 

B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e 

coidado dos instrumentos e do material. 

B1.3.Realizar un traballo experimental con 

axuda dun guión de prácticas de laboratorio ou 

de campo, describir a súa execución e 

interpretar os seus  resultados. 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de 

seguridade no laboratorio , e coida os 

instrumentos e o  material empregado. 

CMCCT 

CSC 

BXB1.3.2.Desenvolve con autonomí a 

planificación do traballo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material básico de 

laboratorio, argumenta o proceso experimental 

seguido,describe as súas observacións e 

interpreta os seus resultados. 

 

 

 

 

 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 
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                                                                       Bioloxía e Xeoloxía. 3ºde ESO 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

                                                                  Bloque 2.A célula, unidade  estrutural e funcional dos seres vivos 

 f B2.1.Características da materia viva e 

diferenzas  coa materia inerte. 

B2.2.A célula.Características básicas da 

célula procariota e eucariota,animal e vexetal. 

B2.1.Recoñecer que os seres vivos están 

constituídos por células e determinar as 

características que os diferencian da materia 

inerte. 

BXB2.1.1. Diferenza a materia viva da inerte 

partindo das características particulares de 

ambas. 

CMCCT 

BXB2.1.2.Establece comparativamente as 

analoxías e as diferenzas entre célula procariota 

e eucariota,e entre célula animal e vexetal. 

CMCCT 

 f B2.3.Funcións vitais:nutrición,relación e 
reprodución. 

B2.2.  Describir  as  funcións  comúns  a  
todos  os seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa e heterótrofa. 

BXB2.2.1.Recoñece e diferenza a importancia 
de cada función para o mantemento da vida. 

CMCCT 

BXB2.2.2.Contrasta o proceso de nutrición 
autótrofa  e nutrición heterótrofa, e deduce a 
relación entre elas. 

CMCCT 

                                                                       Bloque 3.As persoas e a saúde.Promoción da saúde  

 f B3.1. Niveis de organización da materia viva. 

B3.2.Organización xeral do corpo humano: 

células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas 

B3.3.A célula animal:estruturas 

celulares.Orgánulos celulares e a súa función. 

B3.1. Catalogar os niveis de organización da 

materia viva (células, tecidos, órganos e 

aparellos ou sistemas)e diferenciar as 

principais estruturas celulares e as súas 

funcións. 

BXB3.1.1.Interpreta os niveis de organización 

no  ser humano e procura a relación entre eles. 

CAA 

BXB3.1.2.Diferenza os tipos celulares e 

describe a función dos orgánulos máis 

importantes. 

CMCCT 

 f B3.4.Os  tecidos do  corpo humano: estrutura 

e funcións. 

B3.2.Diferenciar os tecidos máis importantes 

do  ser humano e a súa función. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que 

conforman o  corpo humano e asóciaos á súa 

función. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.5.Saúde e doenza,e factores que as 

determinan.(T) 

B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do 

concepto de saúde e doenza,os factores que 

os determinan. 

BXB3.3.1.Argumenta as implicacións dos 

hábitos para a saúde,e xustifica con exemplos as 

eleccións que realiza ou pode realizar para 

promovela individual e colectivamente. 

CSC 
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                                                                               Bioloxía e Xeoloxía. 3ºde ESO 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 f 

m 

B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas. B3.4.Clasificar as doenzas e determinar as 
infecciosas e non infecciosas máis comúns 
que afectan a poboación (causas, prevención 
e tratamentos). 

BXB3.4.1.Recoñece as doenzas e as infeccións 
máis comúns, e relaciónaas coas súas causas. 

CMCCT 

BXB3.4.2.Distingue e explica os mecanismos de 
transmisión das doenzas infecciosas. 

CMCCT 

m B3.7.Hixiene e prevención.Hábitos e estilos 
de vida saudables.(T) 

B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de 
vida saudables como método de prevención 
das doenzas. 

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida 
saudable e  identifícaos como medio de 
promoción da súa saúde e da das demais 
persoas. 

CSC 

BXB3.5.2.Propón métodos para evitar o contaxio 
e a propagación das doenzas infecciosas máis 
comúns. 

CSIEE 

CSC 

a 

c 

d 

e 

m 

B3.7.Hixiene e prevención.Hábitos e estilos 

de vida saudables. 

B3.6.Seleccionar información,establecer 

diferenzas dos tipos de doenzas dun mundo 

globalizado e deseñar propostas de 

actuación. 

BXB3.6.1.Establece diferenzas entre as 

doenzas que afectan as rexións dun mundo 

globalizado,e deseña propostas de actuación. 

CSC 

CSIEE 

 f 

m 

B3.8.Sistema inmunitario. Vacinas,soros e 

antibióticos. 

B3.9. Uso responsable de medicamentos. (T) 

B3.7.  Determinar  o  funcionamento   básico   

do sistema inmune e as continuas 

contribucións das ciencias biomédicas, e 

describira importancia do uso responsable 

dos medicamentos. 

BXB3.7.1.Explica en que consiste o proceso de 

inmunidade,e valora o papel das vacinas como 

método de prevención das doenzas. 

CMCCT 

CSC 

a 

b 

c 

m 

B3.10.Transplantes e doazón de 

células,sangue e órganos.(T) 

B3.8. Recoñecer e transmitira importancia 

que ten a prevención como práctica habitual e 

integrada nas súas vidas e as consecuencias 

positivas da doazón de células, sangue e 

órganos. 

BXB3.8.1.  Detalla a  importancia  da  doazón  

de células, sangue e órganos para a sociedade e 

para o ser humano. 

CSC 
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                                                                                        Bioloxía e Xeoloxía. 3ºde ESO 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 f 

g 

m 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e 

outras drogas. Problemas asociados.(T) 

B3.9. Investigar as alteracións producidas 

por distintos tipos de substancias aditivas,e 

elaborar propostas de prevención e control. 

BXB3.9.1.Detecta as situacións de risco para a 

saúde relacionadas co consumo de substancias 

tóxicas e estimulantes,como tabaco, 

alcohol,drogas, etc., contrasta os seus efectos 

nocivos e propón medidas d eprevención e 

control. 

CSC 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e 

outras drogas. Problemas asociados. 

B3.10.Recoñecer as consecuencias para o 

individuo e a sociedade de seguir condutas 

de risco. 

BXB3.10.1.Identifica as consecuencias de seguir 

condutas de risco coas drogas,para o individuo e 

a sociedade. 

CSC 

 f 

m 

B3.12.Alimentación e nutrición. Alimentos e 

nutrientes: tipos e funcións básicas. 

B3.11. Recoñecera diferenza entre 

alimentación e nutrición,e diferenciar os 

principais nutrientes e as súas funcións 

básicas. 

BXB3.11.1.Discrimina o proceso de nutrición do 

da alimentación. 

CMCCT 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa 

función no organismo, e recoñece hábitos 

nutricionais saudables. 

CMCCT 

 f 

g 

m 

B3.13.Dieta e saúde.Dieta equilibrada. 

Deseño e análise de dietas. Hábitos 

nutricionais saudables. Trastornos da conduta 

alimentaria. (T) 

B3.12.Relacionar as dietas coa saúde a 

través de exemplos prácticos. 

BXB3.12.1.Deseña hábitos nutricionais 

saudables mediante a elaboración de dietas 

equilibradas,utilizando táboas con grupos de 

alimentos cos nutrientes principais presentes  

   neles e o seu  valor calórico. 

CAA 

CD 

c 

m 

B3.13.Dieta e saúde.Dieta equilibrada. 

Deseño e análise de dietas. Hábitos 

nutricionais saudables. Trastornos da conduta 

alimentaria. 

B3.13.   Argumentar   a   importancia   dunha   

boa alimentación e do exercicio físico na 

saúde,e identificar as doenzas e os trastornos 

principais da conduta alimentaria. 

BXB3.13.1.Valora e determina unha dieta 

equilibrada para unha vida saudable e identifica 

os principais trastornos da conduta alimentaria. 

CAA 

CSC 

 f 

m 

B3.14.Función de nutrición.Visión global e 

integradora de aparellos e procesos que 

interveñen na nutrición. 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais da 

nutrición, utilizando esquemas gráficos dos 

aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos e esquemas, os órganos,os aparellos e 

os sistemas implicados na función de nutrición,e 

relaciónao coa súa contribución no proceso. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.14.Función de nutrición.Visión global e 

integradora de aparellos e procesos que 

interveñen na nutrición. 

B3.15.Asociar a fase do proceso de nutrición 

que realiza cada aparello implicado. 

BXB3.15.1.Recoñece a función de cada aparello 

e de cada sistema nas funcións de nutrición. 

CMCCT 
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                                                                                           Bioloxía e Xeoloxía. 3   ºde ESO 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 f 

m 

B3.15.Anatomía e fisioloxía dos aparellos 

dixestivo,respiratorio,circulatorio e excretor. 

B3.16.Identificar os compoñentes dos 

aparellos  dixestivo,  circulatorio, respiratorio 

e excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes 

dos aparellos dixestivo, circulatorio,respiratorio e 

excretor, e o seu funcionamento. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.16. Alteracións máis frecuentes e doenzas 

asociadas a os aparellos que interveñen na 

nutrición: prevención e hábitos devida 

saudables. (T) 

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis 

habituais nos aparellos relacionados coa 

nutrición,así como sobre as súas causas e a 

maneira de previlas. 

BXB3.17.1. Diferenza as doenzas máis 

frecuentes dos órganos,os aparellos e os 

sistemas implicados na nutrición, e asóciaas 

coas súas causas. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.17. Función de relación. Sistema nervioso 

e sistema endócrino. 

B3.18.Órganos dos sentidos: estrutura e 

función; coidado e hixiene. 

B3.18. Describir os procesos implicados na 

función de relación, e os sistemas  e 

aparellos implicados, e recoñecer e 

diferenciar os órganos dos sentidos e os 

coidados do oído e a vista. 

BXB3.18.1.Especifica a función de cada aparello 

e de cada sistema implicados nas funcións de 

relación. 

CMCCT 

BXB3.18.2.Describe  os procesos implicados na 

función de relación,e identifica o órgano ou a es 

trutura responsables de cada proceso. 

CMCCT 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores 

sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en que se atopan. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.19.Coordinación e sistema nervioso: 
organización e función. 

B3.20. Doenzas comúns do sistema 
nervioso:causas, factores de risco e prevención. 
(T) 

B3.19.Explicar a misión integradora do 

sistema nervioso ante diferentes estímulos, e 

describir o seu funcionamento. 

BXB3.19.1. Identifica  algunhas doenzas  

comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas 

súas causas, cos factores de risco e coa súa 

prevención. 

CMCCT 

CSC 

 f 

m 

B3.21.Sistema endócrino: glándulas 

endócrinas e o seu funcionamento.Principais 

alteracións. 

B3.20.Asociar as principais glándulas 

endócrinas coas hormonas que sintetizan e 

coa súa función. 

BXB3.20.1.  Enumera  as glándulas endócrinas 

e asocia con elas as hormonas segregadas e a 

súa función. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.22.Visión integradora dos sistemas 

nervioso e endócrino. 

B3.21.Relacionar funcionalmente o sistema 

neuroendócrino. 

BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña 

lugar na vida cotiá no que se evidencie 

claramente a integración neuroendócrina. 

CMCCT 

 f B3.23. Aparello  locomotor. Organización  e  

relacións funcionais entre ósos,músculos e 

sistema nervioso. 

B3.22.Identificar os principais ósos e 

músculos do aparello locomotor. 

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e 

músculos do corpo humano en esquemas do 

aparello locomotor. 

CMCCT 
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                                                                                        Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 f 

m 

B3.23. Aparello  locomotor. Organización  e  

relacións funcionais entre ósos,músculos 

esistema nervioso. 

B3.23.Analizar as relacións funcionais entre 
ósos, músculos e sistema nervioso. 

BXB3.23.1.  Diferenza  os  tipos  de músculos  
en función do seu tipo de contracción, e 
relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.24. Factores de risco e prevención das 
lesións. (T) 

B3.24. Detallar as lesións máis frecuentes no 
aparello locomotor e como se preveñen. 

BXB3.24.1. Identifica  os factores de  risco  máis 
frecuentes que poden afectar o aparello 
locomotor e relaciónaos coas lesións que 
producen. 

CSC 

CAA 

 f 

m 

B3.25.Reprodución humana. Anatomía e 

fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios 

físicos e psíquicos na adolescencia. 

B3.25.  Referir  os aspectos  básicos  do 

aparello reprodutor, diferenciar entre 

sexualidade e reprodución, e interpretar 

debuxos e esquemas do aparello reprodutor. 

BXB3.25.1.Identifica en esquemas os órganos 

do aparello reprodutor masculino  e feminino, e 

especifica a súa función. 

CMCCT 

 f 

m 

B3.26.Ciclo menstrual.Fecundación, 

embarazo e parto. 

B3.26.Recoñecer os aspectos básicos da 

reprodución humana e describir os 

acontecementos  fundamentais da 

fecundación,do embarazo e do parto. 

BXB3.26.1.Describe as principais etapas do 

ciclo menstrual e indica que glándulas e que 

hormonas participan na súa regulación. 

CMCCT 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos 

fundamentais da fecundación,do embarazo e do 

parto 

CMCCT 

 f 

m 

B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos. 

B3.28. Doenzas de transmisión sexual: 

prevención.(T) 

B3.27. Comparar   os métodos 

anticonceptivos, clasificalos segundo a súa 

eficacia e recoñecera importancia dalgúns 

deles na prevención de doenzas de 

transmisión sexual. 

BXB3.27.1.Discrimina os métodos de 

anticoncepción humana. 

CMCCT 

BXB3.27.2.Categoriza as principais doenzas de 

transmisión sexual e argumenta sobre a súa 

prevención. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

e 

g 

m 

B3.29. Técnicas de reprodución asistida. B3.28.Compilar información sobre as 

técnicas de reprodución asistida e de 

fecundación in vitro,para argumentar o 

beneficio que supuxo este avance científico 

para a sociedade. 

BXB3.28.1.Identifica as técnicas de reprodución 

asistida máis frecuentes. 

CMCCT 
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                                                                                                             Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

a 

c 

d 

m 

B3.30.Reposta sexual humana.Sexo e 

sexualidade. Saúde e hixiene sexual. (T) 

B3.29.Valorar e considerar a súa propia 

sexualidade e a das persoas do contorno,e 

transmitir a necesidade de reflexionar, 

debater, considerar e compartir. 

BXB3.29.1.Actúa,decide e defende 

responsablemente a súa sexualidade e a das 

persoas do seu contorno. 





 

                                                                    Bloque 4.O relevoterrestre easúa evolución  

 f B4.1.Modelaxe do relevo. Factores que 

condicionan o relevo terrestre. 

B4.1.Identificar algunhas das causas que fan 

que o relevo difira duns sitios a outros. 

BXB4.1.1.Identifica a influencia do clima e das 

características das rochas que condicionan os  

    tipos de relevo e inflúen neles. 

CMCCT 

 f B4.2.Procesos xeolóxicos externos e 

diferenzas cos internos. Meteorización, 

erosión, transporte e sedimentación. 

B4.2.Relacionar os procesos xeolóxicos 

externos coa enerxía que os activa e 

diferencialos dos procesos internos. 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos 

procesos externos,e xustifica o papel da 

gravidade na súa dinámica. 

CMCCT 

BXB4.2.2.Diferenza os procesos de 

meteorización,  erosión, transporte e  

sedimentación, e  os seus efectos no relevo. 

CMCCT 

 f B4.3. Augas superficiais e modelaxe do 

relevo: formas características. 

B4.3.Analizar e predicir a acción das augas 

superficiais, e identificar as formas de erosión 

e depósitos máis características. 

BXB4.3.1.Analiza a actividade de 

erosión,transporte e sedimentación producida 

polas augas superficiais, e recoñece algún dos 

seus efectos no relevo. 

CMCCT 

 f 

m 

B4.4.Augas subterráneas:circulación e 

explotación. 

B4.4.Valorar e analizar a importancia das 

augas subterráneas, e xustificar a súa 

dinámica e a súa relación coas augas 

superficiais. 

BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das 

augas subterráneas e os riscos da súa 

sobreexplotación. 

CMCCT 

CSC 

 f B4.5.Acción xeolóxica do mar :dinámica 

mariña e modelaxe litoral. 

B4.5.Analizar a dinámica mariña e a súa 

influencia na modelaxe litoral. 

BXB4.5.1.Relaciona os movementos da auga 

do mar coa erosión,o transporte e a 

sedimentación no litoral, e identifica algunhas 

formas resultantes características. 

CMCCT 
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                                                                                                                                                      Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 f B4.6. Acción xeolóxica do vento: modelaxe 

eólica. 

B4.6.Relacionar a acción eólica coas 

condicións que a fan posible, e identificar 

algunhas formas resultantes. 

BXB4.6.1.Asocia a actividade eólica cos 

ambientes en que esta actividade xeolóxica 

pode ser relevante. 

CMCCT 

 f B4.7.Acción xeolóxica dos glaciares:formas 

de erosión e depósito que orixinan. 

B4.7.Analizar a acción xeolóxica dos glaciares 

e  xutificar as características das formas de 

erosión e depósito resultantes. 

BXB4.7.1.Analiza a dinámica glaciar e identifica 

os seus efectos sobre o relevo. 

CMCCT 

 f 

 l 

ñ 

B4.8. Factores que condicionan a modelaxe 

da paisaxe galega. (T) 

B4.8.Indagar e identificar os factores que 

condicionan a modelaxe da paisaxe nas zonas 

próximas ao alumnado. 

BXB4.8.1.  Investiga acerca da  paisaxe do  seu 

contorno máis próximo e identifica algúns dos 

factores que condicionaron a súa modelaxe. 

CCEC 

CAA 

 f B4.9.Acción xeolóxica dos seres vivos. A 

especie humana como axente xeolóxico 

B4.9.Recoñecer e identificar a actividade 

xeolóxica dos seres vivos e valorar a 

importancia da especie humana como axente 

xeolóxico externo. 

BXB4.9.1.Identifica a intervención de seres 

vivos en procesos de meteorización, 

erosión,transporte e sedimentación. 

CMCCT 

 f B4.10. Manifestacións da enerxíainterna da 

Terra. 

B4.10. Diferenciar os cambios na superficie 

terrestre xerados pola enerxía do interior 

terrestre dos de orixe externa. 

BXB4.10.1. Diferenza un proceso xeolóxico 

externo dun interno e identifica os seus efectos 

no relevo. 

CMCCT 

 f B4.11.Actividade sísmica e volcánica:orixe e 

tipos de magmas. 

B4.11.Analizar as actividades sísmica e 

volcánica, as súas características e os efectos 

que xeran. 

BXB4.11.1.Coñece e describe como se orixinan 

os sismos e os efectos quexeran. 

CMCCT 

BXB4.11.2.Relaciona os tipos de erupción 

volcánica co magma que as orixina,e asóciaos 

co seu grao de perigo. 

CMCCT 

 f 

g 

B4.12.  Distribución   de   volcáns  e   

terremotos. Riscos sísmico e 

volcánico:importancia da súa predición e da 

súa prevención.(T) 

B4.12. Relacionar a actividade sísmica e 

volcánica coa dinámica do interior terrestre e 

xustificar a súa distribución planetaria. 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en 

que os terremotos son máis frecuentes e de 

maior magnitude. 

CAA 

CMCCT 

 f 

g 

B4.12. Distribución de  volcáns e os 

terremotos. Riscos sísmico e 

volcánico:importancia da súa predición e da 

súa prevención. 

B4.13. Sismicidadeen Galicia. 

B4.13.Valorar e describir a importancia de 

coñecer os riscos sísmico e volcánico, e as 

formas de previlos. 

BXB5.13.1.Valora e describe o risco sísmico 

e,de ser o caso, volcánico existente na zona en 

que habita, e coñece as medidas de prevención 

que debe adoptar. 

CAA 

CSC 
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                                                                                       Bloque 5.O solo como ecosistema.  

 f B5.1. O solo como ecosistema. 

B5.2. Compoñentes do solo e as súas 

interaccións. 

B5.1.Analizar os compoñentes do solo e 

esquematizar as relacións entre eles. 

BXB5.1.1.Recoñece que o solo é o resultado da 

interacción entre os compoñentes bióticos e 

abióticos, e sinala algunha das súas 

interaccións. 

CMCCT 

 f 

g 

m 

B5.3.Importancia do solo.Riscos da súa 

sobreexplotación, degradación ou perda. (T) 

B5.2. Valorar edeterminar a importancia do 

solo e os riscos que comporta a súa 

sobreexplotación, degradación ou perda. 

BXB5.2.1.Recoñece a fraxilidade do solo e 

valora  a necesidade de protexelo. 

CMCCT 

CSC 

                                                                                    Bloque 6.Proxectode investigación  

b 

c 

B6.1.Método científico. Elaboración de 

hipóteses, e a súa comprobación e 

argumentación,a partir da experimentación ou 

a observación 

B6.1.Planear, aplicar e integrar as destrezas e 

as habilidades propias do traballo científico 

BXB6.1.1.Integra e aplica as destrezas propias 

do método científico 

CAA 

CMCCT 

b 

 f 

g 

B6.1.Método científico.Elaboración de 

hipóteses, e a súa comprobación e 

argumentación,a partir da experimentación ou 

a observación. (T) 

B6.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a 

través da experimentación ou da observación 

e a argumentación. 

BXB6.2.1.Utiliza argumentos que xustifiquen as 

hipóteses que propón. 

CAA 

CCL 

e B6.2.  Artigo  científico.  Fontes  de  

divulgación científica. (T) 

B6.3. Utilizar fontes de información variada, e 
discriminar e decidir sobre elas e os métodos 
empregados para a súa obtención. 

BXB6.3.1.Utiliza fontes de información 

apoiándose  nasTIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 

CMCCT 

 CD 

a 

b 

c 

B6.3.Proxecto de investigación en equipo. 

Organización. Participación e colaboración 

respectuosa no traballo individual e en equipo. 

Presentación de conclusións. 

B6.4. Participar, valorar e respectar o traballo 

individual e en equipo. 

BXB6.4.1.Participa,valora e respecta o traballo 

individual e en grupo. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

d 

h 

o 

B6.3.Proxecto de investigación en 

equipo.Organización. Participación e 

colaboración respectuosa no traballo 

individual e en equipo. Presentación de 

conclusións. 

B6.5.Expor e defender en público o proxecto 

de investigación realizado. 

BXB6.5.1.Deseña pequenos traballos de 
investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación 
e a nutrición humana, para a súa presentación e 
defensa na aula. 

CSIEE 

CD 

BXB6.5.2.Expresa con precisión e coherencia 
as conclusións das súas investigacións,tanto 
verbalmente como por escrito. 

CCL 

CCEC 
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10.3- TEMPORALIZACIÓN 3ºESO 

NOTA: O Bloque 1 (Habilidades , destreza e estratexias. Método científico ) e o Bloque  5( 

Proxecto de investigación) serán traballados durante todo o curso , e por tanto os seus estándares 

mínimos serán recollidos nas tres avaliacións, o resto dos contidos estarán secuenciados nas 

diferentes avaliación cos correspondentes estándares (Ver cadro 3º ESO) 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. 

 Identificar  os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

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

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

 Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental: utiliza tanto 

instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o 

proceso experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus 

resultados. 

Bloque 5. Proxecto de investigación. 

 Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións.  

 

 

 Duración  Unidades didácticas Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 12 semanas  PRESENTACIÓN 22 Setembro  

 
 
 

 
Os seres vivos 
A organización do 
corpo humano 
A nutrición e o 
aparato dixestivo 
Saúde e 
enfermidade 
 

Av. Inicial  2 Setembro  

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos  

8 
8 
 
4 
 
 
 

Outubro 
Novembro 
 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
A regulación do 
medio interno 
Percepción e 
coordinación 
Percepción e 
movemento 
Saúde e 
enfermidade 
 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 
 
 
 

19 
6 
 
 
6 
 
 
7 

 
Xaneiro 
 
 
Febreiro 
 
 
 Marzo 
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3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 
10 semanas  

 
Reprodución humana 
e Sexualidade 
Saúde e enfermidade 
 
 A enerxía interna da 
Terra 
Os axentes xeolóxicos 
internos 

 
 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
8 
 
 
7 
 
5 
 

 
 
 
Abril 
 
 
Maio 
 
Xuño 

1 semana  Sesións finais  
 

Recuperación Final de Xuño 

 

10.4- ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE 3ºESO 

(TODOS OS TRIMESTRES) 

 Identificar  os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

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

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

 Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental: utiliza tanto 

instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o 

proceso experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus 

resultados. 

 Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións.  

 

1ª AVALIACIÓN :  

 

 Diferenza a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. 

 Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. 

 Recoñece e diferenza a importancia de cada función para o mantemento da vida. 

 Contrasta o proceso de nutrición  autótrofa e nutrición heterótrofa,e deduce a relación entre 

elas. 

 Diferenza os tipos celulares e describe afunción dos orgánulos máis importantes. 

 Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e 

eucariota,e entre célula animal e vexetal. 

 Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función. 

 Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

 Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais 

saudables. 

 Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os 

principais trastornos da conduta alimentaria. 
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 Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas,os órganos,os aparellos e os 

sistemas implicados na función de nutrición,e relaciónao coa súa contribución no proceso 

 Recoñece a función do aparello dixestivo na función de nutrición   e coñece e explica os 

seus compoñentes e o seu funcionamento 

2ª AVALIACIÓN :  

 

 Recoñece a función do aparello circulatorio, respiratorio e excretor  na  función de nutrición    

 Coñece e explica os  compoñentes do aparellos circulatorio, respiratorio e excretor e o seu 

funcionamento 

 Diferenza as doenzas máis frecuentes dos órganos,os aparellos e os sistemas implicados 

na nutrición, e as asocia coas súas causas. 

 Describe os procesos implicados na función de relación e coñece o funcionamento dos 

órganos ou estruturas responsables de cada proceso 

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

se atopan. 

 Enumera  as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa 

función. 

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

locomotor. 

 Diferenza  os  tipos  de músculos  en función do seu tipo de contracción, e relaciónaos co 

sistema nervioso que os controla. 

 Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a 

sociedade. 

3ª AVALIACIÓN :  

 

 Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e 

especifica a súa función. 

 Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas 

participan na súa regulación. 

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

 Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

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

prevención. 

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

 Explica en que consiste o proceso de inmunidade,e valora o papel das vacinas como 

método de prevención das doenzas 

 Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas, e  coñecee 

describe hábitos de vida saudable 

 Diferenza os procesos realizados polos diferentes axente xeolóxicos 

 Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas su- 

perficiais, e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

 Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa 

sobreexplotación. 

 Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no 

litoral, e identifica algunhas formas resultantes características. 
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 Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser rele- 

vante. 

 Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 

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

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

 Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao 

de perigo. 

 Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e 

abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 

 

10.5-  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN    3º ESO 

 

Os procedementos para a avaliación da aprendizaxe dos alumnos serán os 

seguintes: 

Para comprobar que os/as alumnos/as acadan os obxectivos previstos, realizaranse sempre que 

sexa posible dúas probas escritas ao trimestre ( debido á escasa carga horaria que ten esta 

materia , as veces so podemos facer unha proba). O formato de exame será segundo o criterio de 

cada profesor. 

O traballo de clase é fundamental, polo que incluiremos un apartado de  traballo de diario no que 

valoraremos: o traballo individual ou en grupo,  realización das actividades diarias  e caderno de 

aula. Dado que este curso escolar non contamos con hora de desdobre de laboratorio en lugar 

dun 40% , valoraremos este apartado un 30% 

Unha avaliación negativa en algún destes aspectos pode condicionar a superación da Avaliación.   

Por tanto a  cualificación de cada Avaliación será: 

 Probas escritas:  a media das mesmas suporá o 70%  da nota. 

 Traballo diario :suporá o  30% da nota.  
10% revisión do caderno 
10% Realización de actividades 
10% Traballos individuais ou en grupo 

 

Para aprobar cada avaliación os/as alumnos/as terán que acadar o 35% da valoración nas probas 

escritas e o 50% no traballo diario. 

 Tanto nas probas escritas como nas actividades diarias na clase terase en conta a expresión e as 

faltas de ortografía , podendo reducirse a nota final como máximo 0,5 puntos ( decisión de 

claustro).  

Ao longo do curso poderán facerse recuperacións das avaliacións suspensas. Tendo que 

recuperar tanto as probas escritas como o apartado de  traballo diario que se fará segundo criterio 

do/a profesor/a. 

A cualificación final será unha ponderación de todo o traballo desenvolvido durante o curso 

mediante media aritmética, aplicando o redondeo científico, valorando a evolución positiva do 

alumno. 
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Ao final do curso, se recuperarán as avaliacións suspensas. No caso de que  un/unha alumno/a 

non acadara o mínimo no apartado de traballo diario ao longo do curso, será cada profesor o que 

determine o procedemento para recuperalo.  

No caso que non superen a materia en Xuño, no mesmo mes de Xuño fixaremos unha proba de 

contidos extraordinaria e común para todos os grupos do mesmo nivel. 

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha 

parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

11- ENSINO NON PRESENCIAL  

11.1- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego da Plataforma E-DIXGAL como preparación para unha 

situación de Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que 

imparte o noso Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamento e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o 

alumnado afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- En E-DIXGAL figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- O alumnado subirá os traballos realizados según o procedemento establecido polo docente 

que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento e publicados na Aula Virtual. A modificación dos establecidos para o réxime presencial 

procederá sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación.  

EN TODO CASO, SI O TEMPO DE NON PRESENCIALIDADE É LIMITADO, A REALIZACIÓN 

DE PROBAS, ENTREGA DE TRABALLOS, ETC, EFECTUARASE Á VOLTA DO 

CONFINAMENTO. 
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11.2- Mímos imprescindibles: Estándares de aprendizaxe e criterios avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto 
preciso e adecuado ao seu nivel 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 
exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito 

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e 
determinar as características que os diferencian da materia viva 

BXB2.1.1. Diferenza a materia viva da inerte, partindo das características 
particulares de ambas 

 BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e diferenzas entre 
célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal 

B2.2. Describir as funcións vitais de todos os seres vivos, diferenciando 
entre nutición autótrofa e heterótrofa 

BXB2.2.1. Recoñece e diferenza a importancia de cada función vital para 
o mantemento da vida, contrasta e relaciona os procesos de nutrición 

autótrofa e heterótrofa 

B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva (átomos, 
biomoléculas, orgánulos, células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas) e 

diferenciar as principais estructuras celulares e as súas funcións 

BXB3.1.1. Interpreta e relaciona os niveis de organización no ser humano, 
diferenza os tipos celulares e describe a función dos orgánulos que os 

forman 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa 
función 

BXB3.2.1. Recoñece e asocia coa súa función os principais tecidos que 
conforman o ser hunamo 

B4.1. Recoñecer a diferencia entre alimentación e nutrición, diferenciar 
os principais nutrientes e as súas funcións 

BXB4.1.1. Discrimina o proceso de nutrición do de alimentación, 
relaciona cada nutriente coa súa función no organismo 

B4.2. Explicar os procesos da nutrición, recoñecer os aparellos que 
interveñen na nutrición (dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor), 

así como, as súas partes antómicas e a súa función 

BXB4.2.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 
órganos, aparello e sistemas implicados na función de nutrición, explica 

cada función 

B5.1. Relacionar as dietas coa saúde, Recoñecer distintos tipos de dietas 
(dieta atlántica, dieta mediterránea, etc.) 

BXB5.1.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 
saudable 

B5.2. Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio 
físico na saúde e identificar as doenzas e os trastornos principais da 

conducta alimentaria 

BXB5.2.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 
saudable e identifica os principais trastornos da conducta alimentaria 

B6.1. Describir os procesos implicados na función de relación, e os 
sistemas e aparellos implicados  e reoñecer e diferenciar os órganos dos 

BXB6.1.1. Describe os procesos implicados na función de relación e 
clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 
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sentidos e os coidados do oído e da vista sentidos en que se atopan 

B7.1. Asociar as principais glándulas endócrinas coas hormonas que 
sintetizan e coa súa función, e relacionar funcionalmente o sistema 

neuroendócrino 

BXB7.1.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as 
hormonas segregadas e a súa función, e relaciona funcionalmente o 

sistema neuroendócrino 

B8.1. Aparello locomotor. Analizar as relacións funcionais entre ósos, 
músculos e sistema nervioso, e detallar as lesións máis frecuentes no 

aparello locomotor e como se preveñen 

BXB8.1.1. Diferenza os tipos de músculos en función do seu tipo de 
contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla, e 

identifica os factores de risco máis frecuentes o aparello locomotor, así 
como, a súa prevención 

B9.1. Referir os ascpectos básicos do aparello reproductor, diferenciar 
entre sexualidade e reproducción, e interpretar debuxos e esquemas do 

aparello reproductor 

BXB9.1.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reproductor 
masculino e feminino, e especifica a súa función 

B10.1. Determinar o funcionamento básico do Sistema Inmune, e 
clasificar as doenzas máis comúns que afectan a poboación (causas, 

prevención e tratamentos) 

BXB10.1.1. Explica en qué consiste o proceso de inmunidade, e recoñece 
as doenzas máis comús, e relaciónaas coas súas causas 

B10.2. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como 
método de prevención de doenzas 

BXB10.2.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos 
como medio de promoción da súa saúde e da das demáis persoas 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 

10.1- OBXECTIVOS DA MATERIA 

 

. Que o alumnado poida identificar e describir feitos que mostren a Terra como un planeta 

cambiante e rexistrar algúns dos cambios máis notables da súa longa historia utilizando modelos 

temporais a escala.  

. Que saiban utilizar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra e a teoría da tectónica de 

placas para estudar os fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relacionalos 

coa súa localización. Poder interpretar sinxelos mapas topográficos e cortes xeolóxicos.  

. Que recoñezan as características do ciclo celular e describir os procesos de división celular, 

sinalando as diferenzas principais entre meiose e mitose, así como o significado biolóxico de 

ambas as dúas.  

. Que chegen a resolver problemas prácticos de xenética mendeliana, explicar algúns caracteres 

que presentan este tipo de herdanza nos seres humanos e realizar investigacións sinxelas sobre 

estes caracteres.  

. Que cheguen a coñecer que os xenes están constituídos por ADN e situados nos cromosomas. 

Interpretar o papel da diversidade xenética e as mutacións a partir do concepto de xene e valorar 

criticamente as consecuencias dos avances actuais da enxeñaría xenética.  

. Que sexan capaces de expoñer razoadamente os problemas que conduciron a enunciar a teoría 

da evolución, os principios básicos desta teoría e as controversias científicas, sociais e relixiosas 

que suscitou.  

. Que saiban relacionar a evolución e distribución dos seres vivos, destacando as súas 

adaptacións máis importantes, cos mecanismos de selección natural que actúan sobre a 

variabilidade xenética de cada especie.  

. Que cheguen a explicar como se realiza a transferencia de materia e enerxía nun ecosistema, ao 

longo dunha cadea ou rede trófica.  

. Que poidan analizar os problemas e desafíos, estreitamente relacionados, a que se enfronta a 

humanidade global-mente, recoñecer a responsabilidade da ciencia e da tecnoloxía e a 

necesidade da súa implicación para resolvelos e avanzar cara ao logro dun futuro sustentable.  

. Que comprendan e analicen a problemática ambiental e social relacionada co Cambio Climático, 

valorando a súa importancia como un gran reto do século XXI para toda a humanidade e sendo 
capaces de sinalar a súa posible incidencia en Galicia e de aportar posibles medidas para 
mitigalo. 
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10.2- SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E ESTÁNDARES Bio-Xeo 4º ESO 

 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave  
Bloque 1. A evolución da vida  

 f 

 h 

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

 B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na 
estrutura das células procariotas e eucariotas, e 
interpretar as relación evolutivas entre elas. 

 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucario- 
ta, a animal e a vexetal, e recoñece a función dos 
orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e 
función. 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o 
microscopio óptico, micrografías e esquemas gráfi- 
cos. 
 

 CAA 

 CMCCT 

 

 CD 

 CAA 

 f 

 g 

 B1.2. Núcleo e ciclo celular.  B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organiza- 
ción segundo as fases do ciclo celular, a través 
da observación directa ou indirecta. 

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

 CCL 

 CAA 

 g 

 f 

 B1.3. Cromatina e cromosomas. Cariotipo.  B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da 
cromatina. 

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

 CMCCT 

 g 

 f 

 h 

 B1.4. Mitose e meiose: principais procesos, impor- 
tancia e significado biolóxico. 

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

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

 CMCCT 

 CAA 

 g 

 f 

 h 

 B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN.  B1.5. Comparar os tipos e a composición dos 
ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa función. 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera 
os seus compoñentes. 

 CAA 

 CSIEE 

 g 

 h 

 B1.6. ADN e xenética molecular. Proceso de repli- 
cación do ADN. Concepto de xene. 

 B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conser- 
vación da información xenética. 

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

 CAA 

 g 

 b 

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

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

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

 CAA 

 CSIEE 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave  b 

 a 

 B1.8. Mutacións. Relacións coa evolución. 
na diversidade xenética, e comprender a relación 
entre  mutación e evolución. 

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

 CMCCT 

 CAA 

 f 

 g 

 h 

 B1.9. Herdanza e transmisión de caracteres. Intro- 
dución e desenvolvemento das leis de Mendel. 

 B1.10. Base cromosómica da herdanza mendelia- 
na. 

 B1.11 Aplicacións das leis de Mendel 
 

 

 
mendeliana ,  aplicando as leis da herdanza na 
resolución de problemas sinxelos, e recoñecer a 
base cromosómica das leis de Mendel. 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da 
xenética mendeliana e resolve problemas prácticos 
de cruzamentos con un ou dous caracteres. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

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

 B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada 
ao sexo, e establecer a relación entre elas. 

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

 CAA 
 CSIEE 

 a 
 c 
 g 
 m 

 B1.13. Doenzas hereditarias máis frecuentes e o 
seu alcance social. (T) 

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

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

 CMCCT 
 CSC 

 f  B1.14. Técnicas da enxeñaría xenética.  
 B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenéti- 

ca: ADN recombinante e PCR. 

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

 CMCCT 
 CSIEE 

 g 
 h 
 m 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotec- 
noloxía. Bioética. 

 B1.13. Comprender e describir o proceso da 
clona- ción. 

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

 CSC 
 CSIEE 
 CAA 

 a 
 c 
 g 

Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotec- 
noloxía. Bioética. (T) 

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

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

   CSC 
 CSIEE 

 a 
 c 
 d 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotec- 
noloxía. Bioética. 

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

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

 CSC 

 a 
c 

 g 
 h 

 B1.16. Orixe e evolución dos seres vivos. Hipóteses 
sobre a orixe da vida na Terra. 
 B1.17. Teorías da evolución. Feito e mecanismos 

da evolución. 

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

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

 CMCCT 
 CAA 
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 g 

 h 

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

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

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

saltacionismo e neutralismo. 

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

 CAA 

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

 B1.18. Interpretar árbores filoxenéticas, incluíndo a 
humana 

 BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas.  CAA 

 g 

 h 

 b 

 B1.19. Evolución humana: proceso de hominiza- 
ción. 

 B1.19. Describir a hominización.  BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da 
hominización. 

 CMCCT 

 CCL 

 Bloque 2. A dinámica da Terra  

 f 

 g 

 h 

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

 B2.1. Recoñecer, compilar e contrastar feitos que 
amosen a Terra como un planeta cambiante. 

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

 CAA 

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

 B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns dos cambios 
máis notables da historia da Terra, e asocialos 
coa súa situación actual. 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na 
Terra, mediante a utilización de modelos temporais 
a escala e recoñecendo as unidades temporais na 
historia xeolóxica. 

 CAA 

 CSIEE 

 g 

 h 

 B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e períodos xeolóxicos: 
situación dos acontecementos xeolóxicos e biolóxi- 
cos importantes. 

xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. 
 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos 

xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar 
ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns 
animais e plantas característicos de cada era. 

 CMCCT 

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

 B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos 
xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos fósiles 
guía. 

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

 CAA 

 e 

 f 

 B2.4. Interpretación de mapas topográficos e reali- 
zación de perfís topográficos. Interpretación e 
 datación  de procesos representados en cortes 
xeolóxicos. (T) 

 B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís 
topográficos como procedemento para o estudo 
dunha zona ou dun terreo. 

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

 CMCCT 

 CCL 

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

    ción. 

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

 B2.6. Comprender e comparar os modelos que 
explican a estrutura e a composición da Terra. 

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

 CAA 

 g 

 f 

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

 B2.6. A tectónica de placas e as súas manifesta- 
cións. Evolución histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.7. Combinar o modelo dinámico da estrutura 
interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. 

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

 CAA 

 CSIEE 

 g  B2.6. A tectónica de placas e as súas manifesta- 
cións. Evolución histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continen- 
tal e da expansión do fondo oceánico. 

 BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da 
deriva continental e da expansión do fondo oceáni- 
co. 

 CAA 

 g  B2.6. A tectónica de placas e as súas manifesta- 
cións. Evolución histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos 
asociados ao movemento da litosfera e 
relacionalos coa súa situación en mapas 
terrestres. Comprender os fenómenos naturais 
producidos nos contactos das placas. 

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

 CAA 

 CMCCT 

 BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos move- 
mentos das placas no relevo. 

 CAA 

 g 

 h 

 B2.6. A tectónica de placas e as súas manifesta- 
cións. Evolución histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de 
illas e os oróxenos térmicos. 

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

 CMCCT 

 g  B2.6. A tectónica de placas e as súas manifesta- 
cións. Evolución histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

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

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

 CAA 

 CCL 

 g 

 b 

 B2.7. Evolución do relevo como resultado da inte- 
racción da dinámica externa e interna. 

 B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa 
evolución, é resultado da interacción entre os pro- 
cesos xeolóxicos internos e externos. 

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

 CAA 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente  

 f 

 h 

 

 3.1. Compoñentes e estrutura do ecosistema:          
comunidade e biótopo. Habitat e nicho ecolóxico 
  

 B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, 
biótopo,  poboación, comunidade, ecotón,  

  hábitat e nicho ecolóxico. 
. 

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

 CMCCT 

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

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 
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 g 

 b 

 f 

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

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

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

 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 B3.2. Factores ambientais e seres vivos. Factores 
limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia. súa influencia sobre os seres vivos, e 

recoñecer o concepto de factor limitante e 
límite de tolerancia. 

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

 CMCCT 

 CAA 

 g 

 f 

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

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

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

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

 CMCCT 

 f 

 h 

 B3.5. Relacións tróficas: cadeas e redes. 

redes tróficas. 

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

 CAA 

 CSC 

 CCL 

 a 

 c 

 g 

 B3.6. Dinámica do ecosistema. 

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

 B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

sucesións ecolóxicas. 

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

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

 CSC 

 CCEC 

 a 

 c 

 m 

 B3.10. Eficiencia ecolóxica e aproveitamento dos 
recursos alimentarios. Regra do 10 %. producidas en cada nivel trófico co 

aproveitamento dos recursos alimentarios do 
planeta desde un punto de vista sustentable. 

 BXB3.7.1. Establece a relación entress transferen- 
cias de enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia 
enerxética. 

 CAA 

 a 

 c 

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

 B3.12. Os recursos naturais e os seus tipos. A 
superpoboación e as súas consecuencias: defores- 
tación, sobreexplotación, incendios, etc. (T) 

 B3.8. Contrastar algunhas actuacións 
humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar 
a súa influencia e argumentar as razóns de 
certas actuacións individuais e colectivas para 
evitar a súa deterioración. 

 
 
 
 
 

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións huma- 
nas que teñen unha influencia negativa sobre os 
ecosistemas: contaminación, desertización, esgo- 
tamento de recursos, etc. 

 CSC 

 CCL 

 CCEC 

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actua- 
cións para a mellora ambiental e analiza desde dis- 

    tintos puntos de vista un problema ambiental do 
   contorno próximo, elabora unformes e preséntaos          
utilizando distintos medios 

    

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 
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 b 

 f 

 B3.13. Os residuos e a súa xestión. Coñecemento 
de técnicas sinxelas para coñecer o grao de con- 
taminación e depuración ambiental. (T) 

residuos e describir a xestión que dos residuos 
se fai no seu contorno próximo. 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de 
residuos, e valora criticamente a súa recollida se- 
lectiva. 

 CSC 

 CSIEE 

 m 

 c 

 a 

 B3.13. Os residuos e a súa xestión. Coñecemento 
de técnicas sinxelas para coñecer o grao de con- 
taminación e depuración ambiental. 

recollida selectiva de residuos e a súa 
repercusión a nivel familiar e social. 

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

 CSC 

 CAA 

 a 

 g 

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

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

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

 CSC 

 CCL 

 Bloque 4. Proxecto de investigación  

 b 
 c 
 e 
 f 
 g 

 B4.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e 
comprobación e argumentación a partir da experi- 
mentación ou a observación. 

as habilidades propias do traballo científico. 
 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos 

métodos da ciencia. 
 CAA 
 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B4.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e 
comprobación e argumentación a partir da experi- 
mentación ou a observación. (T) 

contrastalas a través 
da experimentación ou da observación e a 
argumentación. 

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

 CAA 
 CCL 
 CMCCT 

 b 
 e 
 f 
 h 
 o 

 B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación cientí- 
fica. (T) 

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

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

 CAA 
 CCL 
 CMCCT 
 CD 
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 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 B4.3. Proxecto de investigación: organización. 
Participación e colaboración respectuosa no traba- 
llo individual e en equipo. Presentación de conclu- 
sións. (T) 

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

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

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 e 

 g 

 h 

 o 

 B4.3. Proxecto de investigación: organización. 
Participación e colaboración respectuosa no traba- 
llo individual e en equipo. Presentación de conclu- 
sións. 

proxecto de investigación realizado. 

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

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

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

 CCL 
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10.3. TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS  4º ESO 

NOTA: O Bloque 4 (Proxecto de investigación) será traballado durante todo o curso , e por tanto 

os seus estándares mínimos serán recollidos nas tres avaliacións, o resto dos contidos estarán 

secuenciados nas diferentes avaliación cos correspondentes estándares (Ver cadro 4º ESO) 

 

Bloque 4. Proxecto de investigación. 

 Método científico. Elaboración de hipóteses, e comprobación e argumentación a apartir da 

experiencia ou a observación 

 Artigo científico. Fontes de divulgación científica 

 Proxecto de investigación: organización. Participación e colaboración respectuosa no 

traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións.  

 

 Duración  Unidades didácticas Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas  PRESENTACIÓN 33 Setembro  

 
 
 

 
 
Célula a Cariotipo 
Mitose Meiose 
Ácidos Nucleicos a 
Mendel 
Base cromosómica a 
Doenzas hereditarias 

Av. Inicial 2 Setembro 
 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos  

12 
12 
 
7 
 

Outubro 
Novembro 
 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
Enxeñaria xenética a 
Biotecnoloxía 
Evolución a 
Hominización 
Ecoloxía e 
Medioambiente 
 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 
 

27 
9 
 
9 
 
9 

 
Xaneiro 
 
Febreiro 
 
Marzo 
 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
 
Historia da Terra a 
Mapas Topográficos 
Cortes Xeolóxicos a 
Tectónica de Placas 
Evolución do relevo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 

30 
 
11 
 
12 
 
7 

 
 
Abril 
 
Maio 
 
Xuño 

1 semana  Sesións finais  
 

Recuperación Final de Xuño 
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10.4. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE (TODOS OS TRIMESTRES) 

 Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.  

 Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións.     

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

 Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto 

verbalmente como por escrito. 

 

     1º AVALIACIÓN 

 

 Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función dos 

orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

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

 Recoñece as partes de un cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo 

 Recoñece as fases da mitose e da meiose, diferencia ambos procesos e distingue o seu 

significado biolóxico 

 Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 

 Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co 

concepto de xene 

 Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos 

 Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de 

cruzamentos con un ou dous caracteres. 

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

 Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

 

2º AVALIACIÓN 

 

 Diferencia  técnicas de traballo en enxeñaría xenética 

 Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo. 

 Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural 

 Recoñece e describe as fases da hominización 

 Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes, analizando as 

relacións entre eles. 

 Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado e valora a 

importancia de conservar dito ambiente 

 Recoñece os niveis tróficos e a súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia 

para a vida en xeral e o mantemento destas. 

 Establece as relacións entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa 

eficiencia enerxética 

 Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influenza negativa sobre os 

ecosistemas.: contaminación, desertización, esgotamento de recursos.. 
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 Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa recollida 

selectiva 

 Argumenta os pros e os contras da reciclaxe e da reutización dos recursos naturais. 

 Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sustentable do 

planeta. 

 

     3º AVALIACIÓN 

 

 Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos 

temporais a escala e recoñecendo as unidades temporais na historia xeolóxica 

 Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e plantas característicos de 

cada era. 

 Relaciona algúns dos fósiles guía máis característicos coa súa era xeolóxica 

 Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos 

 Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os principios de superposición 

de estratos, superposición de procesos e correlación. 

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

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

superficiais. 

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

 Coñece e explica os movementos relativos das placas litosféricas e interpreta as 

consecuencias dos movementos das mesmas no relevo. 

 Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 

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

 

 

10.5.3.   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN    4º ESO 

 

Os procedementos para a avaliación da aprendizaxe dos/as alumnos/as serán os 

seguintes: 

 

Probas escritas ( suporán o 70%  da cualificación da avaliación): 

Realizaremos un número suficiente de  probas escritas que , a xuízo do/a profesor/a, permita unha 

testemuña escrita da asimilación dos contidos.  

Traballo diario  ( suporá o  30% da cualificación da avaliación): 

10%  Realización das  actividades. Cada alumno/a debe seguir as indicacións do/a profesor/a 
para  organizar os  cadernos e demais material de traballo, co obxecto de que adquira o costume 
de ter estruturado o  traballo, actividades realizadas, esquemas, etc. 
 
10%  Laboratorio: fichas,  preguntas prácticas nos controis, participación nas actividades 
divulgativas que organiza o Departamento. 
 
10% Traballos individuais ou en grupo, de investigación, exposicións. 
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Para aprobar cada avaliación os/as alumnos/as terán que acadar o 40% da valoración nas probas 

escritas e o 50% da valoración no traballo diario. 

 

Tanto nas probas escritas como nas actividades diarias na clase terase en conta a expresión e as 

faltas de ortografía , podendo reducirse a nota final como máximo 0,5 puntos ( decisión de 

claustro).  

Ao longo do curso poderán facerse recuperacións das avaliacións suspensas (probas escritas 

e/ou actividades de traballo diario) que se fará segundo criterio do/a profesor/a. 

A cualificación final será unha ponderación de todo o traballo desenvolvido durante o curso 

mediante media aritmética, aplicando o redondeo científico, valorando a evolución positiva do 

alumno. 

Ao final do curso se recuperarán as avaliacións suspensas. No caso de que  un/unha alumno/a 

non acadara o mínimo no apartado de traballo diario ao longo do curso, será cada profesor/a o/a 

que determine o procedemento para recuperalo.  

No caso que non superen a materia en Xuño, no mesmo mes de Xuño fixaremos unha proba de 

contidos extraordinaria e común para todos os grupos do mesmo nivel. 

 

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha 

parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

11- ENSINO NON PRESENCIAL 

11.1-  PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de E-DIXGAL - como preparación para unha situación 

de Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o 

noso Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o 

alumnado afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- En E-DIXGAL figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). Tamén pode figurar algún enlace 

para acceder a material de traballo. 

- O alumnado subirá os traballos realizados a Aula Virtual según o procedemento 

establecido polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 
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- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de realizalas  

telemáticamente. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

 

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento, e publicados. A modificación dos establecidos para o réxime presencial procederá 

sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación.  
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11.2- Mínimos imprescindibles: Estándares de aprendizaxe e criterios avaliación   4º ESO 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, 

e interpretar as relación evolutivas entre elas. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función 

dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

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

gráficos. 

   B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular, a través 

da observación directa ou indirecta. 

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

celular 

  B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina. BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 

 B1.4. Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, e 

revisar o seu significado e a súa importancia biolóxica. 

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

seu significado biolóxico. 

 B1.5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa función.  BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 

  B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética.  BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co 

concepto de xene. 

 B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa a información xenética, utilizando o código 

xenético e resolvendo problemas sinxelos. 

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

 B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e comprender a 

relación entre  mutación e evolución. 

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

  B1.9. Formular os principios da xenética  mendeliana ,  aplicando as leis da herdanza na 

resolución de problemas sinxelos, e recoñecer a base cromosómica das leis de Mendel. 

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

prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. 
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 B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, e establecer a relación entre elas. 
 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

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

social. 

  BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

B1.16. Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as probas da evolución. 

Comparar lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

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

neodarwinismo. 

  

  B1.17. Comprender e establecer os mecanismos da evolución destacando a importancia da 

mutación e a selección. Analizar o debate entre gradualismo, saltacionismo e neutralismo. 
BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural. 

 B1.19. Describir a hominización. BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 

 B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo,  poboación, comunidade, ecotón, 

  hábitat e nicho ecolóxico. 

 

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

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

o equilibrio do ecosistema. 

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

ecosistemas. 

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

interpretando casos prácticos en contextos reais. 

 B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 

 B3.7. Relacionar as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico co aproveitamento dos 

recursos alimentarios do planeta desde un punto de vista sustentable. 
BXB3.7.1. Establece a relación entres transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa 

eficiencia enerxética. 



Programación Bioloxía e Xeoloxía IES Afonso X O Sabio Curso 2021/2022 

71 

 B3.8. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa 

influencia e argumentar as razóns de certas actuacións individuais e colectivas para evitar a súa 

deterioración. 

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

os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 

 B4.1. Planear, aplicar, e integrar as destrezas e as habilidades propias do traballo científico.  BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

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

obtención. 

  BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 

 B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo.   BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

 B4.5. Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado.  BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación 
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10.2- Cultura científica 4º ESO- SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E ESTÁNDARES  

 Cultura Científica. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave  Bloque 1. Procedementos de traballo  

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O 

artigo científico. Fontes de divulgación científica. 
Elaboración e presentación de informes utilizando 
medios diversos. 

 B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións 

relacionados con temas científicos da actualida- 
de. 

 CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando 

de forma crítica o seu contido. 

 CAA 

 CCL 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O 

artigo científico. Fontes de divulgación científica. 
Elaboración e presentación de informes utilizando 
medios diversos. 

 B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións 

relacionados con temas científicos da actualida- 
de. 

 CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema 

tras realizar unha procura guiada de fontes de 
contido científico, utilizando tanto os soportes tra- 
dicionais como internet. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 a 

 f 

 l 

 ñ 

 B1.2. Ciencia, tecnoloxía e sociedade. Perspecti- 

va histórica. 

 B1.2. Valorar a importancia da investigación e o 

desenvolvemento tecnolóxico na actividade cotiá. 

 CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación 

científica como motor da nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da historia. 

 CAA 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 o 

 B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O 

artigo científico. Fontes de divulgación científica. 
Elaboración e presentación de informes e presen- 
tación utilizando medios diversos. 

 B1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando eficaz- 
mente as tecnoloxías da información e da comu- 
nicación, para transmitir opinións propias argu- 
mentadas. 

 CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgati- 

vos realizando valoracións críticas e análises das 
consecuencias sociais, e defende en público as 
súas conclusións. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 Bloque 2. O Universo  

 a 

 e 

 f 

 B2.1. Orixe do universo: o Sistema Solar, a Terra, 

a vida e a evolución. Teorías científicas fronte a 
opinións e crenzas; perspectiva histórica. 

 B2.1. Diferenciar as explicacións científicas 

relacionadas co Universo, o Sistema Solar, a Te- 
rra, a orixe da vida e a evolución das especies, 
daquelas baseadas en opinións ou crenzas. 

 CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a 

evolución e o final do Universo, e establece os 
argumentos que as sustentan. 

 CMCCT 

 f  B2.2. Orixe, formación e estrutura do Universo.  B2.2. Coñecer os feitos históricos e as teorías 

que xurdiron ao longo da historia sobre a orixe do 
Universo, e en particular a teoría do Big Bang. 

 CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como 

explicación á orixe do Universo. 

 CMCCT 
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                                                                                                                                                         Cultura Científica. 4º de ESO 

OBXECTIVOS     CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 f  B2.2. Orixe, formación e estrutura do Universo.  B2.3. Describir a organización do Universo e 
como se agrupan as estrelas e os planetas. 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 f  B2.2. Orixe, formación e estrutura do Universo.  B2.4. Sinalar que observacións poñen de mani- 
festo a existencia dun burato negro, e cales 
son as súas características. 

existencia dos buratos negros e 
describe as súas principais características. 

 CMCCT 

 f  B2.2. Orixe, formación e estrutura do Universo.  B2.5. Distinguir as fases da evolución das estre 
las e relacionalas coa xénese de elementos. 

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

 CMCCT 

 f  B2.3. O Sistema Solar: formación e estrutura.  B2.6. Recoñecer a formación do Sistema Solar.  CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar 
e describe a súa estrutura e as súas característi- 
cas principais. 

 CMCCT 

 f  B2.3. O Sistema Solar: formación e estrutura.  B2.7. Indicar as condicións para a vida noutros 
planetas. 

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

 CAA 

 CMCCT 

 Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais  

 a 

 e 

 f 

 g 

 h 

 k 

 B3.1. Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O cre- 
cemento da poboación humana e os problemas 
ambientais. Sustentabilidade e protección am- 
biental.  .  (T) 

ambientais, as súas causas e os factores que 
os intensifican; predicir as súas consecuencias 
e propor solucións. 

 ambientais 
coas súas causas, e establece as súas consecuencias. 

 CMCCT 

resolver os principais problemas ambientais. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

 a 

 b 

 h 

 k 

 B3.1. Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O cre- 
cemento da poboación humana e os problemas 
ambientais. Sustentabilidade e protección am- 
biental. 

poboación humana, a evolución tecnolóxica, os 
problemas ambientais e a necesidade dunha 
xestión sustentable dos recursos que 
proporciona a Terra. 

 CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións 
ambientais dos principais tratados e dos protoco- 
los internacionais sobre a protección ambientais. 

 CSC 
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                                                                                                                                                         Cultura Científica. 4º de ESO 

OBXECTIVOS     CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 a 
 d 
 g 
 h 
 k 

 

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

 
na actualidade como no futuro, da 
sobreexplotación de recursos naturais, a 
contaminación, a desertización, a perda de 
biodiversidade e o tratamento de residuos. 

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

 CSIEE 

 
sobreexplotación dos recursos naturais, a contaminación, a 
desertización, os tratamentos de residuos e a perda de 
biodiversidade, e propón solucións e actitudes persoais e 
colectivas para os paliar. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 e 
 k 

 problemas ambientais do 
contorno próximo. Elaboración de informes e 
presentación de conclusións. .  (T) 

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

 CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en 
diferentes tipos de representacións gráficas, ela- 
borando informes e establecendo conclusións. 

 CCL 
 CSIEE 

 f 
 k 

 B3.4. Xestión enerxética sustentable.  B3.5. Xustificar a necesidade de procurar novas 
fontes de enerxía non contaminantes e economi- 
camente viables, para manter o estado de benes 
tar da sociedade actual. 

 CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenien- 
tes das diferentes fontes de enerxía, tanto reno- 
vables como non renovables. 

 CSC 
 

 f 
 k 

 B3.4. Xestión enerxética sustentable. .  (T)  B3.6. Coñecer a pila de combustible como fonte 
de enerxía do futuro, establecendo as súas apli- 
cacións en automoción, baterías, 
subministración 
eléctrica a fogares, etc. 

 CCIB3.6.1. Describe procedementos para a ob- 
tención de hidróxeno como futuro vector enerxéti- 
co. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.4. Xestión enerxética sustentable.  B3.6. Coñecer a pila de combustible como fonte 
de enerxía do futuro, establecendo as súas apli- 
cacións en automoción, baterías, 
subministración eléctrica a fogares, etc. 

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

 CSC 

  
Bloque 4. Calidade de vida 

 

 k  B4.1. Saúde e doenza. Importancia da ciencia na 
mellora da saúde ao longo da historia. .  (T) 

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

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

 CMCCT 
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                                                                                                                                                         Cultura Científica. 4º de ESO 

    CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 c 

 k 

 B4.2. Doenzas máis frecuentes: causas, sínto- 
mas, medidas preventivas e tratamentos. 

 B4.3. Uso responsable dos medicamentos máis 

común . .  (T) 

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

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

 CMCCT 

as características dos micro -
organismos causantes de doenzas infectocontaxiosas. 

 CCL 

máis importantes producidas por bacterias, virus, 
protozoos e fungos, identifica os posibles medios de 
contaxio, e describe as etapas xerais do seu 
esenvolvemento e os posibles tratamentos. 

 CMCCT 

 que 
posúe o organismo humano, xustificando a función que 
desempeñan 

 CMCCT 

prospectos dos medicamentos 
informacións relativas a posoloxía, indicacións e efectos 
adversos dos medicamentos de uso máis común no día a 
día. 

 CCL 

 f 

 j na mellora da saúde ao longo da historia. 
 B4.3. Estudar a explicación e o tratamento da 

doenza que se fixo ao longo da historia. 
 CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos máis 

salientables no avance da prevención, a detección 
e o tratamento das doenzas. 

 CCEC 

o decubrimiento  
da penicilina tivo na loita contra as infeccións bacterianas, 
a súa repercusión social e o perigo de crear resistencias 
aos fármacos. 

 CCEC 

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

 CMCCT 

 f  B4.2. Doenzas máis frecuentes: causas, sínto- 
mas, medidas preventivas e tratamentos. 

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

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

 CMCCT 

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

 CSC 
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                                                                                                                                                         Cultura Científica. 4º de ESO 

    CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 a 

 k outras drogas. Problemas asociados. .  (T) 
 B4.5. Tomar conciencia do problema social e 

humano que supón o consumo de drogas. 
 CCIB4.5.1. Xustifica os principais efectos que 

sobre o organismo teñen os diferentes tipos de 
drogas e o perigo asociado ao seu consumo. 

 CMCCT 

 k  B4.5. Hábitos de vida saudables e non sauda- 
bles. Alimentación saudable. .  (T) 

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

ñece estilos de vida que contribúan á 
extensión de determinadas doenzas (cancro, doenzas 
cardiovasculares e mentais, etc.). 

 CSC 

saúde, e describe o que se considera una dieta sa. 
 CMCCT 

 Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais  

 e 

 g 

 j 

 

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

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

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

 CCEC 

 pobos 
como consecuencia da explotación dos recursos naturais 
para obter produtos de alto valor engadido e/ou materiais 
de uso tecnolóxico. 

 CSC 

 f 

 k 

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

e reciclar. .  (T) 

 B5.2. Coñecer os principais métodos de obten- 
ción de materias primas e as súas posibles 
repercusións sociais e ambientais. 

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

 CSC 

 CCIB5.2.2. Valora e describe o problema ambien- 
tal e social dos vertidos tóxicos. 

 CSC 

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

 CMCCT 

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

 CSC 

 f 

 j 

 B5.4. Novos materiais. Aplicacións actuais e 

perspectivas de futuro en distintos campos. A 
nanotecnoloxía. 

 B5.3. Coñecer as aplicacións dos novos materiais 

en campos tales como electricidade e a lectróni- 
ca, o téxtil, o transporte, a alimentación, a cons- 
trución e a medicina. 

 CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e 

describe as súas aplicacións presentes e futuras 
en diferentes campos. 

 CD 

 CCEC 
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CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 

O obxectivo principal  de esta materia é adquirir coñecementos de cultura científica e 

divulgalos. Polo que faremos especial incidencia na realización de traballos e proxectos diversos , 

para imprimir á materia un importante carácter práctico .  

OBXECTIVOS principais 

- Aprender a buscar, seleccionar e redactar  información científica. 

- Aprender a divulgar dita información en función dos receptores da mesma. 

- Fomentar a colaboración nas tarefas. 

- Exercitación do traballo en equipo. 

 

10.3- TEMPORALIZACIÓN       

NOTA: O Bloque 1 (Procedementos de traballo) será traballado durante todo o curso , e por tanto 

os seus estándares mínimos serán recollidos nas tres avaliacións, o resto dos contidos estarán 

secuenciados nas diferentes avaliación cos correspondentes estándares (Ver cadro 4º ESO) 

Bloque 1. Procedementos de traballo. 

 A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo científico. Fontes de divulgación 

científica. Elaboración e presentación de informes utilizando diversos medios. 

 Ciencia, tecnoloxía e sociedade. Perspectiva histórica. 

 

 Duración  Unidades didácticas Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 10 semanas   33  
   

 
Desenvolvemento 
dos contidos  

1 
8 
8 
5 
 
 
 

Setembro 
Outubro 
Novembro 
Decembro 

 Organización e 
realización de 
Proxectos 

11 Outubro 
Novembro 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
Medioambiente 
Desenvolvemeno 
Sostible 
Contaminantes e 
Saúde 
 
 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 
 

27 
 
6 
6 
6 

 
 
Xaneiro 
Febreiro 
Marzo 
 

Organización e 
realización de 
Proxectos 

9 Xaneiro  
Febriro 
Marzo 
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3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 
10 semanas  

 
 
Enfermidades e 
problemas Sanitarios 
Conservación da Saúde 
e Calidade de vida 
 

 
 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
8 
 
8 
 
4 

 
 
 
Abril 
 
Maio 
 
Xuño 

Organización e 
realización de 
Proxectos 

10 Abril 
Maio 
Xuño 

 

 

10.4- ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE (TODOS OS TRIMESTRES) 

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

 Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de contido 

científico 

Utilizando tantos os soportes tradicionais como internet. 

 Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análises das 

consecuencias sociais , e defende en público as súas conclusións. 

  

                                              1º AVALIACIÓN 

 

 Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final do Universo, e establece os 

argumentos que a sustentan. 

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

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

 Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar o noso sol. 

 Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e as súas característi- 

cas principais. 

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

 Relaciona os principais problemas ambientais coas súas causas, e establece as súas 

consecuencias e propón solución e actitudes personais e colectivas para os paliar. 

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

 Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas causas e propón medidas 

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

                                          

                                                  2º AVALIACIÓN 

 

 Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas, elaborando 

informes e establecendo conclusións 

  Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de enerxía, tanto renovables 

como non renovables. 

 Comprende a definición da saúde que da a Organización Mundial da Saude (OMS). 
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 Describe as características dos micro-organismos causantes de doenzas 

infectocontaxiosas. 

 Coñece e enumera as doenzas infecciosas máis importantes producidas por bacterias, 

virus, protozoos e fungos, identifica os posibles medios de contaxio, e describe as etapas 

xerais do seu desenvolvemento e os posibles tratamentos. 

 Identifica os mecanismos de defensa que posee o organismo humano, xustificando a 

función que desempeñan 

 Interpreta nos prospectos dos medicamentos informacións relativas a posoloxía, indicacións 

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

 

                                        3º AVALIACIÓN 

 

 Recoñece a importancia que o decubrimiento  da penicilina tivo na loita contra as infeccións 

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

 Explica como actúa unha vacina e xustifica a importancia da vacinación como medio 

de inmunización masiva ante determinadas enfermedades. 

  Analiza as causas, os efectos e os tratamentos do cancro, da diabete, das doenzas 

cardiovasculares e das doenzas mentais. 

 Xustifica os principais efectos que sobre o organismo teñen os diferentes tipos de drogas e 

o perigo asociado ao seu consumo. 

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

cardiovasculares e mentais, etc). 

 Establece  a relación entre alimentación e saúde, e describe o que se condidera una dieta 

sá. 

 Relaciona o progreso humano coa descuberta das propiedades de certos materiais que 

permiten a súa transformación e aplicación tecnolóxicas. 

 Analiza a relación dos conflictos entre pobos como consecuencia da explotación dos 

recursos materiais para obter productos de alto valor e/ou materiais de uso tecnolóxico. 

 Describe procesos de obtención de metáis, valorando o seu custo económico e ambiental, e 

a conveniencia da súa reciclaxe; xustificando a necesidade de afoorro, a reutilización e a 

reciclaxe. 

 
 
PROCEDEMENTO METODOLÓXICO: 
 
Tendo en conta os principais obxectivos da asignatura, faremos especial incidencia na realización 

de traballos e proxectos diversos, para imprimir á materia un importante carácter práctico. 

Consideramos que nunha asignatura optativa, a totalidade do traballo deberia desenvolverse na 

aula, para o que é preciso dispor de ordenadores con regulariedade.                                                              

O docente organizará o procedemento a seguir na realización das tarefas. Dispoñemos de texto.    

Potenciaremos as consultas en diversos medios de comunicación, para recabar información.  

Tarefas e traballos: 

- Aportacións regulares para divulgar novidades científicas no panel “Noticieiro científico”.   

- Preparación de traballos/artigos para a gaceta científica anual. 

- Preparación e actuación de monitores para divulgación de temas de interese científico. 
- Realización de exposicións/ obradoiros. 
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10.5-  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO. 

 50% : Probas escritas/orais e realización e exposición de traballos na aula. 

  50% Traballo individual ou de grupo:                                               

- Realización de fichas de traballo/cuestionarios e comentarios de texto así como  a corrección 

dos mesmos e posta en común. 

- Busca de información e  a súa preparación para expoñer  no panel  permanente NOTICIEIRO 

CIENTÍFICO. 

-Documentación e elaboración de artigos para a GACETA CIENTÍFICA SABIO100cia 

-Participación nas actividades divulgativas de Cultura Científica que se realizan no Centro 

- Caderno. 

Para aprobar cada avaliación os/as alumnos/as terán que acadar o 2,5 puntos no 50 %               

(5 puntos) de cada apartado indicado anteriormente.  

Calquera dos apartados mencionados anteriormente, pode ser axustado en función do tipo de 

alumnado e desenvolvemento da materia ao longo do curso e será reflectido na MEMORIA DE FIN 

DE CURSO. 

Recuperacións: O alumnado que non acade o aprobado en calquera das avaliacións, deberá 

recuperar as seccións avaliables  -teóricas ou prácticas- necesarias para acadar o aprobado 

seguindo as indicacións do/a profesor/a.  

De non superar a materia en  Xuño, no mesmo mes de xuño poderán presentarse a unha proba 

Extraordinaria.                                                                                                                     

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha 

parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

11- ENSINO NON PRESENCIAL  

11.1- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de E_DIXGAL - como preparación para unha situación 

de Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o 

noso Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamento e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o 

alumnado afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- En E_DIXGAL  figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- O alumnado subirá os traballos realizados a E_DIXGAL  según o procedemento 

establecido polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 
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- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

-  

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento e publicados na Aula Virtual. A modificación dos establecidos para o réxime presencial 

procederá sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación.  

 

EN TODO CASO, SI O TEMPO DE NON PRESENCIALIDADE É LIMITADO, A REALIZACIÓN 

DE PROBAS, ENTREGA DE TRABALLOS, ETC, EFECTUARASE Á VOLTA. 
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11.2- MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES: ESTÁNDARES E CRITERIOS AVALIACIÓN CUCI 4º ESO 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACHARELATO 

10.1- OBXECTIVOS DA MATERIA 

 

• Comprender os conceptos básicos, leis, teorías e modelos máis importantes e xerais da Bioloxía 

e a Xeoloxía, que lles permitan ter unha visión global e unha formación científica básica para 

seguir estudos superiores.  

• Aplicar os conceptos, leis, teorías e modelos aprendidos a situacións reais e cotiás.  

• Analizar criticamente hipóteses e teorías contrapostas, que permitan desenvolver o pensamento 

crítico e valorar as súas achegas ó desenvolvemento da Bioloxía e a Xeoloxía.  

• Utilizar con certa autonomía destrezas investigadoras, tanto documentais como experimentais 

(suscitar problemas, formular e contrastar hipóteses, realizar experiencias, etc) recoñecendo o 

carácter da ciencia como proceso cambiante e dinámico. 

 • Desenvolver actitudes propias do traballo científico, tales como a curiosidade, a busca de 

información a capacidade crítica, o traballo sistemático e rigoroso a necesidade de verificación dos 

feitos, a dúbida sobre o obvio e a apertura ante novas ideas.  

• Integrar a dimensión social e tecnolóxica da Bioloxía e a Xeoloxía, interesándose polas 

realizacións científicas e tecnolóxicas e comprendendo os problemas que a súa evolución 

presenta á natureza, ó ser humano, á sociedade e á comunidade internacional.  

• Explicar expresións científicas da linguaxe cotiá segundo os coñecementos biolóxicos e 

xeolóxicos adquiridos, relacionando a experiencia diaria coa científica.  

• Comprender o sentido das teorías e modelos biolóxicos e xeolóxicos como unha explicación dos 

fenómenos naturais, valorando a súa contribución ó desenvolvemento
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10.2- SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E ESTÁNDARES Bioloxía-Xeoloxía  1º  BAC 

 Bioloxía e Xeoloxía 1ºdeBacharelato.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

                                       Bloque 1.Os seres vivos: composición e función 

función 

 

e 

 i 

B1.1. Niveis de organización dos seres 
vivos. 

B1.2.  Características  dos  seres  
vivos: funcións de nutrición, relación e 
reprodución. 

B1.1. Especificar as características dos seres 
vivos. 

BXB1.1.1. Describe as características dos seres vivos: 
funcións de nutrición, relación e reprodución. 

CCL 

 l B1.3.Concepto de bioelemento e 
biomolécula. 

B1.4.Clasificación dos bioelementos e 
das biomoléculas. 

B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e 
biomolécula. 

BXB1.2.1.Identifica e clasifica os bioelementos e as 
biomoléculas presentes nos seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

 l 

d 

B1.5.  Estrutura,  composición  química  
e propiedades das biomoléculas. 

B1.3.Diferenciar e clasificar os tipos de 
biomoléculas que constitúen a materia viva, e 
relacionalos coas súas respectivas funcións 
biolóxicas na célula. 

BXB1.3.1.Distingue as características fisicoquímicas e as 
propiedades das moléculas básicas que configuran a estrutura 
celular,e destaca a uniformidade molecular dos seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

d 

 i 

B1.5.  Estrutura,  composición  
química  e propiedades das 
biomoléculas. 

B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes 
das macromoléculas orgánicas. 

BXB1.4.1.Identifica os monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas. 

CAA 

d 

 i 

B1.6. Relación entre estrutura e 
funcións biolóxicas das biomoléculas. 

B1.5.Recoñecer e identificar algunhas 
macromoléculas cuxa conformación estea 
directamente relacionada coa súa función. 

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de 
acordo coa súa estrutura tridimensional. 

CAA 

CD 

                                                       Bloque 2. A organización celular  

e 

 i 

B2.1. A célula como unidade 
estrutural, funcional exenética. 

B2.1.Describir a célula como unidade 
estrutural, funcional e xenética dos seres 

BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade 
estrutural,funcionale xenéticados seres vivos. 

CAA 

CMCCT 
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g  B2.2.  Modelos  de  organización  
celular: célula procariota e eucariota; 
célula animal e célula vexetal. 

vivos,e distinguir unha célula procariota 
dunha eucariota e unha célula animal dunha 
vexetal, analizando as súas semellanzas e 
as súas diferenzas. 

BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as 
súas estruturas. 

CAA 

CMCCT 

                                                                                             Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato. 

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

m 

g 

B2.3. Estrutura e función dos orgánulos 
celulares. 

B2.4.Planificación e realización de 
prácticas de laboratorio.Observación 
microscópica de células eucariotas animais 
e vexetais. 

B2.2.Identificar os orgánulos celulares, e 
describir a súa estrutura e a  súa función. 

BXB2.2.1.Representa esquematicamente os orgá- nulos celulares e 
asocia cada orgánulo coa súa fun ción ou coas súas funcións. 

CD 

CMCCT 

BXB2.2.2.  Recoñece  e  nomea células  animais e vexetais mediante 
microfotografías ou preparacións microscópicas. 

CAA 

CD 

e 

 i 

B2.5. Ciclocelular.División celular:mitosee 
meiose.Importancia na evolución dos seres 
vivos. 

B2.3.Recoñecer e identificar as fases da 
mitose e da meiose, e argumentara súa 
importancia biolóxica. 

BXB2.3.1.Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da 
mitose e da meiose. 

CCL 

d 

 l  

 B2.5.Ciclo celular.División celular: mitose 
e meiose. Importancia na evolución dos 
seres vivos. 

B2.4.Establecer as analoxías  e  as  
diferenzas principais entre os procesos de 
división celular mitótica e meiótica. 

BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a 
mitose e a meiose. 

CMCCT 

CD 

Bloque 3. Histoloxia

 i 

g 

B3.1.Concepto de tecido, órgano, aparello  
e sistema. 

B3.1.  Diferenciar  os  niveis  de   
organización celular e interpretar como se 
chega ao nivel tisular. 

BXB3.1.1.Identifica os niveis de organización celular e determina as 
súas vantaxes para os seres plurice- lulares. 

CAA 

 i 

 l 

B3.2.Principais tecidos animais: estrutura 
e función. 

B3.3.Principais tecidos vexetais: estrutura 
e función. 

B3.2.Recoñecer e indicar a estrutura e a 
composición dos tecidos animais e 
vexetais, en relación coas súas funcións. 

BXB3.2.1.Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células 
características, asociando a cada unha a súa función. 

CMCCT 

g 

m 

B3.4.   Observacións   microscópicas   de 
tecidos animais evexetais. 

B3.3.Asociar imaxes microscópicas ao 
tecido ao que pertencen. 

BXB3.3.1.Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que 
pertencen. 

CAA 

CD 

                                                                                  Bloque 4. Abiodiversidade  

d 

 l 

    p 

 

B4.1.  Clasificación  e  nomenclatura  dos 
seres vivos. Grandes grupos taxonómicos. 

B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos 
taxonómicos deseres vivos. 

BXB4.1.1.Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. CMCCT 
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b 

d 

d 

p 

 

 

B4.1.  Clasificación  e  nomenclatura  dos 
seres vivos. Grandes grupos taxonómicos. 

B4.2.Interpretar os sistemas de 
clasificación e  nomenclatura dos seres 
vivos. 

BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para 
a identificación e clasificación de especies de animais e plantas. 

CAA 

CSIEE 

BXB4.2.2.Manexa e traballa cos sistemas de clasifi- cación e a 
nomenclatura dos seres vivos. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

                                                                                                      Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato. 

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

e 

a 

B4.2.Concepto de biodiversidade. 
Índices de biodiversidade. 

B4.3.  Definir o concepto de  biodiversidadee 
coñecer e identificar os principais índices de 
cálculo de diversidade biolóxica. 

BXB4. 3.1.Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa 
variedade e a abundancia de espe cies. 

CCEC 

BXB4.3.2.Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade. CAA 

CMCCT 

BXB4.3.3.Aprecia o reino vexetal como desencade- ante da 
biodiversidade. 

CAA 

CSC 

 l 

h 

B4.3. Características dos dominios e 
dos reinos dos seres vivos. 

B4.4.Coñecer e indicar as características 
dos tres dominios e os cinco reinos en que 
se clasifican os seres vivos. 

BXB4.4.1.Recoñece  os tres dominios e os cinco reinos en que 
agrupan os seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

BXB4.4.2.Enumera as características de cada un dos dominios e dos 
reinos en que se clasifican os seres vivos. 

CCL 

h 

 i 

p 

 

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de distribución. 
Principais biomas.Os biomas galegos. 

B4.5.Situar as grandes zonas 
bioxeográficase os principais biomas. 

BXB4.5.1.Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as 
principais zonas bioxeográficas. 

CMCCT 

CCEC 

BXB4.5.2.Diferenza os principais biomas e ecosis- temas terrestres e 
mariños. 

CAA 

CD 

h 

 l 

p 

 

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de distribución. 
Principais biomas. Os biomas galegos. 

B4.6. Relaciona as zonas bioxeográficas 
coas principais variables climáticas. 

BXB4.6.1.Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de 
biomas, ecosistemas e especies. 

CCL 

CSC 

BXB4.6.2.Identifica as principais variables climáticas que inflúen na 
distribución dos grandes biomas. 

CMCCT 

 l 

p 

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de distribución. 

B4.7.Interpretar mapas bioxeográficos e 
determinar as formacións vexetais 

BXB4.7.1.  Interpreta  mapas bioxeográficose  de vexetación. CD 

CMCCT 
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 Principais biomas. Os biomas galegos. correspondentes. 
BXB4.7.2.Asocia e relaciona  as principais forma- cións vexetais cos 

biomas correspondentes. 
CAA 

d B4.6.Factores xeolóxicos e biolóxicos 
que inflúen na distribución dos seres 
vivos. 

B4.8.Valorar a importancia da latitude, a 
altitude e outros factores xeográficos na 
distribución das especies. 

BXB4.8.1.Relaciona a latitude, a altitude, a conti- nentalidade, a 
insularidade e as barreiras oroxénicas e mariñas coa distribución das 
especies. 

CMCCT 

CD 

                                                                                                    Bioloxía e Xeoloxía 1ºde Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 l B4.7.Aevolución como fonte de 
biodiversidade.Proceso de 
especiación. 

B4.9. Relacionar a biodiversidade co 
proceso evolutivo. 

BXB4.9.1.Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de 
especies mediante cambios evolutivos. 

CAA 

CSC 

BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade 
individual como factores clave no aumento de biodiversidade. 

CMCCT 

e B4.7.A evolución como fonte de 
biodiversidade.Proceso de 
especiación. 

B4.10. Describir o proceso de especiación e 
enumera os factores que ocondicionan. 

BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación. CCL 

BXB4.10.2.Identifica os factores que favorecen a especiación. CAA 

CMCCT 
h 

 l 

p 

 

 

B4.8. Ecosistemas da Península 
Ibérica. Ecosistemas deGalicia. (T) 

B4.11.   Recoñecer    e    indicar   a    
importancia bioxeográfica da Península  
Ibérica no mantemento da biodiversidade e a 
aportación de Galicia á biodiversidade. 

BXB4.11.1.Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre 
dúas áreas bioxeográficas diferentes. 

CSIEE 

CD 

BXB4.11.2.Recoñece a  importancia da Península    Ibérica como 
mosaico de ecosistemas. 

CSC 

CCEC 

 
  

BXB4.11.3.Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e 
de Galicia, e as súas especies máis representativas.  

CAA 

CCEC 

 i 

 l 

p 

 

B4.9.Importancia ecolóxica das illas e 
a súa relación coa biodiversidade. 

B4.12.Coñecer e indicar a importancia das 
illas c omo lugares que contribúen á 
biodiversidade e á evolución das especies. 

BXB4.12.1.Enumera os factores que favorecen a especiación nas 
illas. 

CAA 

CMCCT 

BXB4.12.2. Recoñece a importancia das illas no mantemento da 
biodiversidade. 

CCEC 

e 

g 

p 

 

 

B4.10.Concepto de 
endemismo.Principais endemismos da 
Península Ibérica e de Galicia. 

B4.13. Definir o concepto de endemismo, e 
coñecer e identificar os principais 
endemismos da flora e da fauna españolas e 
galegas. 

BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou especie endémica. CMCCT 

BXB4.13.2.Identifica os principais endemismos de plantas e animais 
en España e en Galicia. 

CCEC 
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 l  

b 

h 

ñ 

B4.11.Importancia biolóxica da 
biodiversidade. (T) 

B4.14.Coñecer e relacionar as aplicacións 
da biodiversidade en campos como a saúde, 
a medicina, a alimentación e a industria. 

BXB4.14.1.Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da 
biodiversidade para o ser humano. 

CAA 

CSC 

a 

b 

h 

B4.12. Causas da perda de 
biodiversidade. (T) 

B4.15. Coñecer e indicar as principais 
causas de perda de biodiversidade, así como 
as ameazas máis importantes para a 
extinción de especies. 

BXB4.15.1.Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

CSC 

BXB4.15.2.Coñece e explica as principais ameazas que penden sobre 
as especies e que fomentan a súa extinción. 

CSC 

                                                                                             Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

a 

h 

B4.13.O factor antrópico na 
conservación da biodiversidade. (T) 

B4.16.Enumerar as principais causas de orixe 
antrópica que alteran a biodiversidade. 

BXB4.16.1.Enumera as principais causas de perda de 
biodiversidade derivadas das actividades humanas. 

CAA 

CSC 

BXB4.16.2.Indica as principais medidas que reducen a perda de 
biodiversidade. 

CSIEE 

a 

c 

p 

 

 

B4.13.O factor antrópico na 
conservación da biodiversidade. 

B4.17.Comprender e diferenciar os 
inconvenientes producidos polo tráfico de 
especies exótiicas e pola liberación no medio de 
especies alóctonas ou invasoras. 

BXB4.17.1.Coñece e explica os principais efectos derivados da 
introdución de especies alóctonas nos 

    ecosistemas. 

CMCCT 

e 

p 

B4.14.Estudo dun 
ecosistema.Cómputo da 
biodiversidade. 

B4.18.Describir as principais especies e valorar 
a biodiversidade dun ecosistema próximo. 

BXB4.18.1.Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e 
avaloración da súa biodiversidade. 

CCEC 

CSIEE 

CD 

 Bloque 5.As plantas: funcións e adaptacións ao medio  

e 

 l 

B5.1.Absorción da auga e os sales 
minerais nos vexetais. 

B5.1.Describir como se realiza a absorción da 
auga e os sales minerais. 

BXB5.1.1.Describe a absorción da auga e os sales minerais. CAA 

CMCCT 

 i 

 l 

B5.2. Funcións de nutrición nas 
plantas. Proceso de obtención e 
transporte dos nutrientes. 

B5.2. Coñecer e identificar a composición do 
zume bruto e os seus mecanismos de transporte. 

BXB5.2.1.Coñece e explica a composición do zume bruto e os 
seus mecanismos de transporte. 

CMCCT 

CCL 

e B5.3.Procesos de 
transpiración,intercambio de gases e 
gutación. 

B5.3.   Explicar   os   procesos   de  
transpiración,intercambio de gases e gutación. 

BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, intercambio de 
gases e gutación. 

CMCCT 

CCL 
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 l B5.4.Transporte do zume elaborado. B5.4.  Coñecer e identificar a composición  do 
zume elaboradoe os seus mecanismos de 
transporte. 

BXB5.4.1.Explica a composición do zume elaborado e os seus 
mecanismos de transporte. 

CAA 

CMCCT 

 l B5.5.Fotosíntese. B5.5. Comprender e diferenciar as fases da 
fotosíntese e os factores que afectan o proceso. 

BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que acontecen durante cada 
fase da fotosíntese e asocia,a nivel de orgánulo, ondese 
producen. 

CAA 

CMCCT 

 i 

 l 

B5.6.Importancia biolóxica da 
fotosíntese. 

B5.6.Salientar a importancia biolóxicada 
fotosíntese. 

BXB5.6.1.  Argumenta e  precisa  a importancia  da fotosíntese 
como proceso de biosíntese, imprescin- dible para o mantemento 
da vida na Terra. 

CCL 

CSC 

                                                                                                  Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

e B5.7. A excreción en vexetais. Tecidos 
secretores. 

B5.7.Explicar a función de excreción en vexetais e 
as substancias producidas polos tecidos secretores. 

BXB5.7.1.Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais. CMCCT 

BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e as substancias 
que producen. 

CAA 

e 

g 

B5.8. Funcións de relación nas 
plantas. Tropismos enastias. 

B5.8.Describir tropismos e nastias, e ilustralos con 
exemplos. 

BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos de tropismos 
e nastias. 

CMCCT 

e 

 l 

B5.9. Hormonas vexetais: tipos e 
funcións. (T) 

B5.9.Definir o proceso de regulación nas plantas 
mediante hormonas vexetais. 

BXB5.9.1. Valora o proceso de regulación das hormonas 
vexetais. 

CAA 

 i 

 l 

B5.9. Hormonas vexetais: tipos e 
funcións. 

B5.10.Coñecer e relacionar os tipos de fitohormonas 
coas súas funcións. 

BXB5.10.1.  Relaciona  as fitohormonas coas súas funcións. CAA 

 l 

 i 

B5.10.Efectos da luz e a temperatura 
sobre o desenvolvemento das plantas. 

B5.11.Comprender e diferenciar os efectos da 
temperatura e da luz no desenvolvemento das 
plantas. 

BXB5.11.1.Argumenta os efectos da temperatura e a luz no 
desenvolvemento das plantas. 

CCL 

d 

 l 

B5.11.Funcións de reprodución en 
vexetais:tipos de reprodución. 

B5.12.Entender os mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual nas plantas. 

BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodu- ción 
asexual e a reprodución sexual nas plantas. 

CAA 

CMCCT 

 l 

 i 

B5.12.  Ciclos  biolóxicos  dos  
principais grupos de plantas. 

B5.13.    Diferenciar    os    ciclos    biolóxicos de 
briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases 
e estruturas características. 

BXB5.13.1.    Diferenza os    ciclos    biolóxicos de briofitas, 
pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e estruturas 
características. 

CMCCT 

BXB5.13.2.Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos 
biolóxicos dos grupos de plantas. 

CAA 

CMCCT 
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 l 

 i 

B5.13. Semente efroito. 

B5.14.  Polinización  e  fecundación  
nas espermafitas. 

B5.14.Entender os procesos de polinización e de 
dobre fecundación nas espermafitas. Formación da 
semente e ofroito. 

BXB5.14.1. Explica os procesos de polinización e de 
fecundación nas espermafitas e diferenza a orixe e as partes 
da semente e do froito. 

CMCCT 

CCL 

d 

 l 

B5.15.Propagación dos froitos e 
diseminación das sementes.Proceso 
da xerminación. 

B5.15. Coñecer e indicar os mecanismos de 
diseminación das sementes e os tipos de 
xerminación. 

BXB5.15.1.Distingue os mecanismos de disemina- ción das 
sementes e os tipos de xerminación. 

CMCCT 

 i 

 l 

B5.15.Propagación dos froitos e 
diseminación das sementes.Proceso 
da xerminación. 

B5.16.Coñecer e relacionar as formas de 
propagación dos froitos. 

BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de 
propagación dos froitos. 

CMCCT 

CAA 

                                                                                                                Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 i 

 l 

B5.16. Adaptacións dos vexetais a o 
medio. 

B5.17. Recoñecer e  relacionar as adaptacións máis 
características dos vexetais aos medios en que 
habitan. 

BXB5.17.1.Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio 
en que se desenvolven. 

CAA 

m 

g 

B5.17.Aplicacións e experiencias 
prácticas de anatomía e 
fisioloxíavexetal. 

B5.18.Deseñar e realizar experiencias en que se 
probe a influencia de determinados factores no 
funcionamento dos vexetais. 

BXB5.18.1.Realiza experiencias que demostren a intervención 
de determinados factores no funciona- mento das plantas. 

CSIEE 

CMCCT 

 Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións  ao medio  

 l B6.1.Funcións de nutrición nos 
animais. 

B6.1.Comprender e discriminar os 
conceptos de nutrición heterótrofa e de 
alimentación. 

BXB6.1.1.          Argumenta          as         diferenzas máis 
significativas entre os conceptos de nutrición e alimentación. 

CAA 

CCL 

BXB6.1.2. Coñece as características da nutrición heterótrofa e 
distingue os tipos principais. 

CAA 

CMCCT 

 i B6.2. Estrutura e función dos aparellos 
dixestivos e as súas glándulas. 

B6.2.Distinguir os modelos de aparellos 
dixestivos dos invertebrados. 

BXB6.2.1.Recoñece e diferenza os aparellos   dixestivos dos 
invertebrados. 

CMCCT 

 i B6.2. Estrutura e función dos aparellos 
dixestivos e as súas glándulas. 

B6.3.Distinguir os modelos de aparellos 
dixestivos dos vertebrados. 

BXB6.3.1.Recoñece e diferenza os aparellos dixes- tivos dos 
vertebrados. 

CMCCT 

 l 

ñ 

B6.2. Estrutura e función dos aparellos 
dixestivos e as súas glándulas. 

B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos 
órganos do aparello dixestivo e as súas 
glándulas. 

BXB6.4.1.Relaciona cada órgano do aparello di-xestivo coa súa 
función. 

CAA 

BXB6.4.2.Describe a absorción no intestino. CCL 
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 l B6.3.  Aparellos  circulatorios.  
Pigmentos respiratorios nos animais. 
Linfa. 

B6. 5.  Coñecer e relacionar a  importancia  
de pigmentos respiratorios no transporte de 
osíxeno. 

BXB6.5.1.Recoñece e explica a existencia de 
pigmentos respiratorios nos animais. 

CAA 

CCL 

CMCCT 
 l 

e 

B6.3.  Aparellos  circulatorios.  
Pigmentos respiratorios nos animais. 
Linfa. 

B6.6.Comprender e describir os conceptos 
de circulación aberta e pechada, circulación 
simple e dobre,incompleta ou completa. 

BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a 
presentan e explica as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

CAA 

BXB6.6.2.Asocia representacións sinxelas do apa- rello circulatorio co 
tipo de circulación (simple, dobre, incompleta ou completa). 

CD 

CMCCT 

 l B6.3.  Aparellos  circulatorios.  
Pigmentos respiratorios nos animais. 
Linfa. 

B6.7.Coñecerer e lacionar a composición e a 
función da linfa. 

BXB6.7.1.Indica a composición da linfa e identifica as súas principais 
funcións. 

CMCCT 

                                                                                                              Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 i B6.4. Transporte de  gases  e  
respiración. Tipos de aparellos 
respiratorios. Respiración celular. 

B6.8.Distinguir respiración celular de 
respiración (ventilación e intercambio gasoso). 

BXB6.8.1.  Diferenza  respiración  celular e  respira- ción, e explica o 
significado biolóxico de  respiración celular. 

CAA 

CMCCT 

 l 

e 

B6.5.Transporte de gases e a 
respiración. Tipos de aparellos 
respiratorios. Respiración celular. 

B6.9. Coñecer e indicar os tipos de aparellos 
respiratorios en invertebrados e  vertebrados. 

BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios cos grupos aos que 
pertencen,e recoñéceos en repre- sentacións esquemáticas. 

CD 

e B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e 
vertebrados.Produtos da excreción. 

B6.10.Defini o concepto de excreción e 
relacionalo cos obxectivos que persegue. 

BXB6.10.1.Define e explica o proceso da excreción. CCL 

e 

 l 

B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e 
vertebrados.Produtos da excreción. 

B6.11.   Enumerar   os   principais   produtos 
de excreción e sinalar as diferenzas 
apreciables nos grupos de animais en 
relación con estes produtos. 

BXB6.11.1.   Enumera   os  principais  produtos  de excreción e 
clasifica os grupos de animais segundo os produtos de excreción. 

CAA 

CMCCT 

e B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e 
vertebrados.Produtos da excreción. 

B6.12.  Describir  os  principais tipos 
órganos  e aparellos excretores nos distintos 
grupos de animais. 

BXB6.12.1. Describe os principais aparellos excreto- res dos animais 
e recoñece as súas principais estru- turas a partir de representación 
esquemáticas. 

CMCCT 

d B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e 
vertebrados.Produtos da excreción. 

B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o 
proceso de formación dos ouriños. 

BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións dunha nefrona. CAA 

CMCCT 
BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos ouriños. CMCCT 
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 l B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e 
vertebrados. Produtos da excreción. 

B6.14.Coñecer e relacionar mecanismos 
específicos ou singulares de excreción en 
vertebrados. 

BXB6.14.1.Identifica os mecanismos específicos ou singulares de 
excreción dos vertebrados. 

CMCCT 

 l 

e 

B6.6. Funcións de relación nos 
animais. Receptores e 
efectores.Sistemasnervioso 
eendócrino. Homeostase. 

B6.15.Comprender e describir o 
funcionamento integrado dos sistemas 
nervioso e hormonal en animais. 

BXB6.15.1.Integra a coordinación nerviosa e hor- monal, relacionando 
ambas as dúas funcións. 

CAA 

 i B6.6. Funcións de relación nos 
animais. Receptores e 
efectores.Sistemasnervioso 
eendócrino.Homeostase. 

B6.16.Coñecer e identificar os principais 
compoñentes do sistema nervioso e o seu 
funcionamento. 

BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. CCL 

BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e 
nervios. 

CAA 

CMCCT 

                                                                                                              Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

e B6.6. Funcións de relación nos 
animais. Receptores e efectores. O  
Sistema nervioso. A homeostase 

B6.17. Explicar o mecanismo de transmisión 
doi mpulso nervioso. 

BXB6.17.1.Explica a transmisión do impulso nervio- so na neurona e 
entre neuronas. 

CCL 

 i B6.6. Funcións de relación nos 
animais. Receptores e 
efectores.Sistemas nervioso 
eendócrino.Homeostase. 

B6.18.Identificar os principais tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados. 

BXB6.18.1.Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

CAA 

CMCCT 

 l B6.6. Funcións de relación nos 
animais. Receptores e 
efectores.Sistemas nervioso 
eendócrino.Homeostase. 

B6.19.Diferenciar o desenvolvemento do 
sistema nervioso en vertebrados. 

BXB6.19.1.Identifica os principais sistemas nervio- sos de 
vertebrados. 

CMCCT 

e 

 l 

B6.6. Funcións de relación nos 
animais. Receptores e 
efectores.Sistemas nervioso e 
endócrino.Homeostase. 

B6.20.Describir os compoñentes e as 
funcións do sistema nervioso tanto desde o 
punto devista anatómico (SNC e SNP) como 
desde o funcional (somático eautónomo). 

BXB6.20.1.Describe o sistema nervioso central e periférico dos 
vertebrados, e diferenza as funcións do sistema nervioso somático e o 
autónomo. 

CMCCT 

e 

 l 

B6.6. Funcións de relación nos 
animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. 
Homeostase. 

B6.21. Describir os compoñentes do sistema 
endócrino e a súa relación co sistema 
nervioso. 

BXB6.21.1. Establece a relación entre o sistema endócrino e o 
sistema nervioso. 

CAA 

CSIEE 
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 i B6.6. Funcións de relación nos 
animais. Receptores e 
efectores.Sistemas nervioso e 
endócrino.Homeostase. 

B6.22. Enumerar as glándulas endócrinas en 
vertebrados, as hormonas que producen e as 
funcións destas. 

BXB6.22.1.Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e 
exócrinas. 

CCL 

CMCCT 

BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora e en que lugar se 
evidencia a actuación dalgunhas das hor- monas que actúan no corpo 
humano. 

CAA 

CMCCT 

BXB6.22.3.Relaciona cada glándula endócrina coa hormona ou as 
hormonas máis importantes que se- grega,e explica a súa función de 
control. 

CMCCT 

 i 

 l 

B6.6. Funcións de relación nos 
animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino 
.Homeostase. 

B6.23.Coñecereidentificarashormonaseas 
estruturas que asproducen 
nosprincipaisgrupos deinvertebrados. 

 

BXB6.23.1.Relaciona as principais  hormonas dos invertebrados coa 
súa función de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

BXB6.23.2.Identifica o concepto de homeostase e a súa relación co 
sistema nervioso e endócrino. 

CMCCT 

                                                                                                                    Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

e B6.7. Reprodución nos animais. Tipos 
de reprodución.Vantaxes e 
inconvenientes. 

B6.24. Definir o concepto de reprodución e 
diferenciar entre reprodución sexual e 
asexual. Tipos. Vantaxes e inconvenientes. 

BXB6.24.1.  Describe as diferenzas entre reprodu- ción asexual e 
sexual, e argumenta as vantaxes e os inconvenientes de cada unha. 

CCL 

CMCCT 

BXB6.24.2.Identifica tipos de reprodución asexual en organismos 
unicelulares e pluricelulares. 

CMCCT 

BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución sexual 

 

CAA 

e B6.8. Gametoxénese. B6.25. Describir os procesos da 
gametoxénese. 

BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso de espermatoxénese e 
ovoxénese. 

CAA 

 l B6.9.   Fecundación    e    
desenvolvemento embrionario. 

B6.26.Coñecer e relacionar os tipos de 
fecundación en animais e as súas etapas. 

BXB6.26.1.Diferenza os tipos de fecundación en animais e as súas 
etapas. 

CMCCT 

e B6.9.   Fecundación    e    
desenvolvemento embrionario. 

B6.27.Describir as fases do 
desenvolvemento embrionario. 

BXB6.27.1.Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os 
acontecementos característicos de cada unha. 

CAA 

CMCCT 

BXB6.27.2. Relaciona os tipos de ovo cos procesos de segmentación 
e gastrulación durante o desenvol- vemento embrionario. 

CMCCT 

d B6.10.Ciclos biolóxicos máis 
característicos dos animais. 

B6. 28.Analizar os ciclos biolóxicos dos 
animais. 

BXB6.28.1.Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos animais. CAA 
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 l 

 i 

B6.11. Adaptacións dos animais ao 
medio. 

B6.29. Recoñecer e  relacionar as 
adaptacións máis características dos animais 
aos medios en que habitan. 

BXB6.29.1. Identifica as adaptacións animais aos medios aéreos. CAA 

BXB6.29.2. Identifica as adaptacións animais aos medios acuáticos. CAA 

BXB6.29.3. Identifica as adaptacións animais aos medios terrestres. CAA 

m 

g 

 B6.12.Aplicacións e experiencias 
prácticas de anatomía e fisioloxía 
animal. 

B6.30. Realizar  experiencias   de  fisioloxía  
e anatomía animal. 

BXB6.30.1.  Describe  e  realiza  experiencias  de fisioloxía e 
anatomía animal. 

CSIEE 

                                                                                                  Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato 

                                                                                            Bloque   7.Estrutura e composición daTerra                              

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 i 

 l 

B7.1.Análise e interpretación dos 
métodos de estudo daTerra. 

B7.1.Interpretar os métodos de estudo 
daTerra e identificar as súas achegas e as 
súas limitacións. 

BXB7.1.1.  Caracteriza  os métodos de  estudo  da Terra sobre a base 
dos procedementos que utiliza e as súas achegas e limitacións. 

CMCCT 

CD 

d 

 l 

B7.2.Estrutura do interior 
terrestre:capas que se diferencian en 
función da súa composición e da súa 
mecánica. 

B7.2. Identificar as capas que conforman o 
interior do planeta de acordo coa súa 
composición, diferencialas das que se 
establecen en función da súa mecánica, e 
marcar as descontinuidades e as zonas 
detransición. 

BXB7.2.1.  Resume  a estrutura  e composición  do interior terrestre, 
distinguindo as súas capas en función da súa composición e da súa 
mecánica, así como as descontinuidades e as zonas de transición 
entre elas. 

CCL 

BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra ,e identifica 
as descontinuidades que permiten diferencialas. 

CMCCT 

CD 

BXB7.2.3.Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra e 
contrasta o que achega cada un deles ao coñecemento da estrutura 
da Terra. 

CCEC 

e B7.3. Dinámica litosférica.  B7.3.Precisar os procesos que condicionan 
a estrutura actual terrestre. 

BXB7.3.1.Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura 
actual do planeta. 

CAA 

CCL 
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 l B7.4.Evolución das teorías desde a 
deriva continental ata a tectónicade 
placas. 

B7.4. Comprender e diferenciar a teoría da 
deriva continental de Wegener e a súa 
relevancia para o desenvolvemento da teoría 
da tectónicade placas. 

BXB7.4.1. Indica as  achegas máis  relevantes da deriva continental, 
para o desenvolvemento da teoría da Tectónica de placas. 

CCEC 

b B7.4.Evolución das teorías desde a 
deriva continental ata a tectónica de 
placas. 

B7.5.Clasificar os bordos de placas 
litosféricas e sinalar os procesos que 
acontecen entre eles. 

BXB7.5.1.Identifica os tipos de bordos de placas e explica os 
fenómenos asociados a eles. 

CD 

CMCCT 

g B7.5. Achegas das novas tecnoloxías 
na investigación do noso planeta. 

B7.6.Aplicar os avances das novas 
tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

BXB7.6.1.Distingue métodos desenvolvidos grazas 
Ás novas tecnoloxías, asociándoos coa investigación dun fenómeno 
natural. 

CD 

CMCCT 

                                                                                             Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE       COMPETENCIAS                    

 b 

p 

B7.6.Minerais e rochas: conceptos. 
Clasificación xenética das rochas. 

B7.7.Observación de coleccións de 
mine rais erochas. 

B7.8. Recoñecemento e identificación 
de minerais e rochas frecuentes en 
Galicia. 

B7.7.Seleccionar e identificar os minerais e 
os tipos de rochas máis frecuentes, 
nomeadamente os utilizados en edificios, 
monumentos e outras aplicacións de 
interesesocial ou industrial. 

BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese social ou industrial de 
determinados tipos de minerais e rochas. 

CAA 

CSC 

                                                                  Bloque 8.Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos  

 i 

 l 

B8.1.Magmatismo. Clasificación das 
rochas magmáticas. Rochas        
magmáticas de interese. O magmatismo 
na tectónicade placas. 

B8.1.Relacionar o magmatismo e a 
tectónicade placas. 

BXB8.1.1.Explica a relación entre o magmatismo 
e a tectónica de placas,e coñece as estruturas resul- tantes da 
localización dos magmas en profundidade e en superficie. 

CMCCT 

 l B8.1.Magmatismo. Clasificación das 
rochas magmáticas.        Rochas        
magmáticas de interese. O 
magmatismo na tectónicade placas. 

B8.2.Categorizar os tipos de magmas sobre 
a base da súa composición e distinguir os 
factores que inflúen no magmatismo. 

BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os tipos de 
magmas, e clasifícaos atendendo á súa composición. 

CAA 
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 i 

 l 

B8.1.Magmatismo. Clasificación das 
rochas magmáticas.        Rochas        
magmáticas de interese.O 
magmatismo na tectónicade placas. 

B8.3. Recoñecer  e  relacionar a utilidade 
das rochas magmáticas analizando as súas 
características, os seus tipos e as súas 
utilidades. 

BXB8.3.1.Diferenza os tipos de rochas 
Magmáticas ,identifica as máis frecuentes, con axuda de claves,e 

relaciona a súa textura co seu proceso de formación. 

CAA 

 l B8.1.Magmatismo. Clasificación das 
rochas magmáticas.        Rochas        
magmáticas deinterese. O 
magmatismo na tectónicade placas. 

B8.4.  Establecer  as  diferenzas  de  
actividade volcánica, asociándoas ao tipo de 
magma. 

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica coas 
características do  magma, e diferenza os produtos emitidos nunha 
erupción volcánica. 

CAA 

CMCCT 

 i 

 l 

B8.2.  Riscos  xeolóxicos:  vulcanismo  
e sismicidade. (T) 

B8.5.Diferenciar os riscos xeolóxicos 
derivados dos       procesos       internos.       
Vulcanismo e sismicidade. 

BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos 
internos. Vulcanismo e sismicidade. 

CSC 

e B8.3. Metamorfismo: procesos 
metamórficos.Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de metamorfismo. 
Clasificación das rochas metamórficas. 
O metamorfismo na Tectónica de 
placas. 

B8.6. Detallar o proceso de metamorfismo e 
relacionar os factores que lle afectan cos 
seus tipos. 

BXB8.6.1.Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o 
condicionan. 

CMCCT 

CAA 

                                                                                                   Bioloxía e Xeoloxía 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE       COMPETENCIAS                    

 
d B8.3. Metamorfismo: procesos 

metamórficos.Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de 
metamorfismo.Clasificación das rochas 
metamórficas. O metamorfismo na T.P. 

B8.7.Identificar rochas metamórficas a partir das 
súas características e das súas utilidades. 

BXB8.7.1.Ordena e clasifica as rochas metamórficas     
máis     frecuentes     da     codia      terrestre, relacionando 
a súa textura co tipo de metamorfismo experimentado. 

CAA 

 i B8.4.   Procesos   sedimentarios.   Facies 
sedimentarias: identificación e 
interpretación.Clasificacióne xénese das 
principais rochas sedimentarias. 

B8.8.  Relacionar  estruturas  sedimentarias  e 
ambientes sedimentarios. 

BXB8.8.1.Detalla e discrimina as fases do proceso de 
formación dunha rocha sedimentaria 

CMCCT 

e B8.4.   Procesos   sedimentarios.   Facies 
sedimentarias: identificación e 
interpretación.Clasificación e xénese das 
principais rochas sedimentarias. 

B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. BXB8.9.1.Describe as fases da diaxénese. CCL 
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 i 

 l 

B8.4.   Procesos   sedimentarios.   Facies 
sedimentarias: identificación e interpreta 
ción.Clasificación e xénese das principais 
rochas sedimentarias. 

B8.10.Clasificar as rochas  sedimentarias 
aplicando como criterio as súas distintas orixes. 

 CAA 

CSIEE 

 l B8.5. A deformación en relación 
Á tectónica de placas.Comportamento 
mecánico das rochas. 

B8.11.    Analizar   os    tipos   de   deformación 
que experimentan as rochas, establecendo a súa 
relación cos esforzos a que se ven sometidas. 

BXB8.11.1.Asocia os tipos de deformación tectónica cos 
esforzos aos que se someten as rochase coas 
propiedades destas. 

CAA 

BXB8.11.2.   Relaciona   os   tipos   de   estruturas 
xeolóxicas coa tectónica de placas. 

CD 

m 

g 

B8.6.Tipos de deformación:dobras e fallas. 

B8.7. Técnicas para a identificación de 
distintos tipos de rochas. 

B8.8. Construción de modelos onde se  

representen os principais tipos de pregamentos 
e fallas. 

B8.12.Representar os elementos dunha dobra e 
dunha falla. 

BXB8.12.1.Distingue os elementos dunha dobra e 
clasifícaos atendendo a diferentes criterios. 

BXB8.12.2.Recoñece e clasifica os tipos de falla,  
identificando os elementos que a constitúen. 

CAA 

CMCCT 

 

CMCCT 

 Bloque 9.Historia daTerra  

m 

 l 

B9.1.Estratigrafía:  concepto e 
obxectivos. Principios. Definición de 
estrato. 

B9.2.Interpretación e realización de 
mapas topográficos e cortes 
xeolóxicos. 

B9.1. Deducir a existencia de estruturas 
xeolóxicas e a súa relación co relevo, a partir 
de mapas topográficos e cortes xeolóxicos 
dunha zona determinada. 

BXB9.1.1.Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

 l 

e 

B9.3.  Datacións  relativas  e  
absolutas: estudo de cortes xeolóxicos 
sinxelos. Grandes divisións 
xeolóxicas:Táboa do tempo xeolóxico. 
Principais acontecementos na historia 
xeolóxica daTerra. Oroxenias. 

B9.2.Aplicar criterios cronolóxicos para a 
datación relativa de formacións xeolóxicas e 
de formacións localizadas nuncorte 
xeolóxico. Describir as grandes divisións do 
tempo en xeoloxía. Oroxenias e grandes 
acontecementos xeolóxicos. 

BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos 
seu estratos, as discordancias e a historia xeolóxica da rexión, e 
identifica osgrandes acontecementos xeolóxicos ocorridos e as 
oroxenias. 

CMCCT 

CAA 

d 

 l 

p 

B9.4.Extincións masivas e as súas 
causas naturais. 

B9.5. Estudo e recoñecemento de 
fósiles.  

B9.3.Interpretar o proceso de fosilización e os 
cambios que se producen. Analizar as 
causas da extinción das especies. 

BXB9.3.1.  Categoriza  os principais fósiles guía e valora a súa 
importancia para o establecemento da historia xeolóxica daTerra. 

 

CAA 

CMCCT 
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10.3- TEMPORALIZACIÓN     1º  BACHARELATO  BIO-XEO 

 

 Duración  Unidades didácticas Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 10 semanas   41  

 
 

 
Estructura e 
Composición da Terra 
Os procesos xeolóxicos 
e petroxenéticos 
Historia da Terra  
 

PRESENTACIÓN 1 Setembro 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos  

3 
15 
15 
7 
 
 

Setembro, 
Outubro 
Novembro 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas Os seres vivos: 
Composición e 
función 
A Organización 
celular 
Histoloxía 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 
 
 
 

36 
 
12 
 
12 
 
12 

 
 
Xaneiro 
 
Febreiro 
 
Marzo 
 
 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas A Biodiversidade. 
Biomas 
As Plantas: Funcións 
e adaptacións ao 
medio 
Os animais: Funcións 
e adaptacións ao 
medio 
 
 

 
 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 

36 
 
14 
 
15 
 
7 
 

 
 
Abril 
 
Maio 
 
Xuño 

1 semana  Sesións finais  
 

Recuperación Final de Xuño 

 

 

10.4- ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE 1º  BACHARELATO BIO-XEO 

1ª AVALIACIÓN  

 Caracteriza  os  métodos  de  estudo  da Terra sobre a base dos procedementos que 

utiliza e as súas achegas e limitacións. 

 Resume  a  estrutura  e  composición  do interior terrestre, distinguindo as súas capas en 

función da súa composición e da súa mecánica, así como as descontinuidades e as zonas 

de transición entre elas. 

 Indica as achegas máis relevantes da deriva continental, para o desenvolvemento da 

Teoría da Tectónica de placas 

  Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles.  
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 Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas,  e coñece as estruturas 

resultantes da localización dos magmas en profundidade e en superficie 

 Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e clasifícaos atendendo á súa 

composición, e relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do magma, 

e diferenza os produtos emitidos nunha erupción volcánica. 

 Diferenza os tipos de rochas  magmáticas, identifica as máis frecuentes, con axuda de 

claves, e relaciona a súa textura co seu proceso de formación. 

 Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 

  Ordena e clasifica as rochas metamórficas      máis      frecuentes      da      codia      

terrestre, relacionando a súa textura co tipo de metamorfismo experimentado. 

  Detalla e discrimina as fases do proceso de formación dunha rocha sedimentaria 

  Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia 

terrestre. 

  Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos que se someten as rochas e 

coas propiedades destas. 

  Relaciona    os    tipos    de    estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas. 

 Recoñece e clasifica os distintos tipos de dobras e fallas, identificando os elementos que 

as constitúen. 

  Interpreta cortes xeolóxicos , determina a antigüidade dos seus estratos, as discordancias 

e a historia xeolóxica da rexión, e  identificando os grandes acontecementos xeolóxicos 

ocorridos e as oroxenias. 

 

 

2ª AVALIACIÓN 

 Describe  as  características  dos  seres vivos: funcións de nutrición, relación e 

reprodución. 

  Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos. 

  Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 

  Asocia  biomoléculas  coa  súa  función biolóxica de acordo coa súa estrutura 

tridimensional. 

  Interpreta  a  célula  como  unha  unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 

  Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

  Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da meiose. 

 Selecciona  as  principais  analoxías  e diferenzas entre a mitose e a meiose. 

  Identifica os niveis de organización celular e determina as súas vantaxes para os seres 

plurice- lulares. 

  Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células características, asociando a 

cada unha a súa función. 

 

3ª AVALIACIÓN :  

 

 Identifica os grandes  grupos taxonómicos dos seres vivos 

 Coñece o concepto de biodiversidade e o relaciona coa variedade e abundancia de 

especies, valorandoa importancia das illas no mantenemento da biodiversidade 
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 Recoñece os tres dominios e os cinco reinos nos que se agrupan os seres vivos e 

enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos 

 Diferenza os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños 

 Recoñece e explica a influencia do clima nas distribución de biomas, ecosistemas e 

especies 

  Asocia e relaciona  as  principais formacións vexetais cos biomas correspondentes. 

 Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a insularidade e as barreiras oroxénicas 

e mariñas coa distribución das especies. 

 Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies mediante cambios 

evolutivos. 

 Identifica os factores  que favorecen a especiación 

 Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e as súas especies 

máis representativas. 

 Define  o  concepto  de  endemismo  ou especie endémica. 

 Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 

 Describe a absorción da auga e os sales minerais. 

 Coñece e explica a composición do zume bruto e o zume elaborado así como os seus 

mecanismos de transporte. 

 Describe  os  procesos  de  transpiración, intercambio de gases e gutación. 

 Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e asocia, a 

nivel de orgánulo, onde se producen. 

  Argumenta  e  precisa  a  importancia  da fotosíntese como proceso de biosíntese, 

imprescin- dible para o mantemento da vida na Terra. 

 Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias 

 Argumenta os efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento da planta 

 Distingue os mecanismos de reprodución asexual e sexual nas plantas 

 Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas e diferenza a orixe 

e as partes da semente e do froito 

 Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio no que se desenvolven 

 Argumenta     as  diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición e 

alimentación. 

 Coñece  as  características  da  nutrición heterótrofa e distingue os tipos principais. 

 Recoñece e diferenza os aparellos   dixestivos dos invertebrados e dos vertebrados, 

relacionando cada órgano do aparato dixestivo coa función que realizan. 

 Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e explica as súas 

van- taxes e os seus inconvenientes. 

  Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, 

dobre, incompleta ou completa). 

 Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións. 

 Diferenza  respiración  celular  e  respiración,  e  explica  o  significado  biolóxico  de  

respira- ción celular. 

 Asocia  os  aparellos  respiratorios  cos grupos aos que pertencen, e recoñéceos en repre- 

sentacións esquemáticas. 

  Define e explica o proceso da excreción , enumera   os   principais   produtos   de 

excreción e clasifica os grupos de animais segundo os produtos de excreción 

 Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as súas principais 

estru- turas a partir de representación esquemáticas. 
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 Explica  o  proceso  de  formación  dos ouriños. 

 Integra a coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as dúas funcións. 

 Define  estímulo,  receptor,  transmisor, efector. 

 Identifica  distintos  tipos  de  receptores sensoriais e nervios. 

 Explica a transmisión do impulso nervioso na neurona e entre neuronas. 

 Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados e vertebrados 

 Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas. 

 Relaciona cada glándula endócrina coa hormona ou as hormonas máis importantes que 

se- grega, e explica a súa función de control. 

 Identifica o concepto de homeostase e a súa relación co sistema nervioso e endócrino. 

 Describe  as  diferenzas  entre  reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e 

os inconvenientes de cada unha. 

 Identifica tipos de reprodución asexual en organismos unicelulares e pluricelulares e os 

tipos de reprodución sexual. 

 Distingue  e  compara  o  proceso  de espermatoxénese e ovoxénese. 

 Diferenza os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 

 Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os acontecementos característicos 

de cada unha. 

 Identifica  as  adaptacións  animais  aos  diferentes medios (aéreos, acuático e terrestre) 

 

10.5-  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN    1º de Bacharelato Bio-Xeo 

Os procedementos para a avaliación da aprendizaxe dos/as alumnos/as serán os 

seguintes: 

 PROBAS ESCRITAS:  70% Realizaranse a ser posible dous exames por trimestre coma 

testemuña escrita da asimilación dos contidos.   

O/A profesor/a poderá decidir  facer probas orais, exposicións de traballos cos mesmos 

criterios de avaliación cas probas escritas. 

 TRABALLO EXPERIMENTAL D E LABORATORIO: 15% 

 OUTRAS ACTIVIDADES: 15% 

       Ao longo do curso poderán realizarse, a criterio do/a profesor/a, probas escritas sobre o 

contido traballado nas prácticas de laboratorio e no Proxecto Científico. 

 

Para aprobar cada avaliación os/as alumnos/as terán que acadar un 50% da valoración nas 

probas escritas e un 50% no traballo de laboratorio e outras actividades. 

Tanto nas probas escritas como no P.C. e laboratorio  terase en conta a expresión e faltas de 

ortografía, podendo reducir a nota final como máximo 0,5 puntos (acordo de claustro). 

Recuperacións: 

Ao longo do curso poderán facerse recuperacións das avaliacións suspensas. Tendo que 

recuperar tanto as probas escritas como o apartado de  traballo diario que se fará segundo criterio 

do/a profesor/a. 
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A cualificación final será unha ponderación de todo o traballo desenvolvido durante o curso 

mediante media aritmética, aplicando o redondeo científico, valorando a evolución positiva do 

alumno. 

Ao final do curso, se recuperarán as avaliacións suspensas. No caso de que  un/unha alumno/a 

non acadara o mínimo no apartado de traballo diario ao longo do curso, será cada profesor o que 

determine o procedemento para recuperalo.  

No caso que non superen a materia en Xuño, no mesmo mes de Xuño fixaremos unha proba de 

contidos extraordinaria. 

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha 

parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

11- ENSINO NON PRESENCIAL  

11.1- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de Aula Virtual- como preparación para unha situación 

de Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o 

noso Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o 

alumnado afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- Na Aula Virtual figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- Material teórico e tarefas (fichas de traballo, boletíns de actividades, traballos varios…)  

estarán subidos á AV  ou ben figurará un enlace na mesma para acceder a este material. 

- O alumnado subirá os traballos realizados a Aula Virtual según o procedemento 

establecido polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento, e serán publicados na Aula Virtual. A modificación dos establecidos para o réxime 

presencial procederá sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación.  



Programación Bioloxía e Xeoloxía IES Afonso X O Sabio Curso 2021/2022 

103 

11.2- Mínimos imprescindibles: Estándares de aprendizaxe e criterios avaliación 1º BACHARELATO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.  Especificar  as  características  dos  seres vivos. BXB1.1.1.  Describe  as   funcións dos seres vivos: de nutrición, relación e reprodución. 

B1.2.  Distinguir  bioelemento,  oligoelemento  e biomolécula.. BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos. 

B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas que constitúen a materia viva, e 

relaciona- los coas súas respectivas funcións biolóxicas na célula. 
BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das moléculas básicas 

que configuran a estrutura celular destacando a uniformidade molecular dos seres vivos. 

B1.4.  Diferenciar  os  monómeros  constituíntes das macromoléculas orgánicas. BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 

B2.1. Describir a célula como unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos, e 

distinguir unha célula procariota dunha eucariota e unha célula animal dunha vexetal, 

analizando as súas semellanzas e as súas diferenzas. 

BXB2.1.1.  Interpreta  a  célula  como    unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 

BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucariótas , nomea as súas estruturas e recoñece as 

características diferenciadoras das células animais e vexetais 

B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa función. BXB2.2.1 Asocia cada orgánulo coa súa función ou coas súas funcións. 

B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mitose e da meiose, e argumentar a súa importancia 

biolóxica. 
BXB2.3.1. Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da meiose. 

B2.4. Establecer as analoxías  e  as  diferenzas principais entre os procesos de división 

celular mitótica e meiótica. 
BXB2.4.1.  Selecciona  as  principais  analoxías  e diferenzas entre a mitose e a meiose. 

B3.1.   Diferenciar   os   niveis   de   organización celular BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización celular . 

B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a composición dos tecidos animais e vexetais, en 

relación coas súas funcións. 
BXB3.2.1. Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células características, 

asociando a cada unha a súa función. 
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B4.3.  Definir  o  concepto  de  biodiversidade   BXB4. 3.1. Coñece o concepto de biodiversidade e  o relaciona  coa variedade e a 

abundancia de especies, xenética e ecolóxica 

B4.1.  Coñecer  e  indicar  os  grandes  grupos taxonómicos de seres vivos. BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 

B4.4. Coñecer e indicar as características dos tres dominios e os cinco reinos en que se 

clasifcan os seres vivos. 
BXB4.4.1. Recoñece  os  tres  dominios  e  os  cinco reinos en que agrupan os seres vivos e 

enumera as características de cada un deles 

 B4.9.  Relacionar  a  biodiversidade  co  proceso evolutivo.  BXB4.9.1. Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies mediante cambios 

evolutivos.   

  B4.10.  Describir  o  proceso  de  especiación  e enumerar os factores que o condicionan. BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación e os factores que a favorecen 

  B4.11.    Recoñecer    e    indicar    a    importancia bioxeográfica da Península  Ibérica no man- 

temento da biodiversidade e a aportación de Galicia á biodiversidade. 

BXB4.11.3. Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e as súas 

especies máis representativas. 

 B4.13.  Definir  o  concepto  de  endemismo,  e coñecer e identificar os principais endemismos 

da flora e da fauna españolas e galegas. 

BXB4.13.1.  Define  o  concepto  de  endemismo  ou especie endémica. 

BXB4.13.2. Identifica os principais endemismos de plantas e animais en España e en Galicia. 

 B4.15. Coñecer e indicar as principais causas de perda de biodiversidade, así como as ameazas 

máis importantes para a extinción de especies. 

BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 

BXB4.16.2. Indica as principais medidas que reducen a perda de biodiversidade 

B5.1. Describir como se realiza a absorción da auga e os sales minerais. BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales minerais. 

B5.2.  Coñecer  e  identificar  a  composición  do zume bruto e  do zume elaborado e os seus 

mecanismos de transporte. 

BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do zume bruto, do zume elaborado e os seus 

mecanismos de transporte. 

B5.3.    Explicar    os    procesos    de   transpiración, intercambio de gases BXB5.3.1.  Describe  os  procesos  de  transpiración, intercambio de gases 
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B5.5.  Comprender  e  diferenciar  as  fases  da fotosíntese e os factores que afectan o proceso. BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e asocia, a 

nivel de orgánulo, onde se producen. 

B5.6. Salientar a importancia biolóxica da fotosíntese. BXB5.6.1.  Argumenta  a  importancia  da fotosíntese como proceso de biosíntese, imprescin 

dible para o mantemento da vida na Terra. 

B6.1. Comprender e discriminar os conceptos de nutrición heterótrofa e de alimentación. BXB6.1.2.  Coñece  as  características  da  nutrición heterótrofa e distingue os tipos principais 

B6.4.  Diferenciar  a  estrutura  e  a  función  dos órganos do aparello dixestivo e as súas glándu- 

las. 

BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función. 

B6.5.  Coñecer  e  relacionar  a  importancia  de pigmentos respiratorios no  transporte  de  osíxe- 

no. 

BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais. 

B6.6. Comprender e describir os conceptos de circulación aberta e pechada, circulación simple e 

dobre, incompleta ou completa. 

BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e explica as súas 

vantaxes e os seus inconvenientes. 

B6.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación e intercambio gasoso) 

 

BXB6.8.1.  Diferencia  respiración  celular  e  respiración,  e  explica  o  significado  biolóxico  de  

respiración celular. 

B6.9.  Coñecer  e  indicar  os  tipos  de  aparellos respiratorios en invertebrados e vertebrados. BXB6.9.1.  Asocia  os  aparellos  respiratorios  cos grupos aos que pertencen. 

B6.10. Definir o concepto de excreción e relacionalo cos obxectivos que persegue. BXB6.10.1. Define e explica o proceso da excreción. 

B6.11.    Enumerar    os    principais    produtos de excreción e sinalar as diferenzas apreciables 

nos grupos de animais en relación con estes produtos. 

BXB6.11.1.   Enumera   os   principais   produtos   de excreción e clasifica os grupos de animais 

segundo os produtos de excreción. 

B7.2.  Identificar  as  capas  que  conforman  o interior do planeta de acordo coa súa 

composición, diferencialas das que se establecen en función da súa mecánica, e marcar as 

BXB7.2.1.  Resume  a  estrutura  e  composición  do interior terrestre, distinguindo as capas en 

función da súa composición e da súa mecánica, así como as descontinuidades e as zonas de 
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descontinuidades e as zonas de transición. transición entre elas. 

B7.4.  Comprender  e  diferenciar  a  teoría  da deriva continental de Wegener e a súa relevancia 

para o desenvolvemento da teoría da tectónica de placas. 

BXB7.4.1.  Indica  as  achegas  máis  relevantes  da deriva continental, para o desenvolvemento 

da teoría da Tectónica de placas. 

sinalar os procesos que acontecen entre eles. BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles. 

B7.4.  Comprender  e  diferenciar  a  teoría  da deriva continental de Wegener e a súa relevancia 

para o desenvolvemento da teoría da tectónica de placas. 

BXB7.4.1.  Indica  as  achegas  máis  relevantes  da deriva continental, para o desenvolvemento 

da teoría da Tectónica de placas. 

B7.5. Clasificar os bordos de placas litosféricas e sinalar os procesos que acontecen entre eles. BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles. 

B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para a datación relativa de formacións xeolóxicas e defor- 

macións localizadas nun corte xeolóxico. Describir as grandes divisións do tempo en xeoloxía. 

Oroxenias e grandes acontecementos xeolóxi- cos. 

BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos, as 

discordancias e a historia xeolóxica da rexión, e identifica os grandes acontecementos 

xeolóxicos ocorridos e as oroxe- nias. 

extinción das especies. 

BXB9.3.1.  Categoriza  os  principais  fósiles  guía  e valora a súa importancia para o 

establecemento da historia xeolóxica da Terra. 
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ANATOMÍA APLICADA. 1º BACHARELATO 

 

10.1- OBXECTIVOS 

 

1. Entender o corpo como macro-estructura global que sigue as leis da bioloía, cuxos 

aparatos e sistemas traballan cara un fin común, e valorar esta concepción como a forma de 

manter non só un estado de saúde óptimo, senon tamén o maior rendemiento físico e 

artístico.  

 

2. Coñecer os requerimentos anatómicos e funcionais peculiares e distintivos das diversas 

actividades artísticas nas que o corpo é o instrumento de expresión. 

 

 3. Establecer relaciòns razoadas entre a morfoloxía das estructuras anatómicas o seu 

funcionamento.  

 

4. Distinguir  razoadamente entre o traballo físico que é anatómica e fisiolóxicamente 

aceptable epreservala saúde, do mal uso do corpo, que disminúee o rendemento físico e 

conduce á enfermidade ou lesión.  

 

5. Manexar con precisión a terminoloxía básica empregada en anatomía, fisioloxía, 

nutrición, biomecánica e patoloxía para utilizar unha correcta lingüaxe oral e escrita, e poder 

acceder a textos e información dedicada a estas materias. 

 

 6. Aplicar con autonomía os coñecemientos adquiridos á resolución de problemas prácticos 

simples de tipo anatómico e funcional. 

 

 7. Recoñecer os aspectos saudables da práctica de actividade física e coñecer os seus 

efectos beneficiosos sobre a saúde física e mental.



Programación Bioloxía e Xeoloxía IES Afonso X O Sabio Curso 2021/2022 

108 

10.2- SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E ESTÁNDARES Anatomía aplicada  1º  BAC 

                                                                               Anatomía  aplicada 1º de Bacharelato.  

Obxectivos                Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

    Bloque 1. As características do movemento:  

 

 

d 

 i 

 l 

n 

B1.1.Elementos da acción motora. 
Mecanismos de percepción, decisión e 
execución. 

B1.2.O movemento humano como 
ferramenta  artístico-expresiva. Conciencia 
corporal  e estados psicofísicos. .  (T) 

B1.1.Analizar os mecanismos que interveñen 
nunha acción motora,relacionándoos coa fina- 
lidade expresiva das actividades artísticas. 

AAB1.1.1.Recoñece e enumera os elementos da 
acción motora e os factores que interveñen nos 
mecanismos de percepción, decisión e execución de 
determinadas accións 

AAB1.1.2.Identifica e describe a relación entre a 
execución dunha acción motora e asúa finalidade. 

CMCCT 

d 

 i 

 l 

n 

B1.3.Características da execución das 
accións motoras propias da actividade 
artística. 

B1.4.Relación corporal coa gravidade e 
graos detensión muscular. 

B1.5.Capacidades coordinativas como 

    compoñentes cualitativos das accións 

    motoras 

B1.2.Identificar as características da 
execución das accións motoras propias da 
actividade artística, e describir a súa achega á 
finalidade  destas e a súa relación coas 
capacidades coordinativas 

AAB1.2.1. Detecta as características da execuciónde 
accións motoras propias das actividades artísticas. 

CMCCT 

AAB1.2.2. Propón modificacións das características 
dunha execución para cambiar o seu compoñente 
expresivo-comunicativo. 

CCEC 

CSIEE 

AAB1.2.3.Argumenta a contribución das capacidades 
coordinativas ao desenvolvemento das accións 
motoras. 

CMCCT 

 Bloque 2.Organización básica do corpohumano  

d 

 i 

 l 

B2.1. Niveis de organización do corpo 
humano. 

B2.2.Funcións vitais. 

B2.3.Órganos e sistemas do corpo humano. 
Localización e funcións básicas. 

B2.1. Interpretar o funcionamento do corpo 
humano como o resultado da integración 
anatómica e funcional dos elementos que 
conforman os seus niveis de organización e 
que o caracterizan como unha unidade 
estrutural e funcional. 

AAB2.1.1.Diferenza os niveis de organización do 
corpo humano. 

CMCCT 

AAB2.1.2. Describe a organización xeral do corpo 
humano utilizando diagramas e modelos. 

CMCCT 

AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo 
humano,sinalando as súas características máis 
salientables. 

CMCCT 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e 
relaciónaos coas súas funcións. 

CMCCT 
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                                                                                                  Anatomía  aplicada 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 Bloque 3.O sistema locomotor  

d 

 i 

 l 

B3.1. Estrutura e funcionamento do 
sistema locomotor. 

B3.2.Tipos de ósos,músculos e 
articulacións. Funcionamento nos 
movementos propios das actividades 
artísticas. 

B3.1.Recoñecer a estrutura e o 
funcionamento do sistema locomotor humano 
en movementos  propios das actividades 
artísticas, razoando as relacións funcionais que 
se establecen entre as súaspartes 

AAB3.1.1.Describe a estrutura e a función do sistema 
esquelético en relación coa mobilidade do corpo humano. 

CMCCT 

AAB3.1.2.Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa función. CMCCT 

AAB3.1.3.Diferenza os tipos de articulacións en relación coa 
mobilidade que permiten. 

CMCCT 

AAB3.1.4.Describe a estrutura e a función do sistema 
muscular,identificando a súa funcionalidade como parte activa do 
sistema locomotor. 

CMCCT 

AAB3.1.5.Diferenza os tipos de músculo en relación coa súa 
función. 

CMCCT 

AAB3.1.6.Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción 
muscular. 

CMCCT 

d 

 i 

 l 

 

B3.4. Anatomíafuncional. 

B3.5.Fisioloxía muscular 

B3.6. Biomecánica do movemento 
humano. Aplicación a os xestos motores 
das actividades artísticas. 

B3.7.Adaptacións que se producen no 
sistema locomotor como resultado da 
práctica sistematizada de actividade física e 
de actividades artísticas. .  (T) 

B3.2. Analizar a execución de movementos 
aplicando os principios anatómicos 
funcionais , a fisioloxía muscular e as bases 
da biomecánica,e establecendo relacións 
razoadas. 

AAB3.2.1.Interpreta os principios da mecánica e da cinética, 
aplicándoos ao funcionamento do aparello locomotor e ao 
movemento. 

CMCCT 

AAB3.2.2. Identifica os ósos, as articulacións e os músculos 
principais implicados en diversos movementos, utilizando a 
terminoloxía axeitada. 

 

CCL 

CMCCT 

AAB3.2.3.Relaciona a estrutura muscular coa súa función na 
execución dun movemento e as forzas que actúan neste. 

CMCCT 

AAB3.2.4.Relaciona diferentes tipos de pancas coas 
articulacións do corpo humano e coa participación muscular nos 
seus movementos. 

CMCCT 

AAB3.2.5.Clasifica os principais movementos articulares en 
función dos planos e dos eixes do espazo. 

CMCCT 

AAB3.2.6.  Argumenta os efectos da  práctica sistematizada de 
exercicio físico sobre os elementos estruturais e funcionais do 
sistema locomotor,en relación coas actividades artísticas e os 
estilos de vida. 

CMCCT 
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                                                                                                                 Anatomía aplicada 1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

d 

 i 

 l 

B3.8.   Alteracións   posturais:   
identificación, causas e corrección. 

B3.9.Hábitos saudables de hixiene postural 
na práctica das actividades artísticas. .  (T) 

B3.3. Valorar a corrección postural e 
identificar os malos hábitos posturais, co fin 
de traballar de forma segura e evitar 
lesións. 

AAB3.3.1.Identifica as alteracións máis importantes derivadas 
do mal uso postural e propón alternativas saudables. 

CMCCT 

AAB3.3.2. Controla a súa postura e aplica medidas 
preventivas na execución de movementos propios das 
actividades artísticas,e valora a súa influencia na saúde. 

CMCCT 

CSIEE 

d 

 i 

 l 

B3.10.   Lesións  do  aparello   locomotor  
nas actividades artísticas. Hábitos saudables 
e prevención de lesións. 

B3.11.Importancia do quecemento e da volta 
á calma na práctica de actividades artísticas (T). 

B3.4.  Identificar  as  lesións  máis  
comúns  do aparello  locomotor  nas  
actividades artísticas, en relación coas 
súas causas fundamentais. 

AAB3.4.1.Identifica as principais patoloxías e lesións 
relacionadas co sistema locomotor nas actividades artísticas, e 
xustifica as súas causas principais. 

CMCCT 

AAB3.4.2.Analiza posturas e xestos motores das actividades 
artísticas, aplicando os principios de ergonomía, e propón 
alternativas para traballar de forma segura e evitar lesións 

CMCCT 

CSIEE 

 Bloque 4.O sistema cardiopulmonar  

d 

 i 

 l 

B4.1.    Sistema    respiratorio:    
características, estrutura efuncións. 

B4.2.Fisioloxía da respiración. 

B4.3.Coordinación da respiración co 
movemento corporal e a súa intensidade. 

B4.4. Sistema cardiovascular: 
características, estrutura e funcións. 

B4.5.Fisioloxía cardíaca e da circulación. 

B4.6.   Parámetros  de   saúde   
cardiovascular. Análise de hábitos e 
costumes saudables. .  (T) 

B4.7. Principios de  acondicionamento 
cardiopulmonar para a mellora do 
rendemento en actividades artísticas que 
requiran de traballo físico. 

B4.1.Identificar o papel do sistema 
cardiopulmonar no rendemento das 
actividades artísticas corporais. 

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a función dos pulmóns, 
detallando o  intercambio de gases que ten lugar neles e a 
dinámica de ventilación pulmonar asociada. 

CMCCT 

AAB4.1.2.Describe a estrutura e a funcióndo sistema 
cardiovascular, explicando a regulación e a integración de 
cada compoñente. 

CMCCT 

CMCCT 

AAB4.1.3.   Relaciona  o   latexo  cardíaco,  o volume e a 
capacidade pulmonar coa actividade física asociada a 
actividades artísticas de diversa índole.
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                                                                                                           Anatomía aplicada 1 º de Bacharelato. 

 

 

 

 

 

 

 



OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

d 

 i 

 l 

B4.8.  Características, estrutura e funcións 
do aparello fonador. 

B4.9.Principais patoloxías do sistema 
cardiopulmonar e as súas causas. 

B4.10. Principais  patoloxías   que  afectan  
o aparello fonador e as súas causas. 

B4.11.  Pautas  e costumes  saudables  para  
o sistema cardiorrespiratorio e o aparello de 
fonación. .  (T) 

B4.2. Relacionar o sistema cardiopulmonar 
coa saúde, recoñecendo hábitos e 
costumes saudables para o sistema 
cardiorrespiratorio e o aparello de fonación, 
nas accións motoras inherentes ás 
actividades artísticas corporais e na vida 
cotiá. 

AAB4.2.1. Identifica os órganos respiratorios implicados na 
declamación e no canto. 

CMCCT 

AAB4.2.2.Identifica a estrutura anatómica do aparello de 
fonación, e describe as interaccións entre as estruturas que 
o integran. 

CMCCT 

AAB4.2.3. Identifica as principais patoloxías que afectan o 
sistema cardiopulmonar en relación coas causas máis 
habituais e cos seus efectos nas actividades artísticas. 

CMCCT 

AAB4.2.4. Identifica as principais patoloxías que afectan o 
aparello de fonación en relación coas causas máis habituais. 

CMCCT 

AAB4.2.4.5.   Recoñece  hábitos  e  costumes saudables 
para o sistema cardiorrespiratorio e o aparello de fonación, 
nas acciónsmotoras inherentes ás actividades artísticas 
corporais e na vida cotiá 

CMCCT 

 Bloque 5.O sistema de achega e utilización da enerxía  

d 

 i 

 l 

B5.1.Metabolismo humano. 

B5.2.Principais vías metabólicas de 
obtención de enerxía. Metabolismo aeróbico 
e anaeróbico. 

B5.3.  Metabolismo  enerxético  e  actividade 
física. Mecanismos para a mellora da 
eficiencia de acción. 

B5.4. Mecanismos fisiolóxicos presentes na 
aparición da fatiga e no proceso de 
recuperación. 

B5.1.Argumentar os mecanismos 
enerxéticos que interveñen nunha acción 
motora, co fin de xestionar a enerxía e 
mellorar a eficiencia da acción. 

AAB5.1.1.  Describe os  procesos metabólicos de produción 
de  enerxía polas vías aeróbica e anaeróbica, e xustifica o 
seu rendemento enerxético e a súa relación coa intensidade 
e a duración da actividade. 

CMCCT 

AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP como transportador da 
enerxía libre, asociándoo coa subministración continua e 
adaptada ás necesidades do corpo humano. 

CMCCT 

AAB5.1.3.  Identifica  tanto  os  mecanismos fisiolóxicos que 
conducen a un estado de fatiga física como os mecanismos 
de recuperación. 

CMCCT 

d 

 i 

 l 

B5.5.Sistema dixestivo: características 
estrutura e funcións. 

B5.6.Fisioloxía do proceso dixestivo. 

B5.7.Alimentación e nutrición.Tipos de 
nutrientes. 

B5.2. Recoñecer os procesos de dixestión  
e absorción de alimentos e nutrientes, e 
explicar as estruturas orgánicas implicadas 
en cada un. 

AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos aparellos e dos órganos 
que interveñen nos procesos de dixestión e absorción dos 
alimentos e nutrientes, en relación coas súas funcións en 
cada etapa 

CMCCT 

AAB5.2.2.Distingue os procesos que interveñen na dixestión 
e na absorción dos alimentos e dos nutrientes, vinculándoos 
coas estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

CMCCT 
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                                                                                                             Anatomía  aplicada  1º de Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

d 

 i 

 l 

B5.8. Dieta equilibrada e a súa relación coa 
saúde.Tipos dealimentos. Balance 
enerxético. .  (T) 

B5.9.Necesidades de alimentación en 
función da actividade realizada. .  (T) 

B5.10.Hidratación.Pautas saudables de con- 
sumo en función da actividade realizada. 

B5.3.Valorar os hábitos nutricionais que 
inciden favorablemente na saúde e no 
rendemento das actividades artísticas 
corporais. 

AAB5.3.1.Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non 
enerxéticos, en relación cunha dieta sa e equilibrada. 

CMCCT 

AAB5.3.2.Relaciona a hidratación co mantemento dun 
estado saudable, calculando o consumo de auga diario 
necesario en distintas circunstancias ou actividades. 

CMCCT 

AAB5.3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando o  
balance enerxético  entre  inxestión e actividade, e argumenta 
a súa influencia na saúde e no rendemento físico. 

CMCCT 

(T) 

 

 

AAB5.3.4.    Recoñece    hábitos   alimentarios saudables e 
prexudiciais para a saúde,e saca conclusións para mellorar o 
benestar persoal. 

CMCCT 

b 

d 

 i 

 l 

B5.11.Trastornos do comportamento 
nutricional: dietas restritivas,anorexia e 
bulimia.Efectos sobre a saúde. (T) 

B5.12.Factores sociais e derivados da 
propia actividade artística que conducen á 
aparición de distintos tipos de trastorno do 
comportamento nutricional. (T) 

 

B5.4. Identificar os trastornos do 
comportamento nutricional máis comúns e 
os efectos que teñen sobre a saúde. 

AAB5.4.1.Identifica os principais trastornos do 
comportamento nutricional e argumenta  os efectos que 
teñen para asaúde. 

CMCCT 

AAB5.4.2.Recoñece os factores sociais, incluíndo os 
derivados do propio traballo artístico que conducen á aparición 
nos trastornos do comportamento nutricional. 

CSC 

 Bloque 6.Os sistemas de coordinación e de regulación  

d 

 i 

 l 

B6.1. Sistema nervioso: características, 
estrutura e funcións.Movementos reflexos e 
voluntarios. 

B6.2.Sistema endócrino: 
características,estrutura e funcións. 

B6.3. Fisioloxía  do  sistema de  regulación  
na prácticadas actividades artísticas. 

B6.1.Recoñecer os sistemas de 
coordinacióne regulación do corpo 
humano,especificando a súa estrutura e 
función. 

AAB6.1.1.  Describe a estrutura e as función dos sistemas 
implicados no control e na regulación da actividade do corpo 
humano, establecendo aasociación entre eles. 

CMCCT 

AAB6.1.2.  Recoñece as diferenzas entre  os movementos 
reflexos e os voluntarios,asociándoos ás estruturas 
nerviosas implicadas neles. 

CMCCT 

AAB6.1.3.Interpreta a fisioloxía do sistema de regulación, 
indicando as interaccións entre as estruturas que o integran 
e a execución de actividades artísticas. 

CMCCT 
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                                                                                           Anatomía  aplicada 1º de Bacharelato.

   CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

d 

 i 

 l 

B6.4. Afunción hormonal na actividade física. 

B6.5.  Equilibrio  hídrico,  osmorregulación e 
termoregulación no corpo humano: 
mecanismos de acción. 

B6.6.Relación dos sistemas de regulación do 

   Organismo coa actividade física e coas     
actividades artísticas 

B6.2.Identificar o papel do sistema 
neuroendócrino na actividade física, 
recoñecendo a relación entre todos os 
sistemas do organismo humano. 

AAB6.2.1.Describe a función das hormonas e o importante 
papel que xogan na actividade física. 

CMCCT 

AAB6.2.2.Analiza o proceso de termorregulación e de 
regulación de augas e sales en relación coa actividade 
física. 

CMCCT 

AAB6.2.3. Valora os beneficios do mantemento dunha 
función hormonal para o rendeme 

nto físico do/da artista. 

CMCCT 

 Bloque 7. Expresión e  comunicación corporal  

b 

d 

h 

n 

B7.1. Posibilidades artístico-expresivas e de 
comunicación do corpo e do movemento. (T) 

B7.2. Achegas das actividades artísticas 
corporais no desenvolvemento persoal do/da 
artista e da sociedade. (T) 

 

B7.1.  Recoñecer  as características  
principais da motricidade humana e o seu 
papel no desenvolvemento persoal e da 
sociedade. 

AAB7.1.1.Recoñece e explica o valor expresivo, 
comunicativo e cultural das actividades practicadas como 
contribución ao desenvolvemento integral da persoa. 

CSC 

CCEC 

AAB7.1.2.Recoñecee  explica  o  valor social das 
actividades artísticas corporais, desde o punto de vista tanto 
de practicante como de espectador. 

CSC 

CCEC 

d 

h 

n 

B7.4.Danza, teatro físico e outras 
manifestacións artísticas que lle permiten ao 
ser humano expresarse corporalmente(T) 

 

B7.2.Identificar as accións que lle permiten 
ao ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente e de relacionarse co seu 
ámbito. 

AAB7.2.1.Identifica os elementos básicos do corpo eo 
movemento como recurso expresivo e de comunicación. 

CCEC 

AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o movemento como medio de 
expresión e de comunicación, e valora o seu valor estético. 

CSC 

CCEC 

d 

h 

m 

n 

B7.4.Toma de conciencia do corpo e do 
espazo. Elementos rítmicos.Focos 
expresivos do corpo. 

B7.5.A linguaxe corporal como fonte de 
desenvolvemento creativo. 

B7.3.Diversificar e desenvolver as súas 
habilidades motoras específicas con 
fluidez, precisión e control, aplicándoas a 
distintos contextos de práctica artística. 

AAB7.3.1.Conxuga a execución dos elementos técnicos das 
actividades de ritmo e expresión ao servizo da 
intencionalidade. 

CCEC 

AAB7.3.2.  Aplica habilidades específicas expresivo-
comunicativas para enriquecer as posibilidades de resposta 
creativa. 

CCEC 

CSIEE 
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                                                                                   Anatomía aplicadada 1º Bacharelato  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
                                                                                     Bloque 8.Elementos comúns  

d 

g 

 i 

B8.1.Tecnoloxías da información e da 
comunicación no proceso de aprendizaxe. 

B8.1.Utilizar as tecnoloxías da información 
e da comunicación para mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, procurando fontes 
de información axe i tadas e  
par t ic ipando e  
axeitadaseparticipandoenámbitoscola- 

AAB8.1.1.  Compila  información, utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, de forma sistematizada e 
aplicando criterios de procura que garantan o acceso a fontes 
actualizadas e rigorosas na materia 

CD 

CAA 

        participando en      

     ámbitos  colaborativos con intereses  

     comúns 

 
AAB8.1.2. Comunica e compartea información coa  

ferramenta  tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou 
difusión. 

CCL 

CD 

d 

 i 

 l 

B8.2.  Metodoloxía   científica  de  traballo   
na resolución deproblemas sobre o 
funcionamento humano, a saúde,a 
motricidade humana e as actividades 
artísticas. 

B8.2.Aplicar destrezas de investigación 
experimentais sinxelas coherentes cos 
procedementos da ciencia, utilizándoas na 
resolución de problemas que traten do 
funcionamento do corpo humano, a saúde 
e a motricidade humana. 

AAB8.2.1.  Aplica unha  metodoloxía  científica na formulación 
e na resolución de problemas sinxelos sobre algunhas 
funcións importantes da actividade artística. 

CMCCT 

CAA 

AAB8.2.2.  Amosa  curiosidade,  creatividade, actividade 
indagadora e espírito crítico,e recoñece que son trazos 
importantes para aprender a aprender. 

CAA 

CSIEE 

AAB8.2.3. Coñece e aplica métodosde investigación que 
permitan desenvolver proxectos propios. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 
a 

d 

m 

B8.3.Traballo en grupo.Técnicas de 
aprendizaxe cooperativa. (T) 

 

B8.3. Demostrar de xeito activo 
motivación, interese e capacidade para o 
traballo en grupo e para aasunción de 
tarefas e responsabilidades. 

AAB8.3.1.Participa na planificación das tarefas, asumindo o 
traballo encomendado,e comparte as decisións tomadas en 
grupo. 

CAA 

CSIEE 

AAB8.3.2.Valora e  reforza as achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras, e apoia o traballo das 
demais persoas. 

CAA 

CSC 
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10.3- TEMPORALIZACIÓN ANATOMÍA APLICADA 1º Bacharelato 

NOTA: O Bloque 8: Elementos comúns : serán traballados durante todo o curso , e por 

tanto os   seus estándares  serán recollidos nas tres avaliacións, o resto dos contidos estarán  

secuenciados nas diferentes avaliacións cos seus correspondentes estándares de 

aprendizaxe (cadro anatomía comparada 1º bach) 

B8.1. Tecnoloxía da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe 

B8.2.Metodoloxía científica de traballo na resolución de problemas sobre o funcionamento  

humano, a saúde, a motricidade humana e as actividades artísticas 

            B8.3.Traballo en grupo.Técnicas de aprendizaxe cooperativo 

 

 Duración  Unidades didácticas Contido sesión   Nº 
Sesións 

Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12  semanas   33  

  
Función de Nutrición 
Aparatos que 
interveñen na 
nutrición.  
Nutrientes. Funcións 
Aplicación: 
Alimentación 
saudable 

 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos  
 
 
 

 
2 
 
 9 
 
 9 
 6 

 
Setembro 
 
Outubro 
 
Novembro 
Decembro 

 
Exposición/traballos 
investigación  

 
7 

Outubro 
Novembro 
Decembro 
 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
 
Función de Relación 
Aparatos que 
interveñen na 
relación. 
 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 

27 
 
7 
7 
7 

 
 
Xaneiro 
 
Febreiro 
Marzo 

Exposición/traballos 
investigación 

6 Xaneiro 
Febreiro  
Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
 
Metabolismo 
Aparato fonador 
Condición física 
Actividades 
relacionadas coa 
aplicación da 
Anatomía. 

 
 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 

30 
 
8 
8 
6 

 
 
Abril 
Maio 
Xuño 
 

Ensaios das 
actividades 

8 Abril 
Maio 
Xuño 

 

 

 

 

 

 



Programación Bioloxía e Xeoloxía IES Afonso X O Sabio Curso 2021/2022 

116 

10.4- ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE DE ANATOMÍA COMPARADA 

TODOS OS TRIMESTRES 

 

 Compila  información,  utilizando  as tecnoloxías da información e da comunicación, de 

forma sistematizada e aplicando criterios de procura que garantan o acceso a fontes 

actualizadas e rigorosas na materia 

 Aplica  unha  metodoloxía  científica na formulación e na resolución de problemas sinxelos 

sobre algunhas funcións importantes da actividade artística. 

  Participa na planificación das tarefas, asumindo o traballo encomendado, e comparte as 

decisións tomadas en grupo. 

1ª AVALIACIÓN :  

 

  Diferenza os niveis de organización do corpo humano. 

  Especifica  as  funcións  vitais  do corpo humano, sinalando as súas características máis 

salientables. 

 Describe a estrutura e a función do sistema esquelético en relación coa mobilidade do 

corpo humano. 

 Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa función. 

 Diferenza os tipos de articulacións en relación coa mobilidade que permiten. 

 Describe a estrutura e a función do sistema muscular, identificando a súa funcionalidade 

como parte activa do sistema locomotor. 

 Diferenza os tipos de músculo en relación coa súa función. 

 Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción muscular. 

 Identifica as principais patoloxías e lesións relacionadas co sistema locomotor nas 

actividades artísticas, e xustifica as súas causas principais. 

  Describe a estrutura e a función dos pulmóns,  detallando  o  intercambio  de  gases que 

ten lugar neles  

  Describe a estrutura e a función do sistema cardiovascular. 

 Describe  os  procesos  metabólicos de produción de enerxía polas vías aeróbia e 

anaeróbia, e xustifica o seu rendemento enerxético e a súa relación coa intensidade e a 

duración da actividade. 

  Distingue os procesos que interveñen na dixestión e na absorción dos alimentos e dos   

nutrientes, vinculándoos coas estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

  Elabora  dietas  equilibradas,  calculando  o  balance  enerxético  entre  inxestión  e 

actividade, e argumenta a súa influencia na saúde e no rendemento físico. 

 Recoñece    hábitos    alimentarios saudables e prexudiciais para a saúde, e saca 

conclusións para mellorar o benestar persoal. 

  Identifica os principais trastornos do comportamento nutricional e argumenta os efectos 

que teñen para a saúde. 

 

   2ª AVALIACIÓN :  

 

 Describe  a  estrutura  e  as  función dos sistemas implicados no control e na regulación da 

actividade do corpo humano, establecendo a asociación entre eles. 

 Recoñece  as  diferenzas  entre  os movementos reflexos e os voluntarios, asociándoos ás 

estruturas nerviosas implicadas neles. 

 Describe a función das hormonas e o importante papel que xogan na actividade física. 

 Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción muscular. 
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 Relaciona diferentes tipos de pancas coas articulacións do corpo humano e coa 

participación muscular nos seus movementos. 

 Clasifica os principais movementos articulares  

 Identifica as alteracións máis importantes derivadas do mal uso postural e propón 

alternativas 

 Describe  o  intercambio  de  gases que ten lugar neles e a dinámica de ventilación 

pulmonar asociada. 

 Describe a función do sistema cardiovascular, explicando a regulación e a integración de 

cada compoñente. 

 

        3ª AVALIACIÓN :  

 

 Recoñece e enumera os elementos da acción motora e os factores que interveñen nos 

mecanismos de percepción, decisión e execución de determinadas acción motoras 

 Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación, e describe as interaccións entre 

as estruturas que o integran. 

 Recoñece e explica o valor expresivo, comunicativo e cultural das actividades practicadas 

como contribución ao desenvolvemento integral da persoa. 

 Recoñece e  explica  o  valor social das actividades artísticas corporais, desde o punto de 

vista tanto de practicante como de espectador. 

 Identifica os elementos básicos do corpo e o movemento como recurso expresivo e de 

comunicación. 

 Utiliza o corpo e o movemento como medio de expresión e de comunicación, e valora o 

seu valor estético. 

 Conxuga a execución dos elementos técnicos das actividades de ritmo e expresión ao 

servizo da intencionalidade. 

 Aplica  habilidades  específicas  expresivo-comunicativas para enriquecer as posibilidades 

de resposta creativa. 

 

10.5.6.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   ANATOMÍA APLICADA 

 Teremos en conta dous aspectos: 

 PROBAS TEÓRICAS:  50%  As probas para avaliar os contidos poderán ser escritas ou 

ben orais o mediante exposicións de traballos, etc, cos mesmos criterios de avaliación cas 

probas escritas. 

 TRABALLOS E  PROXECTOS : 50% : Traballos individuais ou  de grupo, tanto realización 

de fichas de traballo como actividades de investigación, obradoiros ou colaboracións 

varias.  

Neste apartado terase en conta ademáis da elaboración, a correcta 

presentación/execución dos mesmos. Ao longo do curso poderán realizarse, a criterio do/ 

profesor/a, probas escritas sobre o contido traballado neste apartado. 

  

Para aprobar cada  avaliación o/a alumno/a terá que acadar un 50% da valoración nas probas 

teóricas e un 50% da valoración nos traballos e proxectos. 

Tanto nas probas teóricas como nos traballos e Proxectos  terase en conta a expresión e faltas de 

ortografía, podendo reducir a nota final como máximo 0,5 puntos (acordo de claustro). 
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Recuperacións: 

Os/as alumnos/as que non acaden o aprobado en calquera das avaliacións, realizarán unha proba 

de recuperación despois da correspondente avaliación. Esta recuperación referírese tanto á parte 

teórica como á parte práctica.  

Estas probas de recuperación recollerán contidos de carácter xeral na parte teórica e na parte 

práctica o/a profesor/a informaralles dos traballos que teñen que facer para recuperar. 

No caso de non superar a materia despois da  avaliación final ordinaria de Xuño, establecerase 

unha proba Extraordinaria. 

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha 

parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

11- ENSINO NON PRESENCIAL  

11.1- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de Aula Virtual- como preparación para unha situación 

de Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o 

noso Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o 

alumnado afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- Na Aula Virtual figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- Material teórico e tarefas (fichas de traballo, boletíns de actividades, traballos varios…)  

estarán subidos á AV  ou ben figurará un enlace na mesma para acceder a este material. 

- O alumnado subirá os traballos realizados a Aula Virtual según o procedemento 

establecido polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento, e serán publicados na Aula Virtual. A modificación dos establecidos para o réxime 

presencial procederá sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación.  
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11.2- Mínimos imprescindibles:  Estándares de aprendizaxe e criterios avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Interpretar o funcionamento do corpo humano como o resultado 
da integración anatómica e funcional dos elementos que conforman os 

seus niveis de organización e que o caracterizan como unha unidade 
estructural e funcional 

AAB1.1.1. Diferenza os niveis de organización do corpo humano 

 AAB1.1.2 Describe a organización xeral do corpo humano utilizando 
diagramas e modelos 

 AAB1.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando as 
súas características máis salientables 

 AAB1,1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos coas súas 
funcións 

B2.1. Recoñecer a estructura e o funcionamento do sistema locomotor 
humano, razoando as relacións funcionais que se establecen entre as 

súas partes 

AAB2.1.1. Describe a estructura e función do sistema esquelético en 
relación coa movilidade do corpo humano, identifica o tipo de óso 

vinculado coa súa función, diferenza os tipos de articulacións en relación 
coa movilidade que permiten 

 AAB2.1.2. Describe a estructura e función do sistmea muscular, 
identificando a súa funcionalidade como parte activa do sistema 

locomotor, diferenza os tipos de músculos en relación coa súa función, 
describe a fisioloxía e o mecanismo de contracción muscular 

B3.1. Analizar a execución de movementos aplicando os principios 
anatómicos funcionais, a fisioloxía muscular, e establecendo relacións 

razoadas 

AAB3.1.1. Identifica os ósos, os músculos e as articulacións principais 
implicados en diversos movementos, utilizando a terminoloxía axeitada 

 AAB3.1.2. Argumenta os efectos da práctica sistematizada de exercicio 
físico sobre os elementos estructurais e funcionais do sistema locomotor, 

en relación cos estilos de vida 

B4.1. Identificar as lesións máis comúns do aparello locomotor, en 
relación coas súas causas fundamentais 

AAB4.1.1. Identifica as principais patoloxías e lesións relacionadas co 
sistema locomotor e xustificas as súas causas principais 
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B5.1. Identificar o papel do sistema cardiopulmonar no rendemento das 
actividades físicas corporais 

AAB5.1.1. Describe a estructura e a función dos pulmóns e do sistema 
cardiovascular, detallando o intercambio de gases a ventilación pulmonar, 

e a regulación e integración cardiovascular 

 AAB5.1.2. Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a capacidade pulmonar 
coa actividade física de diversa índole 

 AAB5.1.3. Identifica as principais patoloxías que afectan ao sistema 
cardiopulmonar en relación coas causas máis habituais e cos seus efectos 

nas diferentes actividades 

B6.1. Recoñecer a estructura e función do aparello de fonación AAB6.1.1. Identifica a estructura anatómica do aparello de fonación, e 
describe as interaccións entre as estructuras que o integran 

Ademáis, identifica as principais patoloxías que afectan ao aparello 
fonador en relación coas súas causas máis habituais 

B7.1. Recoñecer os procesos de dixestión e absorción de alimentos e 
nutientes, e explicar a estructuras orgánicas implicadas en cada un 

AA7.1.1. Identifica a estructura dos aparellos e órganos que interveñen 
nos procesos de dixestión e absorción dos alimentos e nutrientes, en 

relación coas súas funcións en cada etapa 

B7.2. Valorar os hábitos nutricionais que inciden favorablemente na 
sáude, e identificar os trastornos do comportamento nutricional máis 

comúns e os efectos que teñen sobre a saúde 

AAB7.2.1. Recoñece hábitos alimentarios saudables e perxudiciais para a 
saúde, e identifica os principais trastornos do comportamento nutricional 

e argumenta os efectos que teñen para a saúde 

B8.1. Recoñecer os sistemas de coordinación e regulación do corpo 
humano, especificando a súa estructura e función, e identificar o papel 
do sistema neuroendocrino na actividade física, recoñecendo a relación 

entre todos os sistemas do organismo humano 

AAB8.1.1. Describe a estructura e as funcións dos sistemas implicados no 
control e na regulación da actividade do corpo humano, establecendo 
asociación entre eles, e recoñece as diferencias entre os movementos 

reflexos e os voluntarios, e describe  a función das hormonas e o 
importante papel que xogan na actividade física 
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CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHARELATO                   
 “Adquirir e comunicar Ciencia” 
 
 
Obxectivos principais: 
 

– Adquirir/actualizar coñecementos científicos. 
– Aprender a divulgalos/perfeccionar a súa divulgación (lenguaxe a usar, forma de divulgar, 

debater con rigor…) 
– Fomentar as vocacións científicas. 

 
 

10.1- OBXECTIVOS DA MATERIA 

  Analizar as prestacións das diferentes TIC que propiciaron a revolución na comunicación e 

as súas implicacións sociais. 

  Coñecer a importancia e a problemática das redes sociais na comunicación.  

  Identificar os principais instrumentos que achegan información sobre o medio ou outros fins, 

na actualidade, baseados en novas tecnoloxías da información e a comunicación, e as súas 

respectivas aplicacións (teledetección, GPS e SIX). 

  Coñecer a natureza e os tipos de ondas sísmicas, e os seus métodos de rexistro.  

  Aplicar as achegas da tectónica de placas para xustificar a existencia de zonas sísmicas e 

volcánicas no planeta.  

 Relacionar as noticias de prensa sobre terremotos e volcáns coa dinámica das placas 

litosféricas.  

  Describir as achegas á teoría da evolución do neodarwinismo desde diferentes ámbitos.  

  Acadar conciencia da dificultade dos estudos sobre a orixe da vida e a evolución, e dos 

interrogantes que aínda permanecen abertos.  

  Utilizar os coñecementos científicos para desenvolver opinións persoais razoadas e superar 

prexuízos e respostas dogmáticas.  

  Coñecer o proceso de humanización e describir cronoloxicamente as distintas especies do 

xénero Homo previas aos neandertais.  

 Interpretar a importancia dos xacementos da serra de Atapuerca e o interese do Homo 

antecessor para o coñecemento da evolución humana.  

   Explicar en que consiste o proxecto Xenoma Humano e cales son os obxectivos dos 

proxectos HapMap e ENCODE.  

  Sinalar e comentar as aplicacións da enxeñería xenética.  

 Explicar o concepto de clonación, os seus tipos e a orixe e significado das células nai e a s 

súas aplicacións. 
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  Coñecer as repercusións sociais das aplicacións da xenética e valorar a existencia de 

problemas éticos.  

 Analizar a función da investigación médico-farmaceutica e describir a práctica do ensaio 

clínico. 

Describir a natureza das patentes e analizar e valorar a súa repercusión sobre a investigación 

e a comercialización dos medicamentos, así como a súa relación cos xenéricos.  

 Valorar a importancia do uso racional dos medicamentos e razoar a importancia de practicalo 

especialmente cos antibióticos.  

 Coñecer que é un transplante e os seus tipos e a función social da doazón de órganos. 

Coñecer a medicina tradicional e as terapias alternativas, e as súas vantaxes e inconvenientes. 

 

PROCEDEMENTO METODOLÓXICO: 
 
Consideramos que nunha asignatura optativa, a totalidade do traballo deberia desenvolverse na 

aula, para o que é preciso dispor de ordenadores o tempo suficiente. Non se dispón de libro de 

texto. 

O docente organizará o procedemento a seguir na realización das tarefas. 

Tendo en conta os principais obxectivos da asignatura, faremos especial incidencia na realización 

de traballos e proxectos diversos, para imprimir á materia un importante carácter práctico.  

Potenciaremos as consultas en diversos medios de comunicación, para recabar información.  

No presente curso académico non vai ser doado ter sesións na aula de informática- por mor das 

instruccións Covid 19-, e intentaremos usar algúns portátiles que ten cedidos o noso dpto. 

(aplicando o protocolo que temos establecido para o seu uso e que estará recollido na P.D do 

dpto,) para realizar tarefas e traballos de investigación.  

Entre as actividades prácticas se inclúen:  

- Aportacións regulares para divulgar novidades científicas no panel “Noticieiro científico”. 

- Colaboracións para a gaceta científica anual. 

- Preparación e actuación como monitores para divulgar novidades de interese científico 

tanto en aula como na realización de outras actividades a visitar /participar o resto do 

alumnado, como exposicións ou obradoiros. 
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10.2- SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E ESTÁNDARES CUCI 1º BAC 

 

-                   Cultura Científica. 1º Bacharelato   

Obxectiivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave                             Bloque 1. Procedementos de traballo  

 d 
 e 
 g 
 i 
 l 

 
artigo científico. Fontes de divulgación 
científica.Elaboración e presentación de informes 
utilizando distintos medios. . (T) 

 
relacionadas con temas científicos da 
actualidade. 

 
forma crítica o seu contido. 

 
 

tema 
tras realizar unha procura guiada de fontes de 
contido científico, utilizando tanto os soportes tra- 
dicionais como internet. 

 
 

 

 a 
 b 
 o 

 
 va histórica. . (T) 

importancia da investigación e o 
desenvolvemento tecnolóxico na actividade 
cotiá. 

 
científica como motor da nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da historia. 

 
 

 e 
 g 
 m 
 l 

comunicación en ciencia e tecnoloxía. O 
artigo científico. Fontes de divulgación 
científica.Elaboración e presentación de informes 
utilizando distintos medios. 

distintos soportes a públicos diversos, utilizando 
eficazmente as tecnoloxías da información e da 
comunicación para transmitir opinións propias 
argumentadas. 

- 
vos realizando valoracións críticas e análise das 
consecuencias sociais, e defende en público as 
súas conclusións. 

 
 

 
 

                                                                                                         Bloque 2. A Terra e a vida  

 i 
 l continental e tectónica de placas. función das evidencias experimentais que a 

apoian 
. 

 
a partir das probas xeográficas, paleontolóxicas, 
xeolóxicas e paleoclimáticas. 

 

fenómenos a que dá lugar, así como os riscos 
como consecuencia destes fenómenos. 

 
a expansión do fondo oceánico e a actividade sísmica e 
volcánica nos bordos das placas. 

 CMCCT 

 
preventivas para o vulcanismo e os terremotos. 

 CMCCT 

 l  B2.2. Vulcanismo e terremotos: predición e pre- 
vención. propagación das ondas sísmicas P e S, respecto 

das capas internas da Terra. 

 
terrestres coa propagación das ondas sísmicas a 
través delas. 

 CAA 
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 a 
 b 
 h 

 B2.3. Orixe da vida na Terra. describir os últimos avances 
científicos sobre a orixe da vida na Terra e enun- 
ciar as teorías científicas que explican a orixe da 
vida na Terra, diferenciándoas das baseadas en 

 crenzas. 

1. Coñece e explica as teorías acerca da 
orixe  da vida na Terra. 

científicas en torno ao coñecemento da orixe e o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

 CCEC 

 

Obxectiivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave  l 
 
 h 

 B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución a 
debate: teorías científicas e pseudocientíficas 
sobre a evolución. Evolución do ser humano. 
. 

 B2.5. Establecer as probas que apoian a teoría 
da selección natural de Darwin e utilizala para 
explicar a evolución dos seres vivos na Terra, 
enfrontándoa a teorías non científicas. 

 CCIB2.5.1. Describe as probas biolóxicas, 
paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da 
evolución das especies. 

 CMCCT 

 CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck 
para explicar a selección natural. 

 CMCCT 

 CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo coas 
explicacións non científicas sobre a evolución. 

 CMCCT 

 l 
 m 

 B2.6. Recoñecer a evolución desde os primeiros 
homínidos ata o ser humano actual e establecer 
as adaptacións que nos fixeron evolucionar. 

 CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos 
homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, salientando as 
súas características fundamentais, como 
a capacidade cranial e altura. 

 CMCCT 

  CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as informacións 
asociadas ao Universo, á Terra e á orixe das especies, 
distinguindo entre información científica real, opinión e 
ideoloxía. 

 CSC 

 Bloque 3. Avances en biomedicina  

 h 
 l 
 ñ 

 B3.1. Evolución histórica da investigación médica 
e farmacéutica. . (T) 

 B3.1. Analizar a evolución histórica na considera- 
ción e no tratamento das doenzas. 

 CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos métodos 
de diagnóstico e tratamento das doenzas. 

 CCEC 

 a 
 l 
 i 

 B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que 
non o é. 

 CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas 
á medicina tradicional, valorando o seu fundamento 
científico e os riscos que levan consigo. 

 CSC 

 a  B3.2. Últimos avances en medicina. . (T)  B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a realiza- 
ción dun transplante e as súas consecuencias. 

 CCIB3.3.1. Propón os transplantes como alternativa no 
tratamento de certas doenzas, valorando as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes. 

 CSC 
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 a 
 h 
 l 

 B3.1. Evolución histórica da investigación médica 
e farmacéutica. 

 B3.4. Tomar conciencia da importancia da inves- 
tigación médico-farmacéutica. 

 CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a 
industria farmacéutica para descubrir, desenvol- 
ver, ensaiar e comercializar os fármacos. 

 CMCCT 

 a  B3.3. Valoración crítica da información relaciona- 
da coa medicina. Uso responsable dos medica- 
mentos. Patentes. . (T) 

 B3.5. Facer un uso responsable do sistema 
sanitario e dos medicamentos. 

 CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un 
uso racional da sanidade e dos medicamentos. 

 CSC 

 b 

 e 

 i 

 B3.6. Diferenciar a información procedente de 
fontes científicas das que proceden de pseudo- 
ciencias ou que perseguen obxectivos 
simplemente comerciais. 

 CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida 
sobre tratamentos médicos e medicamentos en 
función da fonte consultada. 

 CCL 

 CSIEE 

 

 

 

Obxectiivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave  Bloque 4. A revolución xenética   

 h  B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría 
xenética. Aplicacións. 

 B4.1. Recoñecer os feitos históricos máis 
salientables para o estudo da xenética. 

 CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento 
histórico dos estudos levados a cabo dentro do campo 
da xenética. 

 CCEC 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B4.2. Obter, seleccionar e valorar informacións 
 sobre o ADN, o código xenético, a enxeñaría    
 xenética e as súas aplicacións médicas. 

 CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética 
 que posúe calquera ser vivo, establecendo a relación  
xerárquica entre as estruturas, desde o nucleótido ata os 
xenes responsables da herdanza. 

 CAA 

 CD 

 c 

 i 

 B4.3. Coñecer os proxectos que se desenvolven 
 actualmente como consecuencia de descifrar o 
 xenoma humano, tales como HapMap e Encode 

 CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se 
codifica a información xenética no ADN, xustificando a 
necesidade de obter o xenoma completo de un individuo 
e descifrar o seu significado 

 CMCCT 

 i 
 l 

 B4.4. Describir e avaliar as aplicacións da enxe- 
 ñaría xenética na obtención de fármacos, trans- 
 xénicos e terapias xénicas. 

 CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da 
enxeñaría xenética na obtención de fármacos, 
transxénicos e terapias xénicas. 

 CCL 

 a 
 b 

 B4.2. Técnicas de reprodución asistida: implica- 
cións éticas e sociais. . (T) 

 B4.5. Valorar as repercusións sociais da reprodu- 
ción asistida e a selección e a conservación de 
embrións. 

 CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e 
económicas da reprodución asistida e a selección e 
conservación de embrións. 

 CSIEE 
 CSC 

 b 
 l 

 B4.3. Células nai e clonación: aplicacións e  B4.6. Analizar os posibles usos da clonación.  CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que 
ofrece a clonación en diferentes campos. 

 CAA 
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 i 
 l 

perspectivas de futuro. . (T)  B4.7. Establecer o método de obtención dos 
tipos de células nai, así como a súa otencialidade 
para xerar tecidos, órganos e ata organismos 
completos. 

 CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en 
función da súa procedencia e da súa capacidade 
xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións 
principais. 

 CMCCT 

 a 
 b 
 c 

 B4.4. Xenética e sociedade. Bioética. . (T)  B4.8. Identificar algúns problemas sociais e 
dilemas morais debidos á aplicación da xenética: 
obtención de transxénicos, reprodución asistida e 
clonación. 

 CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances 
científicos relacionados coa xenética, os seus usos e as 
súas consecuencias médicas e sociais. 

 CSC 

dos alimentos transxénicos, razoando a conveniencia ou 
non do seu uso. 

 

                  Cultura Científica. 1º Bacharelato  

 

 

 

 

Obxectiivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave  Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación  

 g 
 h 
 i 
 p 

 B5.1. Orixe, evolución e análise comparativa 
dos equipamentos informáticos. . (T) 

 B5.1. Coñecer a evolución que experimentou a 
informática desde os primeiros prototipos ata os 
modelos máis actuais, sendo consciente do avance 
 logrado en parámetros tales como tamaño, capaci- 
dade de procesamento, almacenamento, conectivi- 
dade, portabilidade, etc. 

 CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do 
computador en termos de tamaño e capacidade de 
proceso. 

 CCEC 

 g 
 h 
 i 
 p 

 CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información 
en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, 
discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e os 
inconvenientes de cada un. 

 CCL 
 CD 

 i  B5.2. Incorporación da tecnoloxía dixital á vida 
cotiá. (T) 

 B5.2. Determinar o fundamento dalgúns dos 
avances máis significativos da tecnoloxía actual. 

 CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous 
dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na 
tecnoloxía analóxica e outro na dixital. 

 CD 

 l  B5.3. Características e especificacións de equi- 
pamentos. Análise e comparativa desde o punto 
de vista do/da usuario/a. . (T) 

 CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición 
sobre a superficie terrestre coa información recibida dos 
sistemas de satélites GPS ou GLONASS. 

 CD 

 CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura 
 básica que require o uso da telefonía móbil. 

 CD 
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 CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía 
LED e as vantaxes que supón a súa aplicación en 
pantallas planas e iluminación. 

 CD 
 CMCCT 

 CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións 
 dos últimos dispositivos, valorando as posibilidades que 
 lle poden ofrecer ás persoas usuarias. 

 CD 

 a 
 i 

 B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución 
tecnolóxica. Consumismo asociado ás novas 
tecnoloxías. . (T) 

 B5.3. Tomar conciencia dos beneficios e dos 
problemas que pode orixinar o constante avance 
tecnolóxico. 

 CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante 
evolución tecnolóxica e o consumismo que orixina na 
sociedade. 

 CSC 

 b  B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e proble- 
mas asociados ao uso de internet. . (T) 

 B5.4. Valorar de forma crítica e fundamentada os 
cambios que internet está a provocar na sociedade. 

 CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais,sinalando 
as vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen. 

 CSIEE 

 CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se 
enfronta internet e as solucións que se barallan. 

 CSIEE 

 CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos 
especificamente asociados ao uso de internet. 

 CD 

                  Cultura Científica. 1º Bacharelato  

Obxectivo

s 

                                   Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave  a 
 b 
 c 
 e 
 g 
 h 

 B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. .  

 B5.5. Efectuar valoracións críticas, mediante 
exposicións e debates, acerca de problemas 
relacionados cos delitos informáticos, o acceso a 
datos persoais e os problemas de socialización ou 
de excesiva dependencia que pode causar o seu 
uso. 

 CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos 
informáticos máis habituais. 

 CSC 

 CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de 
protexer os datos mediante encriptación, contrasinal, etc. 

 CD 

 a 
 b 
 c 
 e 
 g 
 h 

 B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución 
tecnolóxica. Consumismo asociado ás novas 
tecnoloxías. 
 B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 

problemas asociados ao uso de internet. 

 B5.6. Demostrar que se é consciente da 
importancia das novas tecnoloxías na sociedade 
actual,ediante a participación en debates, 
elaboración de redaccións e/ou comentarios de 
texto. 

 CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais do 
desenvolvemento tecnolóxico. 

 CCL 
 CSC 
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10.3.7.TEMPORALIZACIÓN  DOS CONTIDOS  CULTURA CIENTÍFICA 1º Bacharelato

        

NOTA: O Bloque 1 (Procedementos de traballo) será traballado durante todo o curso , e por tanto 

os seus estándares mínimos serán recollidos nas tres avaliacións, o resto dos contidos estarán 

secuenciados nas diferentes avaliación cos correspondentes estándares de aprendizaxe (Ver cadro 

cultura científica  1º Bacharelato) 

Bloque 1. Procedementos de traballo. 

 A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo científico. Fontes de divulgación científica. 

Elaboración e presentación de informes utilizando diversos medios. 

 Ciencia, tecnoloxía e sociedade. Perspectiva histórica. 

 

 

 Duración  Unidades didácticas Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 12 semanas   20  
 Comunicar CIENCIA 

 
Avances Médicos 
Revolución Xenética 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos  

1 
6 
5 
3 
 

Setembro 
Outubro 
Novembro 
Decembro 

 Organización e 
realización de 
Proxectos 

5 Outubro 
Novembro 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
Comunicar CIENCIA 
 
Biotecnoloxía 
Orixe e evolución da 
vida 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 

18 
 
4 
4 
4 

 
 
Xaneiro 
Febreiro 
Marzo 

Organización e 
realización de 
Proxectos 

6 Xaneiro  
Febreiro 
Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
Comunicar CIENCIA 
 
Evolución xeolóxica da 
Terra 
Tecnoloxía e 
Sociedade 

 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 

20 
 
6 
6 
3 

 
 
Abril 
Maio 
Xuño 
 
 
 

Organización e 
realización de 
Proxectos 

5 Abril 
Maio 
Xuño 
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10.4-  ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CULTURA CIENTÍFICA 1º  BACHARELATO 

    TODOS OS TRIMESTRES 

 

 Comenta  textos e artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise 

das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións. 

  Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de 

contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 

  Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa 

importancia ao longo da historia. 

    1ª AVALIACIÓN 

  Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas xeográficas, paleontolóxicas, 

xeolóxicas e paleoclimáticas. 

  Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo oceánico e a actividade 

sísmica e volcánica nos bordos das placas. 

  Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o vulcanismo e os terremotos. 

  Coñece e explica as teorías acerca da orixe  da vida na Terra. 

  Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da 

evolución das especies. 

  Recoñece as ideas básicas das  teorías de Darwin , Lamarck e neodarwinismo 

  Coñece as etapas evolutivas dos homínidos ata chegar o Homo sapiens, prestando 

atención  as características fundamentais como capacidade cranial e altura. 

2ª AVALIACIÓN 

 Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional. 

 Propón os transplantes como alternativa no tratamento de certas doenzas, valorando as 

súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

  Describe o proceso da industria farmacéutica para comercializar fármacos previos ensaios 

clínicos. 

 Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos medicamentos. 

 Sitúa a información xenética estabelecendo a relación xerárquica entre as estruturas, desde 

o nucleótido ata os xeneds responsables da herdanza. 

 Coñece e explica a forma en que se codifica a información xenética no ADN. 

3ª AVALIACIÓN: 

  Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, 

 transxénicos e terapias xénicas. 

 Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos. 

 Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a 

conveniencia ou non do seu uso. 

 Coñece as diferentes formas de almacenaxe da información en diferentes formatos. 

 Valora as vantaxes do GPS e as prestacións da Tecnoloxía LED 
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 Valora de xeito crítico os avances en internet e determina os problemas aos que se enfronta 

internet e as solucións para o usuario. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 50% : Probas escritas/orais e realización e exposición de traballos na aula 

  50% Traballo individual ou de grupo . Esta porcentaxe incluirá: 

- Realización de cuestionarios e comentarios de texto así como  a corrección dos 

  mesmos e posta en común. 

- Busca de información e  a súa preparación para expoñer  no panel  

  permanente NOTICIEIRO CIENTÏFICO  

- Documentación e elaboración de artigos para a GACETA CIENTÍFICA 

- Participación nas actividades divulgativas de Cultura Científica a realizar no Centro. 

- Caderno coa recopilación axeitada de todo o traballo feito. 

Para aprobar cada avaliación terán que acadar o 50% da valoración en cada unha das dúas 

seccións. É dicir, acadar 2,5 puntos no primeiro apartado e 2,5 puntos no segundo. 

Calquera dos apartados mencionados anteriormente e a súa carga na cualificación, pode ser 

axustado en función das características do alumnado e evolución do desenvolvemento da materia 

ao longo do curso. Estes cambios serán reflectidos na MEMORIA DE FIN DE CURSO. 

Recuperacións: 

Os alumnos/as que non acaden o aprobado en calquera das avaliacións, deberán recuperar as 

seccións avaliables  -teóricas ou prácticas- necesarias para acadar o aprobado, seguindo as 

indicacións do/a profesor/a. No caso de non superar a materia en  Xuño, existe a correspondente 

proba Extraordinaria. 

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha 

parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

11-  ENSINO NON PRESENCIAL  

11.1- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de Aula Virtual- como preparación para unha situación 

de Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o 

noso Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o alumnado 

afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- Na Aula Virtual figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 
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- Material teórico e tarefas (fichas de traballo, boletíns de actividades, traballos varios…)  

estarán subidos á AV  ou ben figurará un enlace na mesma para acceder a este material. 

- O alumnado subirá os traballos realizados a Aula Virtual según o procedemento establecido 

polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

-  

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento, e serán publicados na Aula Virtual. A modificación dos establecidos para o réxime 

presencial procederá sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación.  

 
 
11.2- Mínimos imprescindibles: estándares e criterios avaliación. 
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BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 

10.1- OBXECTIVOS DA MATERIA 

 

. Coñecer os principais conceptos da bioloxía e a súa articulación en leis, teorías e modelos, 

apreciando o papel que estes desempeñan no coñecemento e interpretación da natureza. Valorar 

os profundos cambios producidos ao longo do tempo na bioloxía como ciencia e a influencia do 

contexto histórico, percibindo o traballo científico como unha actividade en constante construción. 

Comprender que o desenvolvemento da bioloxía supón un proceso cambiante e dinámico, 

mostrando unha actitude flexible e aberta fronte ás diversas opinións pero, ao propio tempo, 

combatendo os prexuízos tales como o determinismo biolóxico por razón de sexo ou de raza.  

 . Comprender a natureza da bioloxía e o seus avances e limitacións, así como as súas complexas 

interaccións coa tecnoloxía e a sociedade. Valorar as aplicacións de coñecementos da bioloxía 

como o xenoma humano, a biotecnoloxía, ferramentas como a enxeñaría xenética, a técnica da 

PCR, etc. e a necesidade de traballar para lograr unha mellora nas condicións de vida actuais.  

. Valorar a información procedente de diferentes fontes, incluídas as tecnoloxías da información e 

da comunicación, para formarse unha opinión propia dos problemas da sociedade e que lle permita 

ao alumnado expresarse criticamente sobre problemas actuais relacionados coa bioloxía, como a 

saúde e o contorno, a biotecnoloxía, etc. Será preciso ter en conta as diferentes repercusións das 

tecnoloxías nas mulleres e nos homes e o androcentrismo presente en moitas investigacións, 

particularmente nas médicas.  

. Utilizar con autonomía algunhas da estratexias características da investigación científica (formular 

e contrastar hipóteses, planificar deseños experimentais, etc.) e os procedementos propios da 

bioloxía para realizar pequenas investigacións e, en xeral, explorar situacións e fenómenos 

descoñecidos.  

. Coñecer as características químicas e propiedades das moléculas básicas que configuran a 

estrutura celular para comprender a súa función nos procesos biolóxicos. 6. Interpretar a célula 

como a unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. Coñecer os diferentes modelos de 

organización e a complexidade das funcións celulares.  

. Comprender as leis e mecanismos moleculares e celulares da herdanza, interpretar os 

descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano e as súas aplicacións na biotecnoloxía, 

valorando a súas implicacións éticas, sociais, económicas e políticas e de xénero. 8. Analizar as 

características dos microorganismos, a súa intervención en numerosos procesos naturais e 

industriais e as súas aplicacións na elaboración de moitos produtos industriais.  

. Coñecer a orixe infecciosa dalgunhas enfermidades provocadas por microorganismos e os 

principais mecanismos de resposta inmunitaria. 
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 10.2- SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E ESTÁNDARES BIOLOXÍA 2º BAC  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

 Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida  

 i 

 e 

 B1.1. Compoñentes químicos da vida.  
   Concepto de bioelemento. Tipos,  
   propiedades e función dos bioelementos. 
 B1.2. Os enlaces químicos e a súa importancia  

   en bioloxía. 
 B1.3. Biomoléculas: concepto, clasificación e 

técnicas de separación. 

 B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas 
dos bioelementos que os fan indispensables pa- 
ra a vida. Relacionar os enlaces químicos coa 
súa importancia biolóxica. 

 BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e 
       químicos que permiten o illamento das moléculas e a   
       súa contribución ao grande avance da experimentación  
       biolóxica. 

 CAA 

 CMCCT 

 BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 
relacionando cada un coa súa proporción e coa 
súa función biolóxica. 

 CAA 

 BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que 
permiten a formación de moléculas inorgánicas e 
orgánicas presentes nos seres vivos. 

 CMCCT 

 CD 

 i 

 l 

 e 

 B1.4. Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e 
propiedades fisicoquímicas da auga que a fan 
unha molécula imprescindible para a vida. Fun- 
cións dos sales minerais. 

 B1.5. Fisicoquímica das dispersións acuosas. 
Difusión, osmose e diálise. 

 B1.2. Argumentar as razóns polas que a auga e 
os sales minerais son fundamentais nos proce- 
sos biolóxicos. 

  BB1.2.1. Relaciona a estrutura química da auga 
coas súas funcións biolóxicas. 

 CAA 

 BB1.2.2. Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a 
    composición coa función 

 CMCCT 

  
   difusión, osmose e diálise, e interpreta a súa relación coa   
   concentración salina das células. 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 d 

 l 

l 

 B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, clasifi- 
cación, estrutura, propiedades e funcións bioló- 
xicas de glícidos, lípidos, prótidos e ácidos nu- 
cleicos. 

 B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de molé- 
culas que constitúen a materia viva, e relaciona- 
los coas súas respectivas funcións biolóxicas na 
célula. 
. 

  
     orgánicas, e relaciona a súa composición química coa súa 
     estrutura e coa súa función. 

 CAA 

 CSIEE 

 
     mostras biolóxicas a presenza de moléculas  
     orgánicas. 

 

 
   centrifugación e electroforese, e interpreta a súa relación  
   coas biomoléculas orgánicas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 i 

 g 

 B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, clasifi- 
cación, estrutura, propiedades e funcións bioló- 
xicas de glícidos, lípidos, prótidos e ácidos nu- 
cleicos. 

 B1.4. Identificar os tipos de monómeros que 
forman as macromoléculas biolóxicas e os enla- 
ces que os unen. 

 BB1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os enlaces   
 químicos que permiten a síntese das macromoléculas:   enlaces 
O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e enlace O-
nucleosídico. 

 CMCCT 

 CD 
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                                                                                                                             Bioloxía 2º Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 i  B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, clasifi- 
cación, estrutura, propiedades e funcións 
bioló- 
xicas de glícidos, lípidos, prótidos e ácidos nu- 
cleicos. 

 B1.5. Determinar a composición química e 
describir a función, a localización e exemplos 
das principais biomoléculas orgánicas. 

 BB1.5.1. Describe a composición e a función das 
principais biomoléculas orgánicas. 

 CCL 

 l  B1.7. Encimas: concepto, clasificación, propie- 
dades e funcións. Catálise enzimática. Activa- 
ción e inhibición enzimática. Alosterismo. 

 B1.6. Comprender e diferenciar a función bioca- 
talizadora dos encimas, con valoración da súa 
importancia biolóxica. 

 BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos 
encimas como biocatalizadores, e relaciona as 
súas propiedades coa súa función catalítica. 

 CAA 

 CMCCT 

 l 

 ñ 

 B1.8. Vitaminas: concepto, clasificación e fun- 
cións. 

 B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas para o 
mantemento da vida. 

 BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas aso- 
ciando a súa imprescindible función coas doen- 
zas que preveñen. 

 CAA 

 CCEC 

 Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular  

 i 

 e 

 B2.1. A célula como unidade estrutural e funcio- 

nal dos seres vivos. Teoría celular. 

 B2.2. Evolución dos métodos de estudo das 
células. Preparación e procesamento das mos- 
tras para a observación ao microscopio óptico 
e electrónico. 

 B2.3. Morfoloxía celular. Composición, estrutura, 
funcións e propiedades das envolturas e dos 
orgánulos celulares. 

 B2.4. Modelos de organización celular en proca- 
riotas e eucarióticas. Células animais e 
vexetais. 

 B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de 

composición entre células procariotas e eucarió- 
ticas. 

procariota con unha eucariótica, 
e identifica os orgánulos citoplasmático presentes nelas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 d 

 e 

 l 

 B2.3. Morfoloxía celular. Composición, estrutura, 
funcións e propiedades das envolturas e dos 
orgánulos celulares. 

 B2.4. Modelos de organización celular en proca- 
riotas e eucarióticas. Células animais e 
vexetais. 

 B2.5. Observación microscópica de células 
procariotas e eucariotas tanto animais como ve 
xetais. 

 B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha 
célula eucariótica animal e dunha vexetal, repre- 
sentar os seus orgánulos e describir a súa fun- 
ción. 

as súas estructuras. 
 CSIEE 

estrutura e a ultraestrutura dos orgánulos celulares, e a súa 
función. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 i  B2.6. Ciclo celular.  B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as 
súas fases. 

 
   principais procesos que acontecen en cada unha. 

 CCL 

 CD 

 e 

 l 

 B2.7. División celular. Mitose en células animais 
e vexetais. 

 B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da meiose 
para a reprodución sexual. Importancia da re- 
produción sexual na evolución dos seres vivos. 

 B2.9. Observación de células en mitose. Estudo 
das fases da división celular. 

 B2.4. Distinguir e identificar os tipos de división 
celular, e desenvolver os acontecementos que 
teñen lugar en cada fase. 

 
   da mitose e da meiose, e indica os acontecementos básicos  
   que se producen en cada unha. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 BB2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas 

máis significativas entre mitose e meiose. 

 CAA 

 CSIEE 

 e  B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da meiose 
para a reprodución sexual. Importancia da re- 
produción sexual na evolución dos seres vivos. 

 B2.5. Argumentar a relación da meiose coa 
variabilidade xenética das especies. 

 BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, 
   o aumento da variabilidade xenética e a posibilidade de  
   evolución das especies. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 e 

 i 

 m 

 B2.10. Importancia da membrana nos fenóme- 
nos de transporte. Tipos de transporte. Endoci- 
tose e exocitose. 

 B2.6. Examinar e comprender a importancia das 
membranas na regulación dos intercambios ce- 
lulares para o mantemento da vida, e realizar 
experiencias sobre a plasmolise e a turxescencia. 

 BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos de  
    transporte a     través das membranas, e explica     
    detalladamente as características      de cada un. 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 l  B2.11. Introdución ao metabolismo: catabolismo 
e anabolismo. 

 

    enerxéticos e de regulación. 

 B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de 
catabolismo e anabolismo, e establecer a rela- 
ción entre ambos. 

 BB2.7.1. Define e interpreta os procesos catabólicos e os  
   anabólicos, así como os intercambios enerxéticos asociados a 
    eles. 

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 e 

 i 

 f 

 B2.13. Respiración celular: o seu significado 
biolóxico. Orgánulos celulares implicados no 
proceso respiratorio. 

 B2.8. Describir as fases da respiración celular, 
identificando rutas e produtos iniciais e finais. 

 BB2.8.1. 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 respon- 

     sables dos devanditos procesos. 

 CAA 

 CMCCT 

 i  B2.14. Diferenzas entre as vías aeróbicas e 
anaeróbicas. 

 B2.15. As fermentacións e as súas aplicacións. 
Observación do proceso de fermentación me- 
diante lévedos. 

 B2.9. Diferenciar a vía aeróbica da anaeróbica.  BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e anaeró- 
bicas, e establece a súa relación co seu rende- 
mento enerxético. 

 CMCCT 

 BB2.9.2. Valora a importancia das fermentacións en numerosos 
    procesos industriais, e recoñece as súas aplicacións. 

 CCEC 

 CSC 
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 l  B2.16. Fotosíntese: localización celular en 
procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso 
fotosintético. Balance global. 

 B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen 
lugar en cada fase da fotosíntese. 

 
   fotosintéticos. 

 CAA 

 CSIEE 

 BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada 
    fase, e destaca os procesos que teñen lugar. 

 CAA 

 a 

 l 

 B2.17. Importancia biolóxica da fotosíntese. (T)  B2.11. Xustificar a importancia biolóxica da 
fotosíntese como proceso de biosíntese, indivi- 
dual para os organismos pero tamén global no 
mantemento da vida na Terra 

 BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da 
fotosíntese para o mantemento da vida na Terra. 

 CSC 

 CCEC 

 e 

 i 

 B2.18. Quimiosíntese.   
   quimiosintéticos. 

 CCEC 

 Bloque 3. Xenética e evolución  

 i 

 d 

 B3.1. Xenética molecular. Importancia biolóxica 
do ADN como portador da información 
xenética.Concepto de xene. 

 B3.1. Analizar o papel do ADN como portador da 
información xenética. 

 BB3.1.1. Describe a estrutura e a composición química do    
   ADN, e recoñece a súa importancia biolóxica como molécula 
   responsable do almacenamento, a conservación e a  
   transmisión da información xenética. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 l  B3.2. Replicación do ADN. Etapas da replica- 
ción. Diferenzas entre o proceso replicativo 
entre eucarióticas e procariotas. 

 B3.2. Distinguir as etapas da replicación e os 
encimas implicados nela. 

 
  encimas  implicados  nela. 

 CAA 

 CMCCT 

 i 

 l 

 B3.3. ARN: tipos e funcións. 

 B3.4. Fluxo da información xenética nos seres 
vivos. 

 B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en procariotas e eucarióti- 
cas. O código xenético na información 
xenética. 

 B3.3. Establecer a relación do ADN coa síntese 
de proteínas. proteínas. 

 CAA 

 CMCCT 

 i  B3.3. ARN: tipos e funcións. 

 B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en procariotas e eucarióti- 
cas. O código xenético na información 
xenética. 

 B3.6. Resolución de problemas de xenética  

     molecular. 

 
   dos ARN. 

 BB3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a función de cada un nos 
  procesos de transcrición e tradución. 

 CAA 

 BB3.4.2. Recoñece e indica as características fundamentais do 
   código xenético, e aplica ese coñecemento á resolución de  
   problemas de xenética molecular. 

 CAA 

 CMCCT 
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 g 

 m 

 B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en procariotas e eucarióti- 
cas. O código xenético na información 
xenética. 

 B3.6. Resolución de problemas de xenética   

 molecular. 

 B3.7. Regulación da expresión xénica. 

 B3.5. Elaborar e interpretar esquemas dos 
procesos de replicación, transcrición e tradución, 
e a regulación da expresión xénica. 

 
    replicación, transcrición e tradución. 

 CD 

 CMCCT 

 
   transcrición e tradución, e de aplicación do código xenético. 

 CMCCT 

 BB3.5.3. Identifica e distingue os encimas principais   
   relacionados cos procesos de transcrición e tradución. 

 CAA 

   CD 

 e 

 ñ 

 B3.8. Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos. 

(T) 

 B3.6. Definir o concepto de mutación e distinguir 
os principais tipos e axentes mutaxénicos. 

 BB3.6.1. Describe o concepto de mutación e establece a súa 
   relación cos fallos na transmisión da información xenética. 

 CCL 

 BB3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica os 
axentes mutaxénicos máis frecuentes. 

 CAA 

 CSC 

 h 

 l 

 ñ 

 B3.9. Mutacións e cancro. (T) 

 B3.10. Implicacións das mutacións na evolución 
e na aparición de novas especies. 

 B3.7. Relacionar mutación e cancro. Destacar a 
importancia das mutacións na evolución das es- 
pecies. 

 BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e  
   determina os riscos que implican algúns axentes mutaxénicos. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 
   na aparición de novas especies. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 g 

 B3.11. Enxeñaría xenética. Principais liñas 
actuais de investigación. Organismos modifica- 
dos xeneticamente. (T) 

 B3.8. Desenvolver os avances máis recentes no 
ámbito da enxeñaría xenética, así como as súas 
aplicacións. 

 BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as técnicas  
    desenvolvidas nos procesos de manipulación xenética para a 
    obtención de organismos transxénicos. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 c 

 d 

 B3.12. Proxecto xenoma: repercusións sociais e 
valoracións éticas da manipulación xenética e 
das novas terapias xénicas. (T) 

 B3.9. Analizar os progresos no coñecemento do 
xenoma humano e a súa influencia nos novos 
tratamentos. 

 BB3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos máis recentes  
    sobre o xenoma humano e as súas aplicacións en enxeñaría  
     xenética, e valora as súas implicacións éticas e sociais. 

 CSC 

 CCEC 

 

 

 

- 
ca da herdanza. Determinismo do sexo e her- 
danza ligada ao sexo e influída polo sexo. 

- 
deliana, aplicando as leis da herdanza na reso- 
lución de problemas, e establecer a relación en- 
tre as proporcións da descendencia e a informa- 
ción xenética. 

 
   mendeliana, os resultados de exercicios de transmisión de  
   caracteres autosómicos, caracteres ligados ao sexo e influídos 
   polo sexo. 
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 b 

 i 

 B3.14. Evidencias do proceso evolutivo.  B3.11. Diferenciar evidencias do proceso evolu- 

tivo. 

 
   evolutivo. 

 CSIEE 

 CCL 

 m  B3.15. Darwinismo e neodarwinismo: teoría 
sintética da evolución. 

 B3.12. Recoñecer e diferenciar os principios da 
teoría darwinista e neodarwinista. 

 BB3.12.1. Identifica os principios da teoría darwinista e  

   neodarwinista, e compara as súas diferenzas. 

 CAA 

 a  B3.16. Xenética de poboacións. Frecuencias 
xénicas e a súa relación coa evolución. 

 B3.13. Relacionar o xenotipo e as frecuencias 
xénicas coa xenética de poboacións e a súa in- 
fluencia na evolución. 

 
   xénicas. 

 CMCCT 

 BB3.13.2. Comprende e aplica modelos de estudo das  
    frecuencias xénicas na investigación privada e en modelos 
    teóricos. 

 CAA 

 CMCCT 

  CSIEE 

 d 

 e 

 l 

 B3.17. A mutación e a recombinación xénica 
como procesos que xeran cambios e adapta- 
cións. Principios da selección natural. 

 B3.14. Recoñecer e indicar a importancia da 
mutación e a recombinación como motores da 
evolución. 

 BB3.14.1. Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o  
    aumento da diversidade e a súa influencia na evolución dos  
    seres vivos. 

 CSC 

 CCEC 

 l 

 a 

 B3.18. Evolución e biodiversidade. 

 B3.19. Proceso de especiación. Modelos de 
especiación. 

 B3.15. Analizar os factores que incrementan a 
biodiversidade e a súa influencia no proceso de 
especiación. 

 BB3.15.1. Distingue tipos de especiación e identifica os factores 
   que posibilitan a segregación dunha especie orixinal en dúas  
   especies diferentes. 

 CCEC 

 CAA 

             Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía  

 l 

 m 

 B4.1. Microbioloxía. Concepto de microorganis- 
mo. Microorganismos con organización celular 
e sen ela. 

 B4.1. Diferenciar os tipos de    
    microorganismos en función da súa  
    organización celular. 

 
   que pertencen. 

 CSIEE 

 e  B4.2. Virus, outras formas acelulares e partícu- 
las infectivas subvirais. Bacterias. Fungos mi- 
croscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. 

 B4.3. Observación microscópica de protozoos, 
algas e fungos. 

 B4.2. Describir as características estruturais e 
funcionais dos grupos de microorganismos. 

 BB4.2.1. Analiza a estrutura e a composición dos  
    microorganismos e relaciónaas coa súa función. 

 CSIEE 

 l 

 m 

 B4.4. Métodos de estudo dos microorganismos. 
Esterilización e pasteurización. (T) 

 B4.5. Realización de experiencias de cultivo de 
microorganismos. 

 B4.3. Identificar os métodos de illamento, cultivo 
e esterilización dos microorganismos. 

 BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais que permiten o  
    illamento, o cultivo e o estudo dos microorganismos para a  
    experimentación biolóxica. 

 CD 

 CMCCT 

 a 

 l 

 B4.6. Microorganismos nos ciclos xeoquímicos.  B4.4. Valorar a importancia dos microorganis- 
mos nos ciclos xeoquímicos. 

 BB4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamen- 
tal dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

 CCL 

 CMCCT 
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 b 

 c 

 d 

 B4.7. Microorganismos como axentes produto- 
res de doenzas. (T) 

 B4.5. Recoñecer e numerar as doenzas máis 
frecuentes transmitidas polos microorganismos, 
utilizando o vocabulario axeitado relacionado 
con elas. 

 
    frecuentes coas doenzas que orixinan. 

 CSC 
 CD 

 a 

 c 

 g 

 ñ 

 B4.8. Biotecnoloxía. Utilización dos microorga- 
nismos nos procesos industriais: produtos 
elaborados por biotecnoloxía. (T) 

 B4.9. Realización de experiencias con microor- 
ganismos fermentadores. 

 B4.6. Avaliar as aplicacións da biotecnoloxía e a 
microbioloxía na industria alimentaria e farma- 
céutica, e na mellora do medio. 

 BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en     
   numerosos procesos naturais e industriais, e as súas  
   numerosas aplicacións 

 CAA 
 CCEC 
 CSC 
 CMCCT 

 BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de 
microorganismos implicados en procesos fer- 
mentativos de interese industrial. 

 CCEC 
 CSC 
 CMCCT 

 BB4.6.3. Valora as aplicacións da biotecnoloxía 
e a enxeñaría xenética na obtención de produtos 
farmacéuticos, en medicina e en biorremedia- 
ción, para o mantemento e a mellora do medio. 

 CD 
 CMCCT 

              Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións  

 d 

 e 

 b 

 B5.1. Concepto actual de inmunidade. Sistema 
inmunitario. Defensas internas inespecíficas. 

 B5.1. Desenvolver o concepto actual de inmuni- 
dade. 

 BB5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres  
   vivos e identifica os tipos de resposta inmunitaria. 

 CAA 
 CSIEE 

 l 

 i 

 B5.2. Inmunidade específica: características e 
tipos (celular e humoral). Células responsables. 

 B5.3. Identificación de células inmunitarias 
mediante a súa observación. 

 B5.2. Distinguir inmunidade inespecífica e espe- 
cífica, así como as súas células respectivas. 

 BB5.2.1. Describe as características e os métodos de acción 
    das células implicadas na resposta inmune. 

 CCL 

 i 

 l 

 B5.4. Mecanismo de acción da resposta inmuni- 
taria. Memoria inmunolóxica. 

 B5.3. Discriminar resposta inmune primaria e 
secundaria. 

 
    primaria e secundaria. 

 CAA 

 e 

 g 

 i 

 B5.5. Antíxenos e anticorpos. Estrutura dos 
anticorpos. Formas de acción. A súa función na 
resposta inmune. 

 B5.4. Definir os conceptos de antíxeno e anti- 
corpo, e identificar a estrutura dos anticorpos. 

 BB5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e 
    recoñece a estrutura e a composición química dos anticorpos. 

 CCL 

 CAA 

 i 

 l 

 B5.6. Reacción antíxeno-anticorpo: tipos e 
características. 

 B5.5. Diferenciar os tipos de reacción antíxeno- 
anticorpo. 

 BB5.5.1. Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e  
    resume as características de cada un. 

 CAA 
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 i 
 l 

 B5.7. Inmunidade natural e artificial ou  
   adquirida.Soros e vacinas. A súa importancia 
   na loita contra as doenzas infecciosas. (T) 

 B5.6. Diferenciar inmunidade natural e artificial, 
e soro e vacina. 

 BB5.6.1. Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no 
    mecanismo de acción da resposta inmunitaria e asóciaa coa  
    síntese de vacinas e soros. 

 CAA 

 m 
 h 
 ñ 

 B5.8. Disfuncións e deficiencias do sistema 
inmunitario. Alerxias e inmunodeficiencias. (T) 

 B5.9. Sistema inmunitario e cancro. (T) 

 B5.7. Investigar a relación entre as disfuncións 
do sistema inmune e algunhas patoloxías fre- 
cuentes. 

 BB5.7.1. Resume as principais alteracións e disfuncións do  
    sistema inmunitario, e analiza as diferenzas entre alerxias e 
    inmunodeficiencias. 

 CCL 
 CSIEE 

 h 
 g 
 a 

 B5.10. A SIDA e os seus efectos no sistema 
inmunitario. (T) 

 B5.8. Analizar e describir o ciclo do virus do VIH.  do VIH.  CAA 
 CD 
 CCL 

 e 
 i 

 (T)  B5.9. Describir o proceso de autoinmunidade.  BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes   
    máis frecuentes, así como os seus efectos sobre a saúde. 

 CSIEE 
 CSC 
 CCEC 

 e 

 a 

 c 

 

 B5.12. Anticorpos monoclonais e enxeñaría 
xenética. 

 B5.13. Transplante de órganos e problemas de 
rexeitamento. Reflexión ética sobre a doazón 
de órganos, medula e sangue. (T) 

 B5.10. Argumentar e valorar os avances da 
inmunoloxía e a enxeñaría xenética nos trata- 
mentos con anticorpos monoclonais e os trans- 
plantes de órganos, e a problemática do rexei- 
tamento. 

 BB5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e  
    da enxeñaría xenética para a produción de anticorpos  
    monoclonais. 

 CSC 
 CCEC 

 BB5.10.2. Describe os problemas asociados ao transplante de 
     órganos, e identifica as células que actúan. 

 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 BB5.10.3. Clasifica e entende os tipos de transplantes, e  
     relaciona os avances neste ámbito co impacto futuro na  
     doazón de órganos, medula e sangue. 

 CSC 
 CCEC 
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10.3-  TEMPORALIZACIÓN   BIOLOXÍA 2º  Bacharelato  
 Duración  Unidades didácticas Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 9 semanas   36 Setembro  

 
 
 

 
 
A base molecular e 
físicoquímica da vida 
 
A célula viva. 
Morfoloxía, 
estructura e 
fisioloxía celular 

Presentación 1 Setembro 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos  

 
2 
17 
16 
 
 
 

 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 8 semanas  
A célula viva. 
Morfoloxía... 
 
Xenética e evolución 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 

33 
 
8 
12 
13 

 
 
Decembro 
Xaneiro 
Febreiro 
 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

9 semanas  
 
Xenética e evolución 
 
O mundo dos 
microorganismos 
 
Sistema Inmunitario 
Biotecnoloxía 
 

 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 
 

36 
 
14 
14 
8 
 
 
 

 
 
Marzo 
Abril 
Maio 
 

              

10.4- ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE  2º  BACHARELATO BIOLOXÍA 

1ª AVALIACIÓN :  

 

 Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción e coa súa función 

función biolóxica. 

  Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas inorgánicas e    

orgánicas presentes nos seres vivos. 

 Relaciona a estrutura química da auga coas súas función biolóxicas 

 Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a composición coa función. 

 Contrasta e realiza experiencias dos procesos de  difusión, osmose e diálise, e interpreta a súa 

relación coa  concentración salina das células. 

 Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas  orgánicas, e relaciona a súa composición 

química coa estrutura e coa súa función. 

 Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a síntese das 

macromoléculas:  enlaces O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e enlace O-

nucleosídico. 

 Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas. 
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 Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e relaciona as súas 

propiedades coa súa función catalítica. 

 

2ª AVALIACIÓN :  

 

 Compara unha célula procariota con unha eucariota, e identifica os orgánulos citoplasmáticos 

presentes nelas. 

 Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras. 

 Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a ultraestructura dos orgánulos 

celulares, e a súa función. 

 Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que acontecen en 

cada unha. 

 Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e indica os 

         acontecementos básicos que se producen en cada unha. 

 Establece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e meiose. 

 Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da variabilidade xenética e a 

posibilidade de evolución das especies. 

 Compara e distingue os tipos e os subtipos de     transporte a     través das membranas, e 

explica   detalladamente as características  de cada un. 

 Define e interpreta os procesos catabólicos e os    anabólicos, así como os intercambios 

enerxéticos asociados a eles. 

 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. 

 Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa relación co seu rendemento 

enerxético. 

 Valora a importancia das fermentacións en numerosos  procesos industriais, e recoñece as 

súas aplicacións. 

 Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 

 Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen 

lugar. 

 Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantenemento da vida na Terra. 

 Describe a estrutura e composición química do ADN, e recoñece a súa importancia biolóxica 

como molécula responsable do almacenamento, a conservación e a transmisión da información 

xenética 

 Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas 

 Diferenza os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos de transcrión e tradución. 

 Recoñece e indica as características fundamentais  do código xenético, e aplicao á resolución 

de problemas de xenética molecular. 

 Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación, transcrición e tradución. 

 Resolve exercicios prácticos de replicación, transcrición e tradución, e de aplicación do código 

xenético. 

 Identifica os encimas principais relacionados cos procesos de  transcrición e tradución. 

 Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos fallos na transmisión da 

información xenética. 

 Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis frecuentes. 
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 Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que implican algúns 

axentes mutaxénicos. 

 Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas especies. 

 Resume técnicas desenvolvidas nos procesos de manipulación xenética 

 

3ª AVALIACIÓN :  

 

 Analiza e predí aplicando os principios da xenética mendeliana, os resultados de exercicios de 

transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados ao sexo e influídos polo sexo. 

 Argumenta evidencias que demostran o feito   evolutivo 

 Identifica os principios da teoría darwinista e   neodarwinista, e compara as súas diferenzas. 

 Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o aumento da diversidade e a súa influencia 

na evolución dos seres vivos. 

 Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que pertencen. 

 Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e relacionaas coa súa función. 

 Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao  que pertencen. 

 Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

 Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas doenzas que orixinan. 

 Analiza a intervención dos microorganismos en   numerosos procesos naturais e industriais, e 

as súas numerosas aplicación. 

 Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de 

interese industrial 

 Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos de resposta 

inmunitaria. 

 Describe as características e os métodos de acción das células implicadas na resposta inmune. 

 Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. 

 Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e  recoñece a estrutura e a composición 

química dos anticorpos. 

 Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción da resposta 

inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e soros. 

 Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e analiza as diferenzas 

entre alerxias e inmunodeficiencias 

 Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. 

 

10.5-  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 

- O alumnado realizará dous controis por trimestre. Os controis terán igual % de valor para a nota e 

serven para eliminar materia. Nestes controis ensaiaranse as preguntas tipo ABAU 

- Haberá un exame de Avaliación coa finalidade de superar contidos dos parciais ou para subir nota. 

 Probas escritas. Constituirán o 90% da cualificación da Avaliación: Realizaranse por 

avaliación a lo menos dúas probas, onde se ensaiarán as preguntas tipo ABAU. Para aprobar 

cada avaliación terán que acadar o 50% da valoración en cada control para facer media. 

 Traballo diario, o 10% restante, traballos individuais ou en grupo,  realización e corrección de   

actividades de clase, fichas, etc. Para aprobar cada avaliación terán que acadar o 50% da 

valoración no traballo diario. 

Cada unha das tres avaliacións terán igual % de carga na cualificación. 
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En Maio haberá un Exame Final  para superar avaliacións suspensas ou para subir nota. 

Para aprobar a materia na convocatoria ordinaria de Maio terán que estar aprobadas as tres 

avaliacións. Excepcionalmente poderase aprobar con unha avalición suspensa sempre e cando a 

nota da mesma non sexa inferior a 3. 

De non superar a materia en Maio, poderán realiazar unha Proba Extraordinaria a finais de Xuño. 

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha parte 

da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

11- ENSINO NON PRESENCIAL 

11.1-  PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de Aula Virtual- como preparación para unha situación de 

Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o noso 

Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o alumnado 

afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- Na Aula Virtual figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- Material teórico e tarefas (fichas de traballo, boletíns de actividades, traballos varios…)  estarán 

subidos á AV  ou ben figurará un enlace na mesma para acceder a este material. 

- O alumnado subirá os traballos realizados a Aula Virtual según o procedemento establecido 

polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu momento, 

e serán publicados na Aula Virtual. A modificación dos establecidos para o réxime presencial 

procederá sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa concretado o 

modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón especificados os criterios de 

avaliación.  
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11.2-   Mínimos imprescindibles: estándares e criterios avaliación.
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XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 

10.1- SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E ESTÁNDARES  

 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave  Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo  

 
 

 
     obxectos de estudo, os seus  métodos de  
     traballo e a súa utilidade científica e social:  
     definición de xeoloxía e especialidades. O  
     traballo  dos/das xeólogos/as. 

 
principais especialidades, e comprender o traballo 
realizado polos/as xeólogos/as. 

 
na sociedade, e coñece e valora o traballo 
dos/das xeólogos/as en distintos ámbitos sociais. 

 
 

   
científico na resolución de problemas relacionados coa 
xeoloxía. 

información, analiza datos, 
formula preguntas pertinentes e procura respostas 
para un pequeno proxecto relacionado coa xeoloxía. 

 
 

 
 

 B1.3. Tempo xeolóxico e principios fundamentais 
  da xeoloxía. 

 
   principios fundamentais da xeoloxía, como os de  
   horizontalidade, superposición, actualismo e     
   uniformismo. 

 
  e utiliza principios fundamentais da xeoloxía, como a  
  horizontalidade, a superposición, o actualismo e o  
  uniformismo. 

 
 

  
evolución. A Tectónica de Placas como teoría 
global da Terra. 

terrestre explicado 
segundo a teoría global da tectónica de placas. 

 
dinamismo terrestre como consecuencia da 
tectónica de placas. 

 

  
demais planetas e da Lúa, en comparación coa 
evolución xeolóxica do noso planeta. 

 
  planetas do Sistema Solar, comparándoas coa da    
  Terra. 

 
doutros planetas do Sistema Solar, e compáraa coa 
evolución xeolóxica da Terra. 

 

 

 
 
 

- 
bientais e xeolóxicos globais(T) 

 
  ámbito diario e identificar algunhas implicacións na    
  economía, na política, no desenvolvemento sustentable 
  e no ambiente. 

XB1.6.1. Identifica manifestacións da xeoloxía no 
ámbito diario, coñecendo usos e aplicación desta 
ciencia na economía, na política, no desenvolve- 
mento sustentable e na protección ambiental. 

 
 

 

 

 



Programación Bioloxía e Xeoloxía IES Afonso X O Sabio Curso 2021/2022 

148 

                                                                                                                             Xeoloxía 2º Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

                                                                                                   Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas  

 i 

 l 

 B2.1. Materia mineral e concepto de mineral. 
Relación entre estrutura cristalina, composición 
química e propiedades dos minerais. Mineraloides. 

 B2.2. Relación entre as características dos minerais e 

  a súa utilidade práctica. 

 

  mineral. 

 B2.1. Describir as propiedades que caracterizan a    
   materia mineral; comprender e sinalar a súa variación 
   como unha función da estrutura e a composición 
   química dos minerais; e recoñecer a utilidade dos  
   minerais polas súas propiedades. 

 XB2.1.1. Identifica as características que determinan a 
    materia mineral, por medio de actividades prácticas con 
    exemplos de minerais con propiedades contrastadas, 
    relacionando a utilización dalgúns minerais coas súas  
    propiedades. 

 CMCCT 

 CAA 

 l 

 d 

 B2.4. Clasificación químico-estrutural dos minerais. 
 B2.5. Técnicas para a identificación de minerais. 

minerais 
  máis comúns. 

 B2.2. Coñecer e identificar os grupos de minerais máis 
   importantes segundo unha clasificación químico- 
   estrutural, e nomear e distinguir de visu diferentes  
   especies minerais. 

ntifícaos   
   polas   súas   características fisicoquímicas, e recoñece 
   por medio dunha práctica de visu algúns dos minerais 
   máis comúns. 

 CMCCT 

 i 

 e 

 B2.7. Formación, evolución e transformación dos  
  minerais. Estabilidade e inestabilidade mineral. 
 B2.8. Os diagramas de fases e a evolución e 

transformación dos minerais. 

 B2.3. Analizar as condicións fisicoquímicas na    
   formación dos minerais, e comprender e describir as  
  causas da evolución, da inestabilidade e da  
  transformación mineral, utilizando diagramas de fases 
  sinxelos. 

 XB2.1.3. Compara as situacións en que se orixinan os 
    minerais, elaborando táboas segundo as súas  
    condicións fisicoquímicas de estabilidade, e coñece  
    algúns exemplos de evolución e transformación 
    mineral por medio de diagramas de fases. 

 CAA 
 CCL 

 i  B2.9. Procesos xeolóxicos formadores de minerais e 
   rochas: magmáticos, metamórficos,  hidrotermais,  
   superxénicos e sedimentarios. 

 
   procesos xeolóxicos. 

 B2.4. Coñecer e identificar os principais ambientes e 
   procesos xeolóxicos formadores de minerais e rochas,  
   e identificar algúns minerais coa súa orixe máis común 
 (magmática, metamórfica, hidrotermal, superxénica ou  
 sedimentaria). 

 XB2.1.4. Compara os ambientes e os procesos  
xeolóxicos en que se forman os minerais e as rochas, 
e identifica algúns minerais como característicos de 
cada proceso xeolóxico de formación. 

 CAA 

                     Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas  

 i 
 l 

 B3.1. Concepto de rocha e descrición das súas 
principais características. Criterios de clasificación. 
Clasificación dos principais grupos de rochas ígneas, 
sedimentarias e metamórficas. 

 B3.2. Ciclo das rochas. Relación coa tectónica 
de placas. 

visu das rochas máis comúns en Galicia. 

 B3.1. Explicar o concepto de rocha e os criterios de  
   clasificación; diferenciar e identificar polas súas 
   características diversos tipos de formacións de rochas, 
   e identificar os principais grupos de rochas ígneas  
  (plutónicas e volcánicas),sedimentarias e metamórficas. 

 XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as súas 
principais características. 

 CMCCT 

 XB3.1.2. Identifica mediante unha proba visual, 
en fotografías e/ou con espécimes reais, varie- 
dades e formacións de rochas, realizando exer- 
cicios prácticos na aula e elaborando táboas 
comparativas das súas características. 

 CCEC 
 CMCCT 
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                                                                                                                             Xeoloxía  2º Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 d 
 i 

 B3.4. Orixe das rochas ígneas. Conceptos e 
propiedades dos magmas. Evolución e diferen 
ciación magmática. 

 B3.5. Clasificación das rochas ígneas. Rochas 
ígneas en Galicia. 

 B3.2. Coñecer a orixe das rochas ígneas,analizando a  
   natureza dos magmas e comprendendo os procesos 
   de xeración, diferenciación e localización dos magmas. 

 
  súa natureza, utilizando diagramas e cadros sinópticos. 

 CMCCT 

 i 
 e 

 B3.6. Orixe das rochas sedimentarias. Proceso 
sedimentario: meteorización, erosión, transporte, 
depósito e diaxénese. Cuncas e ambientes 
sedimentarios. 

 B3.7. Clasificación das rochas sedimentarias. 
 B3.8. Cuncas sedimentarias galegas. 

 B3.3. Coñecer e diferenciar a orixe dos sedimentos e  
  das rochas sedimentarias, analizando o proceso  
  sedimentario desde a meteorización á diaxénese, e   
  identificar as os tipos de medios sedimentarios. 

XB3.3.1. Comprende e describe o proceso de formación 
  das rochas sedimentarias, desde a meteorización da 
  área fonte, pasando polo transporte e o depósito, á  
  diaxénese, utilizando unha linguaxe científica axeitada 
  ao   seu nivel educativo. 

. Comprende e describe os conceptos de facies 
  sedimentarias e medios sedimentarios, identificando e 
   localizando algunhas sobre un mapa e/ou no seu  
   ámbito xeográfico-xeolóxico. 

 CCL 

 CMCCT 

 i 

 e 

 B3.9. Orixe das rochas metamórficas. Tipos de 
metamorfismo. Facies metamórficas e condicións 
fisicoquímicas de formación. 

 B3.10. Clasificación das rochas metamórficas. 
Metamorfismo en Galicia. 

 B3.4. Coñecer e identificar a orixe das rochas  
metamórficas, diferenciando as facies metamór- 
ficas en función das condicións fisicoquímicas. 

 XB3.4.1. Comprende o concepto de metamorfismo e os 
    seus tipos, asociándoos ás condicións de presión e 
    temperatura, e é quen de elaborar cadros sinópticos  
    comparando os devanditos tipos. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 l  B3.11. Fluídos hidrotermais e a súa expresión en  
   superficie. Depósitos hidrotermais e procesos   
   metasomáticos. 

 
  hidrotermais, os depósitos e os procesos  
  metasomáticos asociados. 

 BX3.5.1. Comprende o concepto de fluídos  
hidrotermais,  localizando  datos,  imaxes e vídeos na    
rede    sobre    fumarolas e géysers actuais, e 
identifica os depósitos asociados. 

 CD 

 CMCCT 

 l 
 d 

 B3.12. Magmatismo, sedimentación, metamorfismo e 
   hidrotermalismo no marco da tectónica de placas 
 B3.13. Hidrotermalismo en Galicia. (T) 

 
  sedimentaria, metamórfica e hidrotermal como  
  fenómenos asociados á tectónica de pla cas. 

 BX3.6.1. Comprende e explica os fenómenos ígneos,  
  sedimentarios, metamórficos e hidrotermais en relación 
coa tectónica de placas. 

 CMCCT 
 CCEC 

                                                                                                              Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global  

 i 

 e 

 B4.1. Evolución histórica desde a deriva continental á 
tectónica de placas. 
 B4.2. Mapa das placas tectónicas. 

 B4.1. Coñecer e indicar como é o mapa actual 
das placas tectónicas, e comparar este cos ma- 
pas simplificados. 

 XB4.1.1. Compara, en diferentes partes do 
planeta, o mapa simplificado de placas tectóni- 
cas con outros máis actuais achegados pola 
xeoloxía e a xeodesia.    

 CAA 

 CD 
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                                                                                                                             Xeoloxía  2º Bacharelato.

OBXECTIVOS CONTIDOS       CRITERIOS DE AVALIACIÓN                    

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

 i  B4.3. Límites das placas. Procesos intraplaca e 
interplaca. Evolución futura. 

 B4.4. Cálculo informático do movemento de calquera 
   punto respecto as outras placas. 

 
   coa dinámica do interior do planeta. 

 
  moven as placas tectónicas. 

 XB4.2.1. Coñece canto e como se moven as placas  
   tectónicas, e utiliza programas informáticos de uso libre 
   para coñecer a velocidade relativa do seu centro  
   docente (ou outro punto de referencia) respecto ao  
   resto de placas tectónicas. 

 CD 

 XB4.2.2. Entende e explica por que se moven as placas 
  tectónicas e que relación ten coa dinámica do interior  
  terrestre. 

 CAA 

 i   
  rochas. 

XB4.3.1. Comprende e describe como se de forman as 
   rochas. 

 CCL 
 CMCCT 

 e 
 m 

    CCL 
 CAA 

 e 
 l 

 
   xeoloxía galega. 

 B4.5. Describir as características dun oróxeno, e  
  relacionar o relevo galego coas principais oroxenias. 

 
terísticas dos modelos de oróxenos. 

 CCL 
 CAA 

 b 
 i 

 B4.9. Relación da tectónica de placas cos 
principais aspectos da xeoloxía e o paleoclima 
do planeta. 

 B4.10. Sismicidade, vulcanismo e tectónica de placas. 
 

 B4.6. Relacionar a tectónica de placas con algúns  
   aspectos xeolóxicos: relevo, clima e cambio climático,  
   variacións do nivel do mar, distribución de rochas,  
   estruturas xeolóxicas, sismicidade e vulcanismo. 

 XB4.6.1. Explica os principais trazos do relevo do  
  planeta e a súa relación coa tectónica de placas. 

 CAA 

 XB4.6.2. Comprende e explica a relación entre a  
  tectónica de placas, o clima e as variacións do nivel do 
  mar. 

 CAA 
 CMCCT 

 XB4.6.3. Coñece e argumenta como a distribución de  
   rochas, a escala planetaria, está controlada pola  
   tectónica de placas. 

 CAA 
 CMCCT 

 XB4.6.4. Relaciona as principais estruturas xeolóxicas  
   (dobras e fallas) coa tectónica de placas. 

 CAA 
 CSIEE 

sismicidade e o vulcanismo no marco da tectónica de 
placas. 

 CAA 
 CMCCT 

 e 
 g 

 B4.11. A tectónica de placas e a historia da Terra.  
   Modelos informáticos para describir a evolución    
  pasada e futura das placas 

 B4.7. Describir a tectónica de placas e os seus 
antecedentes históricos. 

 XB4.7.1. Entende como evoluciona o mapa das placas 
   tectónicas ao longo do tempo e visualiza, a través de  
   programas informáticos, a evolución pasada e futura   
   das placas. 

 CD 
 CMCCT 
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                     Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos  

 l 
 m 

 
   externos. 

 
   procesos externos. 

 XB5.1.1. Comprende e analiza como os proce- 
sos externos transforman o relevo. 

 CAA 

 a 
 b 
 l 

 B5.3. Axentes atmosféricos, augas continentais e 
   mariñas e seres vivos, incluída a acción antrópica, 
como axentes que orixinan os procesos xeolóxicos 
externos. 

 B5.2. Identificar o papel da atmosfera, a hidros- 
fera e a biosfera e, nela, a acción antrópica. 

 XB5.2.1. Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e  
   a biosfera (incluída a acción antrópica). 

 CMCCT 

 a 
 e 
 h 

procesos xeolóxicos externos. 
 B5.3. Distinguir a enerxía solar e a gravidade 

como motores dos procesos externos. 
 XB5.3.1. Analiza o papel da radiación solar e da 

gravidade como motores dos procesos xeolóxi- 
cos externos. 

 CAA 

 e  B5.5. Meteorización: tipos. 
 

  solo. 

 B5.4. Coñecer e describir os principais procesos 
de meteorización física e química, entender os 
procesos de edafoxénese, e coñecer e identificar os 
principais tipos de chans. 

 XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización.  CMCCT 

 XB5.4.2. Coñece os principais procesos edafo- 
xenéticos e a súa relación cos tipos de solos. 

 CMCCT 
 CAA 

 e 
 l 

 
  inflúen nos procesos. 

 
   nos movementos de ladeira e os principais tipos. 

 XB5.5.1. Identifica os factores que favorecen ou 
dificultan os movementos de ladeira e coñece os seus 
principais tipos. 

 CMCCT 

 a 
 c 
 i 

 B5.8. Acción xeolóxica da auga. Distribución da 
auga na Terra. Ciclo hidrolóxico. 

 B5.6. Analizar a distribución da auga no planeta 
Terra e o ciclo hidrolóxico. 

 XB5.6.1. Coñece a distribución da auga no planeta, e  
   comprende e describe o ciclo hidrolóxico. 

 CMCCT 
 CAA 

 a 
 l 
 e 

 
resultantes. 

 B5.7. Analizar a influencia do escoamento superficial  
   como axente modelador e diferenciar as súas formas  
   resultantes. 

 XB5.7.1. Relaciona os procesos de escoamento 
superficial e as súas formas resultantes. 

 CAA 
 CSIEE 

 i 
 e 

 
resultantes. 

 
as súas formas resultantes. 

 XB5.8.1. Diferencia as formas resultantes da 
modelaxe glacial, asociándoas co seu proceso 
correspondente. 

 CMCCT 
 CAA 

 i 
 e 

 B5.11. O mar: ondas, mareas e correntes de 
deriva. Procesos e formas resultantes. 

 B5.9. Comprender e describir os procesos 
xeolóxicos derivados da acción mariña e a for- 
mas resultantes. 

 XB5.9.1. Comprende a dinámica mariña e 
relaciona as formas resultantes co seu proceso 
correspondente. 

 CMCCT 
 CAA 

 i 
 e 

 
   resultantes. Desertos. 

 B5.10. Comprender e describir os procesos xeolóxicos 
    derivados da acción eólica e relacio- 

nalos coas formas resultantes. 

 
   eólica. 

 CMCCT 
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 e 
 l 

 B5.13. Circulación atmosférica e situación dos 
desertos. Principais desertos do planeta. 

 
  atmosférica e a localización dos desertos. 

  CMCCT 

 l 
 i 

 
granítico). condicionados    pola   litoloxía   (modelaxe cárstica e 

granítica). 

 
  de rocha. 

 CAA 

 i 
 l 

 B5.15. Estrutura e relevo. Relevos estruturais. 
no   relevo. 

 
  estrutura xeolóxica. 

 CAA 

 g 
 l 

 B5.16. Relacións entre as paisaxes e os procesos  
   xeolóxicos externos. 

 
   responsables. Xeomorfoloxía de Galicia. 

 B5.14. Interpretar fotografías de paisaxes en relacións   
   cos axentes e os procesos xeolóxicos externos. 

 XB5.14.1. A través de fotografías ou de visitas  con  
   Google Earth a diferentes paisaxes locais ou rexionais, 
   relaciona o relevo cos axentes e os procesos  
   xeolóxicos externos. 

 CD 

                                   Bloque 6. Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica  

 c 
 m 

 B6.1. O tempo en Xeoloxía. Debate sobre a 
idade da Terra. Uniformismo fronte a catastrofismo. 
Rexistro estratigráfico. 

 
   entender a natureza do rexistro estratigráfico e a  
   duración de diversos fenómenos xeolóxicos. 

 XB6.1.1. Argumenta sobre a evolución do concepto de  
    tempo xeolóxico e a idea da idade da Terra ao longo  
    de historia do pensamento científico. 

 CSC 
 CSIEE 

 e 
 l 

 B6.2. Método do actualismo: aplicación á re- 
construción paleoambiental. Estruturas 
sedimentarias e bioxénicas. Paleoclimatoloxía. 

 B6.2. Entender a aplicación do método do 
actualismo á reconstrución paleoambiental; coñecer e 
indicar algúns tipos de estruturas sedimentarias e 
bioxénicas, e a súa aplicación; e utilizar os indicadores 
paleoclimáticos máis representativos. 

 XB6.2.1. Entende e desenvolve a analoxía dos estratos 
    como as páxinas do libro onde está escrita a historia 
    da Terra. 

 CAA 

 XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas estruturas 
sedimentarias orixinadas por correntes (ripples 
e estratificación cruzada) e bioxénicas (galerías e 
pistas), e utilízaas para a reconstrución 
paleoambiental. 

 CMCCT 
 CAA 

 i 
 a 

 B6.3. Métodos de datación: xeocronoloxía relativa e 
   absoluta. Principio de superposición dos estratos.  
   Fósiles. Bioestratigrafía. Métodos radiométricos de  
   datación absoluta. 
 B6.4. Interpretación de cortes xeolóxicos e de mapas  

   topográficos. Elaboración e interpretación de  
   columnas estratigráficas. 

 B6.3. Coñecer e diferenciar os principais métodos de  
   datación absoluta e relativa; aplicar o principio de   
   superposición de estratos e derivados para interpretar 
   cortes xeolóxicos; e entender os fósiles guía como  
   peza clave para a datación bioestratigráfica. 

 XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos de datación  
    relativa e das interrupcións no rexistro estratigráfico a 
    partir da interpretación de cortes xeolóxicos e  
    correlación de columnas estratigráficas. 

 CMCCT 
 CAA 

 i 
 e 

 B6.5. Táboa de tempo xeolóxico: unidades 
cronoestratigráficas e xeocronolóxicas. 

 B6.4. Identificar as principais unidades cronoes 
tratigráficas que conforman a táboa de tempo 
xeolóxico. 

 XB6.4.1. Coñece as unidades cronoestratigráficas, e 
   amosa o seu manexo en actividades e exercicios. 

 CMCCT 
 CCEC 
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 c 
 l 

 B6.6. Xeoloxía histórica. Evolución xeolóxica e  
biolóxica da Terra desde o arcaico á actualidade, 
resaltando os principais eventos. Primates e 
evolución do xénero Homo. 

 B6.5. Coñecer e indicar os principais eventos globais  
   acontecidos na evolución da Terra desde a súa  
   formación. 

Analiza algúns dos cambios climáticos, 
biolóxicos e xeolóxicos que aconteceron nas diferentes 
era xeolóxicas, e confecciona resumos explicativos ou 
táboas. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 a 
 b 
 c 
 m 

 B6.7. Cambio climáticos naturais. Relación entre  
   fenómenos naturais e cambios climáticos. 
 B6.8. Cambio climático actual. Influencia da 

actividade humana. (T) 

 B6.6. Diferenciar os cambios climáticos naturais 
e os inducidos pola actividade humana. 

 XB6.6.1. Relaciona fenómenos naturais con 
cambios climáticos, e valora a influencia da ac- 
tividade humana. 

 CSC 
 CAA 

              Bloque 7. Riscos xeolóxicos  

 i  B7.1. Riscos naturais: perigo, vulnerabilidade, 
exposición e custo. 

 
    estudo dos riscos naturais. 

 XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais termos no  
   estudo dos riscos naturais: risco, perigo, vul- 

nerabilidade e custo. 

 CMCCT 
 CAA 

 e 
 i 

 
   exóxenos e extraterrestres. 

 B7.2. Caracterizar os riscos naturais en función  
   da súa orixe: endóxena, exóxena e extraterrestre. 

 XB7.2.1. Coñece os principais riscos naturais e 
clasifícaos en función da súa orixe endóxena, 
exóxena ou extraterrestre. 

 CMCCT 

 e 

 a 

 B7.3. Principais riscos endóxenos: terremotos e 
volcáns. 

 

    ladeira, inundacións e dinámica litoral. 

 B7.3. Analizar en detalle algúns dos principais 
fenómenos naturais: terremotos, erupcións volcánicas, 
movementos de ladeira, inundacións e dinámica litoral. 

 XB7.3.1. Analiza casos concretos dos principais 
fenómenos naturais que acontecen no noso país: 
terremotos, erupcións volcánicas, movementos de 
ladeira, inundacións e dinámica litoral. 

 CAA 

 c 
 e 

 B7.5. Situar os principais riscos endóxenos e 
esóxenos do noso país. Relaciona a súa distribución 
coas características xeolóxicas de cada zona. 

 B7.4. Comprender e sinalar a distribución destes  
   fenómenos naturais no noso país e saber onde hai  
   maior risco. 

 XB7.4.1. Coñece os riscos máis importantes no noso   
    país e relaciona a súa distribución con determinadas  
    características de cada zona. 

 CAA 
 CMCCT 

 a 
 h 

 B7.6. Análise e xestión de riscos: cartografías 
de inventario, susceptibilidade e grao de perigo. 

 B7.5. Entender as cartografías de risco.  XB7.5.1. Interpreta as cartografías de risco.  CAA 

 a 
 m 
 c 

 B7.7. Prevención: campañas e medidas de 
autoprotección. (T) autoprotección. 

 
  e as medidas deautoprotección. 

 CAA 
 CSC 

 a 
 h 

 B7.8. Análise dos principais fenómenos naturais 
acontecidos no planeta e en Galicia durante o 
curso escolar 

 B7.7. Analizar os principais fenómenos naturais 
que aconteceron durante o curso escolar. 

 XB7.6.2. Analiza e comprende os principais 
fenómenos naturais acontecidos durante o cur- 
so no planeta, o país e o seu ámbito local. 

 CAA 

                           Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas  

 
 

  
recursos renovables e non renovables, e identificar os 
tipos de recursos naturais de tipo xeolóxico 

 XB8.1.1. Coñece e identifica os recursos naturais como 
renovables ou non renovables. 
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 c 
 l 

 B8.2. Clasificación dos recursos minerais e 
enerxéticos en función do seu interese económico, 
social e ambiental. 

 
   función da súa utilidade. 

 XB8.2.1. Identifica a procedencia dos materiais e dos  
   obxectos que o/a rodean, e realiza una táboa sinxela 
   onde se indique a relación entre a materia prima e os  
   materiais ou obxectos. 

 CMCCT 
 CAA 

 a 
 c 
 h 
 m 

 B8.3. Depósitos minerais. Conceptos de reservas e  
    leis. Principais tipos de depósitos de interese 
    económico a nivel mundial. 

 B8.3. Explicar o concepto de depósito mineral como  
   recurso explotable, distinguindo os principais tipos de 
   interese económico. 

 XB8.3.1. Localiza información na rede de diversos tipos 
   de depósitos, e relaciónaos con algún dos procesos  
   xeolóxicos formadores de minerais e de rochas. 

 CD 
 CAA 

 a 
 h 

 B8.4. Exploración, avaliación e explotación 
sustentable de recursos minerais e enerxéticos. 

 B8.4. Coñecer e identificar as etapas e as técnicas  
    empregadas na exploración, na avaliación e na  
    explotación sustentable dos recursos minerais e 
    enerxéticos. 

 XB8.4.1. Elabora táboas e gráficos sinxelos a partir de 
   datos económicos de explotacións mineiras, estima un 
   balance económico e interpreta a evolución dos datos. 

 CMCCT 
 CAA 

 a 
 b 
 h 

 
   de recursos minerais e enerxéticos 

 B8.5. Entender a xestión e protección ambiental como  
   unha cuestión inescusable para calquera explotación  
   dos recursos minerais e enerxéticos 

 XB8.5.1. Compila información ou visita alguna  
explotación mineira concreta, e emite unha opinión 
crítica fundamentada nos datos obtidos e/ou nas 
observacións realizadas. 

 CSC 
 CCL 

 e 
 d 

 B8.6. Ciclo hidrolóxico e augas subterráneas. 
Nivel freático, acuíferos e resurxencias. Circulación 
da auga a través dos materiais xeolóxicos. 

 B8.6.  Explicar  conceptos relacionados coas augas  
    subterráneas, como acuíferos e os seus tipos, nivel 
    freático, mananciais, resurxencias e os seus tipos,  
    ademais de coñecer a circulación da auga a través  
   dos materiais xeolóxicos. 

 XB8.6.1. Coñece e relaciona os conceptos de augas  
    subterráneas, nivel freático, resurxencias de auga e 
    circulación da auga. 

 CMCCT 
 CAA 

 a 
 b 
 c 
 h 

 B8.7. A auga subterránea como recurso natural: 
captación e explotación sustentable. Posibles 
problemas ambientais: salinización de acuíferos, 
subsidencia e contaminación. Contaminación das 
augas subterráneas en Galicia. 

 B8.7. Valorar a auga subterránea como recurso e a  
    influencia humana na súa explotación. Coñecer e  
    indicar os posibles efectos ambientais dunha  
    inadecuada xestión. 

 XB8.7.1. Comprende e valora a influencia humana na 
   xestión as augas subterráneas, expresando a opinión  
   sobre os efectos desta en medio. 

 CSC 

                 Bloque 9. Xeoloxía de España  

 
 

 B9.1. Principais dominios xeolóxicos da Península  
  Ibérica, as Baleares e as Canarias. 

 B9.1. Coñecer e identificar os principais dominios  
  xeolóxicos de España: Varisco, oróxenos alpinos,  
 grandes concas e Illas Canarias. 

ía básica de España  
identificando os principais dominios sobre mapas 
físicos e xeolóxicos. 

 
 

 e 
 i 

 B9.2. Principais eventos xeolóxicos na historia da     
   Península Ibérica, as Baleares e as Canarias: orixe 
   do Atlántico, do Cantábrico e do Mediterráneo, e  
   formación das principais cordilleiras e concas. 

 B9.2. Explicar a orixe xeolóxica da Península Ibérica,     
   as Baleares e as Canarias, e interpretar mapas e  
   modelos gráficos que simulen a evolución da  
   península, as illas e os mares que as rodean. 

 XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da 
Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e 
utiliza a tecnoloxía da información para interpretar 
mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da 
península, as illas e os mares que as rodean. 

 CD 
 CMCCT 
 CSC 
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 l  
planeta relacionados coa historia xeolóxica de Iberia, 
as Baleares e as Canarias. 

 B9.3. Explicar a historia xeolóxica de Iberia, as  
   Baleares e as Canarias, e os eventos relacionados coa 
   tectónica de placas. 

 XB9.3.1. Coñece e enumera os principais  
   acontecementos xeolóxicos que aconteceron no 

planeta, que estean relacionados coa historia de 
Iberia, as Baleares e as Canarias. 

 CMCCT 
 CAA  

 l 
 e 

 B9.5. Evolución xeolóxica de Galicia no marco da  
   tectónica de placas. Unidades paleoxeográficas de  
   Galicia. 

 B9.4. Explicar a xeoloxía de Galicia como parte do  
   dominio Varisco, resultado da historia xeolóxica do  
   planeta e a tectónica de placas. 

 XB9.4.1. Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou 
   comunidade autónoma) cos principais dominios 
   xeolóxicos, a historia xeolóxica do planeta e a tectónica 
   de placas. 

 CAA 

                  Bloque 10. Xeoloxía de campo  

 l 
 m 

 B10.1. Metodoloxía científica e traballo de 
campo. Normas de seguridade e autoprotección 
no campo. 

 B10.2. Equipo de campo do/da xeólogo/a. 

 B10.1. Coñecer e identificar as principais técnicas que  
   se utilizan na xeoloxía de campo e manexar algúns  
   instrumentos básicos. 

 
   lupa e compás). 

 CSIEE 

 g 
 e 

 B10.3. Técnicas de interpretación cartográfica e 
orientación. Lectura de mapas xeolóxicos sinxelos. 

 B10.4. De cada práctica de campo: 
– Estudos previos de consulta de mapas, foto- 

grafías aéreas, bibliografía, etc. 
– Confirmación no itinerario da xeoloxía básica 

da rexión e os elementos singulares do pa- 
trimonio xeolóxico do lugar. 

– Avaliación dos elementos singulares do   
  xeolóxico do lugar. 

 
    ou rexión. 

 XB10.2.1. Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías  
   aéreas e imaxes de satélite, que contrasta coas  
   observacións no campo.    

 CD 

principais elementos xeolóxicos dos 
   itinerarios.   

 
  xeolóxicos do itinerario. 

 CAA 
 CMCCT 

 
      de datos xeolóxicos. 

Observa e describe afloramentos da zona.  CMCCT 
 CCL 

 h 
 m 

 B10.3. Técnicas de interpretación cartográfica e 
orientación. Lectura de mapas xeolóxicos sinxe- 
los. 

 B10.4. De cada práctica de campo: 
– Estudos previos de consulta de mapas, foto- 

grafías aéreas, bibliografía, etc. 
– Confirmación no itinerario da xeoloxía básica 

da rexión e os elementos singulares do pa- 
trimonio xeolóxico do lugar. 

– Avaliación dos elementos singulares do pa- 
trimonio xeolóxico do lugar. 

 B10.5. Integrar a xeoloxía local do itinerario na  
xeoloxía rexional. 

 XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras de 
rochas, minerais e fósiles da zona. 
 

 CAA 
 CMCCT 

 XB10.4.1. Utiliza as principais técnicas de  
representación de datos xeolóxicos (columnas 
estratigráficas, cortes xeolóxicos sinxelos e 
mapas xeotemáticos). 
 

 CMCCT 

identifica os procesos activos. 
 CAA 
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 e 

 h 

 B10.4. De cada práctica de campo: 

– Estudos previos de consulta de mapas, foto- 
grafías aéreas, bibliografía, etc. 

– Confirmación no itinerario da xeoloxía básica 
da rexión e os elementos singulares do pa- 
trimonio xeolóxico do lugar. 

– Avaliación dos elementos singulares do pa- 
trimonio xeolóxico do lugar 

 B10.6. Recoñecer os recursos e procesos 

activos. 

 XB10.6.1. Coñece e analiza os seus principais 

recursos e riscos xeolóxicos. 

 CAA 

 CMCCT 

 h 

 a 

 m 

 B10.5. Concepto de patrimonio xeolóxico e 
puntos de interese xeolóxico (PIX). Principais 
exemplos en Galicia (T) 

 B10.7. Entender as singularidades do patrimo- 
nio xeolóxico. 

 XB10.7.1. Comprende a necesidade de apre- 
ciar, valorar, respectar e protexer os elementos 
do patrimonio xeolóxico. 

 CSC 
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10.3- TEMPORALIZACIÓN  XEOLOXÍA  2º  Bacharelato                   

 Duración  Unidades didácticas Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

9 semanas   36  
  

O planeta Terra: 
orixe e médodos de 
estudio 
A Teoría global da 
Tectónica de placas. 
 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos  
 
 
 

 
3 
17 
16 

 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

8 semanas  Os compoñentes 
mineralóxicos das 
rochas. 
Rochas ígneas, 
sedimentarias e 
metamórficas e 
fenómenos 
asociados. 
Procesos xeolóxicos 
externos 
 

 
 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 

33 
 
8 
12 
13 

 
 
Decembro 
Xaneiro 
Febreiro 
 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

9 semanas  
Tempo xeolóxico e 
xeoloxía histórica. 
Riscos naturais. 
Recursos minerais e 
enerxéticos.  
Xeoloxía de España e 
Galicia 
Xeoloxía de campo 

 
 
 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 
 

36 
 
14 
14 
8 

 
 
Marzo 
Abril 
Maio 

 

10.4.9.  ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE  2º  BACHARELATO  XEOLOXÍA 

1ª AVALIACIÓN :  

 

 Comprende a importancia da xeoloxía na sociedade, e coñece e valora o traballo dos/as 

xeológos/as en distintos ámbitos sociais. 

 Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes e procura respostas 

para un pequeño proxecto relacionado coa xeoloxía. 

 Interpreta algunhas manifestacións do dinamismo terrestre como consecuencia da tectónica 

de placas. 

 Coñece canto e como se moven as placas tectónicas, e utiliza programas informáticos de 

uso libre para coñecer a velocidade relativa do seu centro docente (ou outro punto de 

referencia) respecto ao resto de placas tectónicas. 

 Entende e explica os movementos tectónicos e a relación coa dinámica interior terrestre. 
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 Coñece as principais estructuras xeolóxicas. 

 Coñece e describe as principais características dos modelos de oróxenos. 

 Explica os principais trazos do relevo do planeta e a súa relación coa tectónica de placas. 

 Comprende e describe a distribución da sismicidade e o vulcanismo no marco da tectónica 

de placas. 

 Coñece e utiliza os principais termos no estudo dos riscos naturais: risco, perigo, 

vulnerabilidade e custo. 

 Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos en función da súa orixe 

endóxena,exóxena ou extraterrestre. 

 Analiza casos concretos dos principais fenómenos naturais que acontecen no noso país: 

terremotos, erupcións volcánicas, movementos de ladeira, inundacións e dinámica litoral. 

 Coñece e valora as campañas de prevención e as medidas de autoprotección 

 Analiza e comprende os principais fenómenos naturais acontecidos durante o curso no 

planeta, o país e o seu ámbito local           

 

2ª AVALIACIÓN :  

 

 Identifica as características que determinan a materia mineral,  relacionando a utilización 

dalgúns minerais coas súas propiedades. 

 Recoñece os grupos minerais e identifícaos   polas   súas   características fisicoquímicas, e 

recoñece por medio dunha práctica de visu algúns dos minerais máis comúns. 

 Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos en que se forman os minerais e as rochas, 

e identifica algúns minerais como característicos de cada proceso xeolóxico de formación. 

  Explica o concepto de rocha e as súas principais características. 

  Identifica mediante unha proba visual,en fotografías e/ou con espécimes reais, variedades 

e formacións de rochas. 

 Describe a evolución do magma segundo a súa natureza. 

  Comprende o concepto de metamorfismo e os seus tipos, asociándoos ás condicións de 

presión e temperatura. 

 Comprende e describe o proceso de formación das rochas sedimentarias,  utilizando unha 

linguaxe científica axeitada ao seu nivel educativo. 

 Comprende o concepto de fluídos hidrotermais. 

 Comprende e explica os fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e hidrotermais en 

relación coa tectónica de placas. 

  Comprende e analiza como os procesos externos transforman o relevo. 

 Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e a biosfera (incluída a acción antrópica). 

 Diferencia os tipos de meteorización 

 Coñece os principais procesos edafoxenéticos e a súa relación cos tipos de solos. 

 Relaciona os procesos de escoamento superficial e as súas formas resultantes. 

 Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, asociándoas co seu proceso 

correspondente. 

 Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas resultantes co seu proceso 

correspondente. 

 Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica e sitúa a localización dos principais 

desertos. 
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3ª AVALIACIÓN :  

 

  Argumenta sobre a evolución do concepto de tempo xeolóxico e a idea da idade da Terra 

ao longo de historia do pensamento científico. 

 Coñece e utiliza os métodos de datación relativa e das interrupcións no rexistro 

estratigráfico a partir da interpretación de cortes xeolóxicos e correlación   de columnas 

estratigráficas. 

 Coñece as unidades cronoestratigráficas, e amosa o seu manexo en actividades e 

exercicios. 

  Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos e xeolóxicos que aconteceron nas 

diferentes era xeolóxicas, e confecciona resumos explicativos ou táboas. 

 Coñece e identifica os recursos naturais como renovables ou non renovables 

  Compila información ou visita alguna explotación mineira concreta, e emite unha opinión 

crítica fundamentada nos datos obtidos e/ou nas observacións realizadas. 

 Coñece e relaciona os conceptos de augas subterráneas, nivel freático, resurxencias de 

auga e circulación da auga. 

 Comprende e valora a influencia humana na xestión as augas subterráneas, expresando a 

opinión sobre os efectos desta no medio. 

 Coñece a xeoloxía básica de España  identificando os principais dominios sobre mapas 

físicos e xeolóxicos. 

 Coñece e enumera os principais acontecementos xeolóxicos que aconteceron no planeta, 

que estean relacionados coa historia de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

 Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou comunidade autónoma) cos principais 

dominios xeolóxicos, a historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. 

 Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas e imaxes de satélite. 

 

 

10.5-  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 

O alumnado será cualificado de 1- 10 puntos en cada avaliación, dita cualificación será obtida co 

sistema seguinte: 

 PROBAS ESCRITAS: 80% 

Realizará dúas probas escritas cualificadas de 0 a 10 puntos ao longo de cada avaliación.  

Nestas probas , a criterio do profesor/a,  poderá entrar a materia anterior xa examinada co 

fin dunha mellor preparación cara as  probas ABAU 

 TRABALLO DIARIO: 20%. Distribuído:  

10% Actividades de laboratorio 

10% Actividades que inclúen: Realización  de exercicios e actividades, cortes xeolóxicos, 

interpretacións de esquemas, traballos de investigación e comentarios de eventos 

xeolóxicos de actualidade. 

Para aprobar cada avaliación terán que acadar o 50% da valoración nas probas escritas e o 

50% da valoración no traballo diario. 

O alumnado realizará unha proba escrita  de recuperación despois de cada avaliación e a 

presentación  dos traballos asignados durante o desenvolvemento da avaliación si  os tivera 

suspensos. 
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     Antes de rematar o curso académico, os alumnos que non aprobaron algunha avaliación nos 

exames de recuperación, poderán realizar outro exame ,para aprobar dita avaliación. Ademáis  de 

presentar o traballo diario. 

Para aprobar a materia na convocatoria ordinaria de Maio terán que estar aprobadas as tres 

avaliacións. Excepcionalmente poderase aprobar con unha avalición suspensa sempre e cando a 

nota da mesma non sexa inferior a 3. 

     Se non superan a materia en Maio terán unha Proba Extraordinaria a finais de Xuño. 

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha 

parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

11- ENSINO NON PRESENCIAL  

11.1- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de Aula Virtual- como preparación para unha situación 

de Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o 

noso Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o alumnado 

afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- Na Aula Virtual figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- Material teórico e tarefas (fichas de traballo, boletíns de actividades, traballos varios…)  

estarán subidos á AV  ou ben figurará un enlace na mesma para acceder a este material. 

- O alumnado subirá os traballos realizados a Aula Virtual según o procedemento establecido 

polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento, e serán publicados na Aula Virtual. A modificación dos establecidos para o réxime 

presencial procederá sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación.  
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11.2- Mínimos imprescindibles: Estándares de aprendizaxe e criterios avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Definir a ciencia da xeoloxía e as súas principais especialidades, e 
comprender o traballo realizado polos/as xeólogos/as. 

 

 XB1.1.1. Comprende a importancia da xeoloxía na sociedade, e coñece e 
valora o traballo dos/das xeólogos/as en distintos ámbitos sociais. 

 

 B1.2. Aplicar as estratexias propias do traballo científico na resolución de 
problemas relacionados coa xeoloxía. 

 XB1.2.1. Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes 
e procura respostas para un pequeno proxecto relacionado coa xeoloxía. 

 B1.3. Entender o concepto de tempo xeolóxico e os principios fundamentais 
da xeoloxía, como os de horizontalidade, superposición, actualismo 
e uniformismo. 

  XB1.3.1. Comprende o significado de tempo xeolóxico e utiliza principios 
fundamentais da xeoloxía, como a horizontalidade, a superposición, o 
actualismo e o uniformismo. 

 B1.4. Analizar o dinamismo terrestre explicado segundo a teoría global da 
tectónica de placas. 

 XB1.4.1. Interpreta algunhas manifestacións do dinamismo terrestre como 
consecuencia da tectónica de placas. 

 B2.1. Describir as propiedades que caracterizan a materia mineral; 
comprender e sinalar a súa variación como unha función da estrutura e a 
composición química dos minerais; e recoñecer a utilidade dos minerais polas 
súas propiedades. 

 XB2.1.1. Identifica as características que determinan a materia mineral, por 
medio de actividades prácticas con exemplos de minerais con propiedades 
contrastadas, relacionando a utilización dalgúns minerais coas súas 
propiedades. 

 B2.2. Coñecer e identificar os grupos de minerais máis importantes segundo 
unha clasificación químico-estrutural, e nomear e distinguir de visu diferentes 
especies minerais. 

 XB2. 1.2. Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas súas 
características fisicoquímicas, e recoñece por medio dunha práctica de visu 
algúns dos minerais máis comúns. 

 B3.1. Explicar o concepto de rocha e os criterios de clasificación; diferenciar e 
identificar polas súas características diversos tipos de formacións de rochas, e 
identificar os principais grupos de rochas ígneas (plutónicas e volcánicas), 
sedimentarias e metamórficas. 

 XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as súas principais características. 

    XB3.1.2. Identifica mediante unha proba visual, en fotografías e/ou con 
espécimes reais, variedades e formacións de rochas, realizando exercicios 
prácticos na aula e elaborando táboas comparativas das súas características. 

 B3.2. Coñecer a orixe das rochas ígneas, analizando a natureza dos magmas 
e comprendendo os procesos de xeración, diferenciación e localización dos 
magmas. 

 XB3.2.1. Describe a evolución do magma segundo a súa natureza, utilizando 
diagramas e cadros sinópticos. 

 B3.3. Coñecer e diferenciar a orixe dos sedimentos e das rochas 
sedimentarias, analizando o proceso sedimentario desde a meteorización á 

 XB3.3.1. Comprende e describe o proceso de formación das rochas 
sedimentarias, desde a meteorización da área fonte, pasando polo transporte 
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diaxénese, e identificar as os tipos de medios sedimentarios. 

 

e o depósito, á diaxénese, utilizando unha linguaxe científica axeitada ao seu 
nivel educativo. 

 BX3.3.2. Comprende e describe os conceptos de facies sedimentarias e 
medios sedimentarios, identificando e localizando algunhas sobre un mapa 
e/ou no seu ámbito xeográfico-xeolóxico. 

 B3.4. Coñecer e identificar a orixe das rochas metamórficas, diferenciando as 
facies metamórficas en función das condicións fisicoquímicas. 

 

 XB3.4.1. Comprende o concepto de metamorfismo e os seus tipos, 
asociándoos ás condicións de presión e temperatura, e é quen de elaborar 
cadros sinópticos comparando os devanditos tipos. 

 B3.6. Comprender e describir a actividade ígnea, sedimentaria, metamórfica e 
hidrotermal como fenómenos asociados á tectónica de placas. 

 BX3.6.1. Comprende e explica os fenómenos ígneos, sedimentarios, 
metamórficos e hidrotermais en relación coa tectónica de placas. 

 B4.1. Coñecer e indicar como é o mapa actual das placas tectónicas, 
e comparar este cos mapas simplificados. 

 XB4.1.1. Compara, en diferentes partes do planeta, o mapa simplificado de 
placas tectónicas con outros máis actuais achegados pola xeoloxía e a 
xeodesia. 

B4.2. Coñecer e indicar canto, como e por que se moven as placas tectónicas. 

 

XB4.2.2. Entende e explica por que se moven as placas tectónicas e que 
relación ten coa dinámica do interior terrestre. 

 B4.3. Comprender e explicar como se deforman as rochas.  XB4.3.1. Comprende e describe como se deforman as rochas. 

 B4.3. Comprender e explicar como se deforman as rochas.  XB4.3.1. Comprende e describe como se deforman as rochas. 

B4.6. Relacionar a tectónica de placas con algúns aspectos xeolóxicos: relevo, 

clima e cambio climático, variacións do nivel do mar, distribución de rochas, 
estruturas xeolóxicas, sismicidade e vulcanismo. 

   XB4.6.3. Coñece e argumenta como a distribución de rochas, a escala 
    planetaria, está controlada pola tectónica de placas 

 XB4.6.4. Relaciona as principais estruturas xeolóxicas (dobras e fallas) coa 
tectónica de placas. 

     XB4.6.5. Comprende e describe a distribución da sismicidade e o   
vulcanismo no marco da tectónica de placas. 

 B4.7. Describir a tectónica de placas e os seus antecedentes históricos.  XB4.7.1. Entende como evoluciona o mapa das placas tectónicas ao longo do 
tempo e visualiza, a través de programas informáticos, a evolución pasada e 
futura das placas. 

 B5.2. Identificar o papel da atmosfera, a hidrosfera e a biosfera e, nela, a 
acción antrópica. 

 XB5.2.1. Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e a biosfera (incluída a 
acción antrópica). 

 B5.3. Distinguir a enerxía solar e a gravidade como motores dos procesos 
externos. 

 XB5.3.1. Analiza o papel da radiación solar e da gravidade como motores dos 
procesos xeolóxicos externos. 
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 B5.4. Coñecer e describir os principais procesos de meteorización física e 
química, entender os procesos de edafoxénese, e coñecer e identificar os 
principais tipos de chans. 

 XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización. 

  XB5.4.2. Coñece os principais procesos edafoxenéticos e a súa relación cos 
tipos de solos. 

 B5.5. Comprender e diferenciar os factores que inflúen nos movementos de 
ladeira e os principais tipos. 

 XB5.5.1. Identifica os factores que favorecen ou dificultan os movementos de 
ladeira e coñece os seus principais tipos. 

 B5.6. Analizar a distribución da auga no planeta Terra e o ciclo hidrolóxico.  XB5.6.1. Coñece a distribución da auga no planeta, e comprende e describe o 
ciclo hidrolóxico. 

 B5.8. Comprender e describir os procesos glaciares e as súas formas 
resultantes. 

 XB5.8.1. Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, asociándoas 
co seu proceso correspondente. 

 B5.9. Comprender e describir os procesos xeolóxicos derivados da acción 
mariña e a formas resultantes. 

 XB5.9.1. Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas resultantes co 
seu proceso correspondente. 

 B5.10. Comprender e describir os procesos xeolóxicos derivados da acción 
eólica e relacionalos coas formas resultantes. 

 XB5.10.1. Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica. 

 B5.11. Entender a relación entre a circulación xeral atmosférica e a 
localización dos desertos. 

 XB5.11.1. Sitúa a localización dos principais desertos. 

 B7.1. Coñecer e identificar os principais termos no estudo dos riscos naturais. 

 

 XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais termos no estudo dos riscos naturais: 
risco, perigo, vulnerabilidade e custo. 

 B7.2. Caracterizar os riscos naturais en función da súa orixe: endóxena, 
exóxena e extraterrestre. 

 XB7.2.1. Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos en función da súa 
orixe endóxena, exóxena ou extraterrestre. 

 B7.3. Analizar en detalle algúns dos principais fenómenos naturais: 
terremotos, erupcións volcánicas, movementos de ladeira, inundacións e 
dinámica litoral. 

 XB7.3.1. Analiza casos concretos dos principais fenómenos naturais que 
acontecen no noso país: terremotos, erupcións volcánicas, movementos de 
ladeira, inundacións e dinámica litoral. 

 B7.4. Comprender e sinalar a distribución destes fenómenos naturais no noso 
país e saber onde hai maior risco. 

 XB7.4.1. Coñece os riscos máis importantes no noso país e relaciona a súa 
distribución con determinadas características de cada zona. 

 B8.1. Comprender e diferenciar os conceptos de recursos renovables e non 
renovables, e identificar os tipos de recursos naturais de tipo xeolóxico. 

 XB8.1.1. Coñece e identifica os recursos naturais como renovables ou non 
renovables. 
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 B8.6. Explicar conceptos relacionados coas augas subterráneas, como 
acuíferos e os seus tipos, nivel freático, mananciais, resurxencias e os seus 
tipos, ademais de coñecer a circulación da auga a través dos materiais 
xeolóxicos. 

 XB8.6.1. Coñece e relaciona os conceptos de augas subterráneas, nivel 
freático, resurxencias de auga e circulación da auga. 

 

. B6.1Analizar o concepto do tempo xeolóxico e entender a natureza do rexistro 

estratigráfico e a duración de diversos fenómenos xeolóxico 
. XB6.1.1Argumenta sobre a evolución do concepto de tempo xeolóxico e a idea 

da idade da Terra ao longo de historia do pensamento científico. 

.. B6.3Coñecer e diferenciar os principais métodos de datación absoluta e 

relativa; aplicar o principio de superposición de estratos e derivados para 

interpretar cortes xeolóxicos; e entender os fósiles guía como peza clave para a 

datación bioestratigráfica. 

XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos de datación absoluta e relativa e das 
interrupcións no rexistro estratigráfico a partir da interpretación de cortes 
xeolóxicos e correlación de columnas estratigráficas 

B6.4.. Identificar as principais unidades cronoestratigráficas que conforman a 
táboa de tempo xeolóxico. 

XB6.4.1Coñece as unidades cronoestratigráficas, e amosa o seu manexo en 
actividades e exercicios 

 B6.5. Coñecer e indicar os principais eventos globais acontecidos na 
evolución da Terra desde a súa formación. 

 

 XB6.5.1. Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos e xeolóxicos que 
aconteceron nas diferentes era xeolóxicas, e confecciona resumos explicativos 
ou táboas. 

 B9.1. Coñecer e identificar os principais dominios xeolóxicos de 
España: Varisco, oróxenos alpinos, grandes concas e Illas Canarias. 

 XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando os principais 
dominios sobre mapas físicos e xeolóxicos. 

  B9.3. Explicar a historia xeolóxica de Iberia, as Baleares e as Canarias, e os 
eventos relacionados coa tectónica de placas. 

 XB9.3.1. Coñece e enumera os principais acontecementos xeolóxicos que 
aconteceron no planeta, que estean relacionados coa historia de Iberia, as 
Baleares e as Canarias. 

B9.4Explicar a xeoloxía de Galicia como parte do dominio Varisco, resultado da 
historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. 

I XB9.4.1 .Integra a xeoloxía galega cos principais dominios xeolóxicos, a 
historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas 
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CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 2º BACHARELATO 

 

 

A materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente ten como eixe principal o uso que 
facemos as persoas dos recursos que nos ofrece o noso planeta. 

E dende o coñecemento dos sistemas terrestres, do seu dinamismo e interaccións, se logra 
unha mellor comprensión da problemática ambiental, valorando os riscos e- en 
consecuencia- se facilita a formulación de solucións integradoras entre desenvolvemento e 
ambiente, que permitan establecer unha xestión sustentable do noso planeta. 

 

Como obxectivo xeral destacaríamos o de promover unha reflexión crítica acerca da 
problemática ambiental, para que o alumnado sexa capaz de actuar responsable y 
solidariamente en temas medioambientais. 

 

Nesta materia teñen que aplicarse coñecementos e competencias adquiridas doutras 
ciencias, principalmente da bioloxía, da xeoloxía, da física e da química. Non só un uso 
sintético dos coñecementos científicos adquiridos en cursos anteriores senón de outros que 
se adquiren dun xeito menos formal, xa que moitos dos temas que se estudan constitúen 
unha preocupación da sociedade actual e están cada vez máis presentes nos medios de 
comunicación social.  

Ademais, require relacionar de xeito explícito o estudo da ciencia, a técnica, a sociedade e o 
ambiente, coa finalidade de analizar as situacións e as opcións ou alternativas de xestión 
coas que se pode abordar toda a problemática ambiental á que se enfronta a humanidade 
na actualidade.  
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10.1- SECUENCIACIÓN OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E ESTÁNDARES C.T.M  2º BAC 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

 Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental  

▪ i 

▪ l 

▪ B1.1. Concepto de medio ambiente e dinámica de 
sistemas. Modelos da teoría de Sistemas. 

▪ B1.1. Realizar modelos de sistemas considerando as 
variables, analizando a interdependencia dos seus 
elementos e establecendo as súas relacións causais. 

▪ CTMAB1.1.1. Contrasta a interdependencia dos 
elementos dun sistema establecendo as súas relacións. 

▪ CMCCT 

▪ CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que 
representa as relacións causais, interpretando as 
consecuencias da variación dos distintos factores. 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.2. O medio natural como sistema. Aplicación da 
teoría de sistemas ao sistema natural. 

▪ B1.3. Humanidade e medio ambiente. Historia das 
relacións da humanidade coa natureza. 

▪ B1.2. Aplicar a dinámica de sistemas aos cambios 
ambientais acontecidos como consecuencia da aparición 
da vida e as actividades humanas ao longo da historia. 

▪ CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de modelos sinxelos, os 
cambios ambientais que tiveron lugar como consecuencia 
da aparición da vida e da acción humana ao longo da 
historia. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.4. Recursos naturais, riscos e impactos 
ambientais. 

▪ B1.3. Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á 
actividade humana sobre o medio ambiente. 

▪ CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e 
impactos ambientais asociados. 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.5. Fontes de información ambiental.  ▪ B1.4. Identificar os principais instrumentos de información 
ambiental. 

▪ CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os principais métodos 
de información ambiental. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións 
ambientais a partir de distintas fontes de información. 

 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos  

▪ i 

▪ l 

▪ B2.1. A radiación solar como recurso enerxético.  

▪ B2.2. As masas fluídas e a súa relación co 

▪ B2.1. Identificar os efectos da radiación solar na dinámica 
das capas fluídas, no clima e na xeodinámica externa. 

▪ CTMAB2.1.1. Valora a radiación solar como recurso 
enerxético. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

funcionamento do clima. 
▪ CTMAB2.1.2. Relaciona a radiación solar coa dinámica 

das capas fluídas e o clima. 
▪ CMCCT 

▪ CTMAB2.1.3. Explica a relación entre radiación solar e 
xeodinámica externa. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.2. As masas fluídas e a súa relación co 
funcionamento do clima. 

▪ B2.2. Comprender o funcionamento das capas fluídas 
establecendo a súa relación co clima. 

▪ CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera e as súas 
consecuencias no clima.  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.3. Compoñentes da atmosfera, orixe e 
importancia biolóxica. 

▪ B2.3. Recoñecer os compoñentes da atmosfera 
relacionándoos coa súa procedencia e importancia 
biolóxica. 

▪ CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera en 
relación coa súa procedencia, a súa distribución e a súa 
dinámica. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB2.3.2. Relaciona os compoñentes da atmosfera 
coa súa importancia biolóxica. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.4. Capa de ozono: orixe e importancia.  

▪ B2.5. Diminución da capa de ozono: efectos e 
medidas preventivas. 

▪ B2.4. Comprender a importancia da capa de ozono e a súa 
orixe. 

▪ CTMAB2.4.1. Determina a importancia da capa de ozono 
e valora os efectos da súa diminución. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CTMAB2.4.2. Sinala medidas que preveñen a diminución 
da capa de ozono. 

▪ CSIEE 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.6. Efecto invernadoiro: relación coa vida na 
Terra. Causas e consecuencias do aumento do 
efecto invernadoiro. 

▪ B2.5. Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa 
relación coa vida na Terra. 

▪ CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa 
relación coa vida na Terra. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores 
provocan o aumento do efecto invernadoiro e as súas 
consecuencias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i ▪ B2.7. A hidrosfera e o seu papel como regulador 
climático. 

▪ B2.6. Comprender o papel da hidrosfera como regulador 
climático. 

▪ CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da hidrosfera como 
regulador climático. 

▪ CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

▪ l ▪ CTMAB2.6.2. Determina a influencia da circulación 
oceánica no clima. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.8. Relación das correntes oceánicas coa 
circulación dos ventos e o clima e con algúns 
fenómenos climáticos. 

▪ B2.7. Asociar algúns fenómenos climáticos coas correntes 
oceánicas (ou a temperatura superficial da auga). 

▪ CTMAB2.7.1. Explica a relación entre as correntes 
oceánicas e fenómenos como "El Niño" e os furacáns, 
entre outros. 

▪ CMCCT 

▪ CTMAB2.7.2. Asocia as correntes oceánicas coa 
circulación dos ventos e o clima. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.9. Formación das precipitacións. Tipos de 
precipitacións. 

▪ B2.10. Interpretación de mapas meteorolóxicos. 

▪ B2.8. Explicar a formación de precipitacións en relación aos 
movementos de masas de aire e interpretar mapas 
meteorolóxicos. 

▪ CTMAB2.8.1. Relaciona a circulación de masas de aire 
cos tipos de precipitacións. 

▪ CMCCT 

▪ CTMAB2.8.2. Interpreta mapas meteorolóxicos. ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B2.11. Os riscos climáticos, causas e 
consecuencias. Medidas de predición, prevención e 
corrección. 

▪ B2.9. Identificar os riscos climáticos, valorando os factores 
que contribúen a favorecelos e a paliar os seus efectos. 

▪ CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos factores 
que os orixinan e coas súas consecuencias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB2.9.2. Propón medidas para evitar ou diminuír os 
efectos dos riscos climáticos. 

▪ CSIEE 

 Bloque 3. Contaminación atmosférica  

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B3.1. Orixe e efectos da contaminación atmosférica. ▪ B3.1. Argumentar a orixe da contaminación atmosférica e 
identificar os efectos sociais, ambientais e sanitarios que 
produce. 

▪ CTMAB3.1.1. Identifica os efectos biolóxicos da 
contaminación atmosférica. 

▪ CMCCT 

▪ CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e 
recoñece as súas consecuencias sociais, ambientais e 
sanitarias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.2. Medidas preventivas e correctoras da 
contaminación atmosférica e do efecto invernadoiro. 

▪ B3.2. Propor medidas que favorecen a diminución da 
contaminación atmosférica e do efecto invernadoiro. 

▪ CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen ou 
atenúan a contaminación atmosférica e o efecto 
invernadoiro. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.1. Orixe e efectos da contaminación atmosférica. 

▪ B3.3. Factores que inflúen na dispersión dos 
contaminantes atmosféricos. 

▪ B3.3. Relacionar a contaminación atmosférica cos seus 
efectos biolóxicos e con certas condicións meteorolóxicas 
e/ou topográficas. 

▪ CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de contaminación con 
certas condicións meteorolóxicas e/ou topográficas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB3.3.2. Explica os efectos biolóxicos producidos 
pola contaminación atmosférica. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.4. Efectos da contaminación atmosférica 
segundo o seu raio de influencia. 

▪ B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da 
contaminación atmosférica. 

▪ CTMAB3.4.1. Describe os efectos locais, rexionais e 
globais ocasionados pola contaminación do aire. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.5. Ozono troposférico e ozono estratosférico. ▪ B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do ozono troposférico e 
do ozono estratosférico. 

▪ CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do ozono 
troposférico e do estratosférico. 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Contaminación das augas  

▪ i 

▪ l 

▪ B4.1. Ciclo hidrolóxico. 

▪ B4.2. Orixe e efectos da contaminación das augas 
superficiais e subterráneas. 

▪ B4.1. Clasificar os contaminantes da auga en relación á súa 
orixe e aos seus efectos.  

▪ CTMAB4.1.1. Coñece e describe a orixe e os efectos da 
contaminación das augas superficiais e subterráneas.  

▪ CMCCT 

▪ CTMAB4.1.2. Relaciona os principais contaminantes da 
auga coa súa orixe e cos seus efectos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.3. Parámetros de medida da calidade da auga. ▪ B4.2. Coñecer os indicadores de calidade da auga. ▪ CTMAB4.2.1. Coñece e describe os principais 
indicadores de calidade da auga. 

▪ CMCCT 

▪ h 

▪ i 

▪ B4.2. Orixe e efectos da contaminación das augas 
superficiais e subterráneas. 

▪ B4.3. Valorar as repercusións para a humanidade da 
contaminación da auga, e propón medidas que a eviten ou 
diminúan. 

▪ CTMAB4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das 
augas e valora as súas consecuencias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

▪ l 

 

▪ p 

 

 

▪ B4.4. Prevención e corrección da contaminación da 
auga. 

▪ CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, 
estatais e intergobernamentais, que reduzan as 
repercusións ambientais da contaminación da auga. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.5. Sistemas de tratamento e depuración das 
augas. 

▪ B4.4. Coñecer os sistemas de potabilización e depuración 
das augas residuais.  

▪ CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de potabilización e 
depuración da auga nunha EDAR. 

▪ CMCCT 

 Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos  

▪ i 

▪ l 

▪ B5.1. Xeosfera: soporte dos restantes subsistemas 
terrestres. 

▪ B5.2. Riscos xeolóxicos e a súa relación cos fluxos 
de enerxía terrestres. 

▪ B5.1. Relacionar os fluxos de enerxía e os riscos 
xeolóxicos. 

▪ CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía 
interna da Terra e a súa relación cos riscos xeolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.3. Orixe dos riscos xeolóxicos internos. ▪ B5.2. Identificar os factores que determinan, favorecen e 
atenúan os riscos xeolóxicos sísmico e volcánico. 

▪ CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que 
determinan os riscos sísmico e volcánico. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

▪ B5.4. Métodos de predición e prevención dos riscos 
xeolóxicos. 

▪ B5.5. Danos orixinados polos riscos xeolóxicos. 

▪ B5.3. Identificar os danos que producen os riscos 
xeolóxicos, e determinar métodos de predición e 
prevención. 

▪ CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de predición e 
prevención dos riscos xeolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CTMAB5.3.2. Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos 
que producen. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.6. O relevo como consecuencia da interacción da 
dinámica interna e externa do planeta. 

▪ B5.4. Comprender o relevo como a interacción da dinámica 
interna e externa. 

▪ CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como consecuencia da 
interacción da dinámica interna e externa do planeta. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.7. Riscos asociados aos sistemas de ladeira e 
fluviais. 

▪ B5.5. Determinar os riscos asociados aos sistemas de 
ladeira e fluviais, e valorar os factores que inflúen. 

▪ CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas 
de ladeira e fluviais, e comprende os factores que 
interveñen. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

▪ B5.8. Importancia da ordenación do territorio na 
prevención dos riscos xeolóxicos. 

▪ B5.9. Impactos máis frecuentes na paisaxe. 

▪ B5.6. Recoñecer a fraxilidade da paisaxe fronte aos 
impactos ambientais e valorar a ordenación do territorio 
como prevención de riscos. 

▪ CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio como 
método de prevención de riscos. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade da paisaxe e os 
impactos máis frecuentes que sofre. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.10. Recursos da xeosfera: problemas ambientais 
ocasionados pola súa explotación. 

▪ B5.7. Recoñecer os recursos minerais, os combustibles 
fósiles e os impactos derivados do seu uso. 

▪ CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos principais 
recursos minerais e enerxéticos cos problemas 
ambientais ocasionados e cos riscos asociados. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B5.11. Impactos derivados da explotación dos 
recursos da xeosfera en Galicia. 

▪ B5.8. Identifica os impactos derivados da explotación dos 
recursos da xeosfera en Galicia. 

▪ CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos derivados da 
explotación dos recursos da xeosfera no seu contorno 
máis próximo. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B5.12. Uso eficiente da enerxía e dos recursos. ▪ B5.9. Identificar medidas de uso eficiente da enerxía e dos 
recursos, determinando os seus beneficios. 

▪ CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía e dos 
recursos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso 
eficiente da enerxía e dos recursos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

 Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera  

▪ i 

▪ l 

▪ B6.1. Circulación de materia e enerxía na biosfera. 

▪ B6.2. Relacións tróficas nos ecosistemas, cadeas e 

▪ B6.1. Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas, 
valorando a influencia dos factores limitantes da produción 
primaria e daqueles que aumentan a súa rendibilidade. 

▪ CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes da 
produción primaria e aqueles que aumentan a súa 
rendibilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

redes tróficas. Representacións gráficas. 

▪ B6.3. Factores limitantes da produción primaria. 
▪ CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun 

ecosistema. 
▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e 
redes tróficas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB6.1.4. Explica as causas da diferenza de 
produtividade en mares e continentes. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.4. Ciclos bioxeoquímicos do osíxeno, o carbono, 
o nitróxeno, o fósforo e o xofre. 

▪ B6.2. Comprender a circulación de bioelementos (sobre 
todo O, C, N, P e S) entre os subsistemas terrestres. 

▪ CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e 
argumenta a importancia do seu equilibrio. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.5. Os ecosistemas no tempo: sucesión, 
autorregulación e regresión. 

▪ B6.3. Comprender os cambios que se suceden nos 
ecosistemas ao longo do tempo. 

▪ CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas 
sucesións ecolóxicas e interpreta a variación dos 
parámetros tróficos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.6. Autorregulación dos ecosistemas e 
repercusión da acción humana sobre eles. 

▪ B6.4. Comprender os mecanismos naturais de 
autorregulación dos ecosistemas e valorar a repercusión da 
acción humana sobre eles. 

▪ CTMAB6.4.1. Coñece os mecanismos naturais de 
autorregulación dos ecosistemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades 
humanas coas repercusións na dinámica dos 
ecosistemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B6.7. Concepto de biodiversidade. 

▪ B6.8. Causas e repercusións da perda da 
biodiversidade. 

▪ B6.5. Distinguir a importancia da biodiversidade e 
recoñecer as actividades que teñen efectos negativos sobre 
ela. 

▪ CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade 
e os riscos que supón a súa diminución. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CTMAB6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa 
influencia na biodiversidade do ecosistema. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.9. O solo como interfase. 

▪ B6.10. Edafoxénese e tipos de solos. 

▪ B6.6. Identificar os tipos de solo, en relación coa litoloxía e 
o clima que os orixinou. 

▪ CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en relación coa 
litoloxía e o clima que os orixina. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B6.11. Usos e fraxilidade do solo como recurso. ▪ B6.7. Valorar o solo como recurso fráxil e escaso. ▪ CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso. ▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.12. Impactos sobre o solo. Técnicas de 
valoración do grao de alteración dun solo. 

▪ B6.8. Coñecer técnicas de valoración do grao de alteración 
dun solo. 

▪ CTMAB6.8.1. Identifica o grao de alteración dun solo 
aplicando distintas técnicas de valoración. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B6.13. Impactos sobre a biosfera producidos pola 
deforestación, a agricultura e a gandaría. 

▪ B6.9. Analizar os problemas ambientais producidos pola 
deforestación, a agricultura e a gandaría. 

▪ CTMAB6.9.1. Analiza os problemas ambientais 
producidos pola deforestación, a agricultura e a gandaría. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B6.14. O sistema litoral como interfase. ▪ B6.10. Comprender as características do sistema litoral. ▪ CTMAB6.10.1. Coñece as características dos sistema 
litoral. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B6.15. Importancia ecolóxica dos recursos do 
sistema litoral, impactos derivados da súa 
sobreexplotación. 

▪ B6.11. Analizar e valorar a evolución dos recursos 
pesqueiros. 

▪ CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como fonte de 
recursos e biodiversidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos 
recursos pesqueiros con impactos nas zonas litorais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B6.16. Importancia da conservación das zonas 
litorais. 

▪ B6.12. Valorar a conservación das zonas litorais polo seu 
elevado valor ecolóxico. 

▪ CTMAB6.12.1. Establece a importancia da conservación 
das zonas litorais. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

 Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ m 

▪ B7.1. Xestión dos impactos ambientais; alternativas 
ante a problemática ambiental: desenvolvemento 
incontrolado, conservacionismo e desenvolvemento 
sustentable. 

▪ B7.1. Establecer diferenzas entre o desenvolvemento 
incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento 
sustentable. 

▪ CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e 
deseña outros sustentables. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o 
desenvolvemento incontrolado, o conservacionismo e o 
desenvolvemento sustentable. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 

▪ B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 

▪ B7.2. Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental. ▪ CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns 
instrumentos de avaliación ambiental, e conclúe impactos 
e medidas correctoras. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ m 

▪ B7.4. Relación entre desenvolvemento, calidade de 
vida e problemas ambientais no ámbito 
internacional. 

▪ B7.3. Identificar a relación, a nivel internacional, entre o 
desenvolvemento dos países, a calidade de vida e os 
problemas ambientais. 

▪ CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en 
relación con problemas ambientais e coa calidade de 
vida. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ h 

▪ B7.5. Modelos de xestión de recursos. ▪ B7.4. Determinar a orixe dos residuos, as consecuencias 
da súa produción e do seu consumo, e as alternativas á 

▪ CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns produtos e a 
deterioración do medio. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

▪ i 

▪ l 

súa xestión. 
▪ CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais adecuadas á 

defensa do medio. 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos valorando 
a súa xestión. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ a 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 

▪ B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 

▪ B7.5. Valorar a importancia do uso de novas tecnoloxías 
nos estudos ambientais e interpretar matrices sinxelas para 
a ordenación do territorio. 

▪ CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso 
de novas tecnoloxías nos estudos ambientais. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CTMAB7.5.2. Analiza a información de matrices sinxelas, 
valorando o uso do territorio. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ p 

▪ B7.6. Influencia dos organismos nacionais e 
internacionais en materia ambiental. 

▪ B7.7. Lexislación ambiental. 

▪ B7.6. Coñecer os principais organismos nacionais e 
internacionais en materia ambiental, e a lexislación estatal 
e autonómica sobre algúns impactos ambientais. 

▪ CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais organismos 
nacionais e internacionais, e a súa influencia en materia 
ambiental. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación española e galega 
sobre algúns impactos ambientais e as normas de 
prevención aplicables. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ m 

▪ p 

▪ B7.8. Protección dos espazos naturais. 

▪ B7.9. Espazos naturais en España e, en particular, 
en Galicia. 

▪ B7.7. Valorar a protección dos espazos naturais. ▪ CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos 
espazos naturais e as súas consecuencias; en particular, 
os do seu contorno máis próximo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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10.3- TEMPORALIZACIÓN CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 2º BAC 

 

 Duración  Unidades didácticas Contido 
sesión   

N
º 
S
e
si
ó
n
s 

Tempor
alizació
n  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 9 semanas   27  

 
 
 

1ª AVALIACIÓN : Bloque 1 ,7 Iniciar 6 
B1.1. Concepto de medio ambiente e dinámica de sistemas.  
B1.2. O medio natural como sistema 
B1.3. Humanidade e medio ambiente 
B1.4. Recursos naturais, riscos e impactos ambientais. 
B1.5. Fontes de información ambiental.  
B7.1. Xestión dos impactos ambientais. 
B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 
B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 
B7.4. Relación entre desenvolvemento, calidade de vida e 
problemas ambientais. 
B7.5. Modelos de xestión de recursos. 
B7.6. Influencia dos organismos nacionais e internacionais en 
materia ambiental. 
B7.7. Lexislación ambiental. 
B7.8. Protección dos espazos naturais. 
B7.9. Espazos naturais en España e Galicia. 
B6.1. Circulación de materia e enerxía na biosfera. 
B6.2. Relacións tróficas. 

Presentación 1 Setembro 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos  

 
2 
12 
12 
 
 
 

 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

8 semanas Bloque  6, 2 e 3 
B6.3. Factores limitantes da produción primaria. 
B6.4. Ciclos bioxeoquímicos B6.5. Os ecosistemas no tempo. 
B6.6. Autorregulación dos ecosistemas e repercusión da acción 
humana. 
B6.7. Concepto de biodiversidade. 
B6.8. Causas e repercusións da perda da biodiversidade. 
B2.1. A radiación solar como recurso enerxético.  
B2.2. As masas fluídas e o clima. 
B2.3. Compoñentes da atmosfera, orixe e importancia biolóxica. 
B2.4. Capa de ozono: orixe e importancia.  
B2.5. Efectos diminución capa de ozono; prevención. 
B2.6. Efecto invernadoiro. Causas e consecuencias. 
B2.7. A hidrosfera. Reguladora do clima. 
B2.8. Relación das correntes oceánicas con factores climáticos. 
B2.9. Precipitacións. Formación e tipos. 
B2.10. Interpretación de mapas meteorolóxicos. 
B2.11. Riscos climáticos, causas e consecuencias. Predición e 
prevención. 
B3.1. Orixe e efectos da contaminación atmosférica. 
B3.2. Medidas preventivas e correctoras das alteracións 
atmosféricas. 
B3.3. /B3.4. Dispersión dos contaminantes atmosféricos/efectos. 
B3.5. Ozono troposférico e ozono estratosférico 
 

 
 
Desenvolvemento 
dos contidos 
 
 

25 
 
7 
9 
9 

 
 
Decembro 
Xaneiro 
Febreiro 
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3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 
8 semanas Bloque 4 e 5 

B4.1. Ciclo hidrolóxico. 
B4.2. Orixe e efectos da contaminación das augas superficiais e 
subterráneas. 
B4.3. Calidade da auga. 
B4.4. Prevención e corrección da contaminación da augas 
B4.5. Tratamento e depuración das augas. 
B5.1. Xeosfera. 
B5.2.B5.3. B5.4.B5.5. Riscos xeolóxicos. Orixe dos riscos xeolóxicos 
internos. Predición e prevención. Consecuencias. 
B5.6. O relevo. 
B5.7. Riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais. 
B5.8. Importancia da ordenación do territorio na prevención dos 
riscos xeolóxicos. 
B5.9. Impactos máis frecuentes na paisaxe. 
B5.10. Recursos da xeosfera. Os problemas ambientais asociados. 
B5.12. Uso eficiente da enerxía e dos recursos. 
B6.9. O solo como interfase. 
B6.10. Edafoxénese e tipos de solos. 
B6.11. O solo como recurso. 
B6.12. Impactos sobre o solo.  
B6.13. Impactos da deforestación, agricultura e  gandaría. 
B6.14. O sistema litoral como interfase. 
B6.15. Importancia ecolóxica dos recursos do sistema litoral, 
impactos derivados da súa sobreexplotación. 
B6.16. Importancia da conservación das zonas litorais. 
 

 
 
 

Desenvolvem
ento dos 
contidos 

 
 
 
 

27 
 
11 
11 
5 
 
 
 

 
 
Marzo 
Abril 
Maio 
 

 

10.5- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Teremos en conta dous aspectos: 

 PROBAS TEÓRICAS: 50% As probas para avaliar os contidos poderán ser escritas, orais, 

exposicións de traballos, etc. cos mesmos criterios de avaliación cas probas escritas. 

 TRABALLOS E PROXECTOS : 50% : Traballos individuais ou de grupo . Neste apartado 

terase en conta ademáis da elaboración dos mesmos, a correcta presentación. Ao longo do 

curso poderán realizarse, a criterio do/ profesor/a, probas escritas sobre o contido traballado 

neste apartado. 

Para aprobar cada avaliación o/a alumno/a terá que acadar un 50% da valoración nas probas 

teóricas e un 50% da valoración nos traballos e proxectos. 

Tanto nas probas teóricas como nos traballos e Proxectos terase en conta a expresión e faltas de 

ortografía, podendo reducir a nota final como máximo 0,5 puntos (acordo de claustro). 

Ao longo do curso poderán facerse recuperacións das avaliacións suspensas. Tendo que recuperar 

tanto as probas escritas como o apartado de  traballo diario que se fará segundo criterio do/a 

profesor/a. 

A cualificación final será unha ponderación de todo o traballo desenvolvido durante o curso 

mediante media aritmética, aplicando o redondeo científico, valorando a evolución positiva do 

alumno. 

Ao final do curso, se recuperarán as avaliacións suspensas. No caso de que  un/unha alumno/a 

non acadara o mínimo no apartado de traballo diario ao longo do curso, será cada profesor o que 

determine o procedemento para recuperalo.  
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No caso que non superen a materia en Xuño, no mesmo mes de Xuño fixaremos unha proba de 

contidos extraordinaria.  

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha 

parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

 

10.4- ESTÁNDARES MÍNIMOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Realizar modelos de sistemas considerando as 
variables, analizando a interdependencia dos seus 
elementos e establecendo as súas relacións causais. 

CTMAB1.1.1. Contrasta a interdependencia dos elementos dun sistema 
establecendo as súas relacións. 

CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que representa as relacións 
causais, interpretando as consecuencias da variación dos distintos factores. 

B1.3. Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á 
actividade humana sobre o medio ambiente. 

CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos ambientais 
asociados. 

B1.4. Identificar os principais instrumentos de información 
ambiental. 

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os principais métodos de información ambiental. 

CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas tecnoloxías nos 
estudos ambientais. 

B2.1. Identificar os efectos da radiación solar na dinámica 
das capas fluídas, no clima e na xeodinámica externa. 

CTMAB2.1.2. Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas fluídas e o clima 

B2.3. Recoñecer os compoñentes da atmosfera 
relacionándoos coa súa procedencia e importancia 
biolóxica. 

CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera e 

Os relaciona coa súa importancia biolóxica 

B2.4. Comprender a importancia da capa de ozono e a súa 
orixe. 

CTMAB2.4.1. Determina a importancia da capa de ozono  valora os efectos da súa 
diminución e sinala medidas de prevención 

B2.5. Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa 
relación coa vida na Terra. 

CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 

CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto 
invernadoiro e as súas consecuencias. 

B2.6. Comprender o papel da hidrosfera como regulador 
climático. 

CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador climático. 

B2.8. Explicar a formación de precipitacións en relación aos 
movementos de masas de aire e interpretar mapas 
meteorolóxicos. 

CTMAB2.8.1. Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións. 

B2.9. Identificar os riscos climáticos, valorando os factores 
que contribúen a favorecelos e a paliar os seus efectos. 

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos factores que os orixinan e coas 
súas consecuencias e propón medidas para evitalos 

B3.1. Argumentar a orixe da contaminación atmosférica e 
identificar os efectos sociais, ambientais e sanitarios que 
produce. 

CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as súas 
consecuencias  



Programación Bioloxía e Xeoloxía IES Afonso X O Sabio Curso 2021/2022 

179 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B3.2. Propor medidas que favorecen a diminución da 
contaminación atmosférica e do efecto invernadoiro. 

CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación 
atmosférica e o efecto invernadoiro. 

B3.3. Relacionar a contaminación atmosférica cos seus 
efectos biolóxicos e con certas condicións meteorolóxicas 
e/ou topográficas. 

CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de contaminación con certas condicións 
meteorolóxicas e/ou topográficas. 

B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da 
contaminación atmosférica. 

CTMAB3.4.1. Describe os efectos locais, rexionais e globais ocasionados pola 
contaminación do aire. 

B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do ozono troposférico e 
do ozono estratosférico. 

CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e do 
estratosférico. 

B4.1. Clasificar os contaminantes da auga en relación á súa 
orixe e aos seus efectos.  

CTMAB4.1.2. Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa orixe e cos 
seus efectos. 

B4.2. Coñecer os indicadores de calidade da auga. CTMAB4.2.1. Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga. 

B4.3. Valorar as repercusións para a humanidade da 
contaminación da auga, e propón medidas que a eviten ou 
diminúan. 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das augas e valora as súas 
consecuencias. 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e 
intergobernamentais, que reduzan as repercusións ambientais da contaminación da 
auga. 

B5.1. Relacionar os fluxos de enerxía e os riscos 
xeolóxicos. 

CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra e a súa 
relación cos riscos xeolóxicos. 

B5.2. Identificar os factores que determinan, favorecen e 
atenúan os riscos xeolóxicos sísmico e volcánico. 

CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que determinan os riscos sísmico e 
volcánico. 

B5.3. Identificar os danos que producen os riscos 
xeolóxicos, e determinar métodos de predición e 
prevención. 

CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos 
e os relaciona cos danos que producen 

B5.5. Determinar os riscos asociados aos sistemas de 
ladeira e fluviais, e valorar os factores que inflúen. 

CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e 
comprende os factores que interveñen. 

B5.6. Recoñecer a fraxilidade da paisaxe fronte aos 
impactos ambientais e valorar a ordenación do territorio 
como prevención de riscos. 

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio como método de prevención de 
riscos. 

B5.7. Recoñecer os recursos minerais, os combustibles 
fósiles e os impactos derivados do seu uso. 

CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos principais recursos minerais e enerxéticos 
cos problemas ambientais ocasionados e cos riscos asociados. 

B5.9. Identificar medidas de uso eficiente da enerxía e dos 
recursos, determinando os seus beneficios. 

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da enerxía e dos 
recursos. 

B6.1. Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas, 
valorando a influencia dos factores limitantes da produción 
primaria e daqueles que aumentan a súa rendibilidade. 

CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que 
aumentan a súa rendibilidade. 

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. 

CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B6.2. Comprender a circulación de bioelementos (sobre 
todo O, C, N, P e S) entre os subsistemas terrestres. 

CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do 
seu equilibrio. 

B6.3. Comprender os cambios que se suceden nos 
ecosistemas ao longo do tempo. 

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas e 
interpreta a variación dos parámetros tróficos. 

 CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades humanas coas repercusións na 
dinámica dos ecosistemas. 

B6.5. Distinguir a importancia da biodiversidade e recoñecer 
as actividades que teñen efectos negativos sobre ela. 

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a 
súa diminución, relacionando as acción humanas coa súa perda 

B6.7. Valorar o solo como recurso fráxil e escaso. CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso,e analiza os problemas 
mabientais producidos pola deforestación, a agricultura e a gandería. 

B7.1. Establecer diferenzas entre o desenvolvemento 
incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento 
sustentable. 

CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e deseña outros 
sustentables. 

CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o desenvolvemento sustentable. 

B7.2. Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental. CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación 
ambiental, e conclúe impactos e medidas correctoras. 

B7.4. Determinar a orixe dos residuos, as consecuencias da 
súa produción e do seu consumo, e as alternativas á súa 
xestión. 

CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio. 

CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión. 

B7.7. Valorar a protección dos espazos naturais. CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as 
súas consecuencias; en particular, os do seu contorno máis próximo. 

 

 

11- ENSINO NON PRESENCIAL  

11.1- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de Aula Virtual- como preparación para unha situación 

de Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o 

noso Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o alumnado 

afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- Na Aula Virtual figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- Material teórico e tarefas (fichas de traballo, boletíns de actividades, traballos varios…)  

estarán subidos á AV  ou ben figurará un enlace na mesma para acceder a este material. 

- O alumnado subirá os traballos realizados a Aula Virtual según o procedemento establecido 

polo docente que lles imparta clase.  

- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 
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- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento, e serán publicados na Aula Virtual. A modificación dos establecidos para o réxime 

presencial procederá sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación.  

 
 
11.2. MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES  
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Realizar modelos de sistemas considerando as 
variables, analizando a interdependencia dos seus 
elementos e establecendo as súas relacións causais. 

CTMAB1.1.1. Contrasta a interdependencia dos elementos dun sistema 
establecendo as súas relacións. 

CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que representa as relacións 
causais, interpretando as consecuencias da variación dos distintos factores. 

B1.3. Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á 
actividade humana sobre o medio ambiente. 

CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos ambientais 
asociados. 

B1.4. Identificar os principais instrumentos de información 
ambiental. 

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os principais métodos de información ambiental. 

CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas tecnoloxías nos 
estudos ambientais. 

B2.1. Identificar os efectos da radiación solar na dinámica 
das capas fluídas, no clima e na xeodinámica externa. 

CTMAB2.1.2. Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas fluídas e o clima 

B2.3. Recoñecer os compoñentes da atmosfera 
relacionándoos coa súa procedencia e importancia 
biolóxica. 

CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera e 

Os relaciona coa súa importancia biolóxica 

B2.4. Comprender a importancia da capa de ozono e a súa 
orixe. 

CTMAB2.4.1. Determina a importancia da capa de ozono  valora os efectos da súa 
diminución e sinala medidas de prevención 

B2.5. Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa 
relación coa vida na Terra. 

CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 

CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto 
invernadoiro e as súas consecuencias. 

B2.6. Comprender o papel da hidrosfera como regulador 
climático. 

CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador climático. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.8. Explicar a formación de precipitacións en relación aos 
movementos de masas de aire e interpretar mapas 
meteorolóxicos. 

CTMAB2.8.1. Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións. 

B2.9. Identificar os riscos climáticos, valorando os factores 
que contribúen a favorecelos e a paliar os seus efectos. 

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos factores que os orixinan e coas 
súas consecuencias e propón medidas para evitalos 

B3.1. Argumentar a orixe da contaminación atmosférica e 
identificar os efectos sociais, ambientais e sanitarios que 
produce. 

CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as súas 
consecuencias  

B3.2. Propor medidas que favorecen a diminución da 
contaminación atmosférica e do efecto invernadoiro. 

CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación 
atmosférica e o efecto invernadoiro. 

B3.3. Relacionar a contaminación atmosférica cos seus 
efectos biolóxicos e con certas condicións meteorolóxicas 
e/ou topográficas. 

CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de contaminación con certas condicións 
meteorolóxicas e/ou topográficas. 

B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da 
contaminación atmosférica. 

CTMAB3.4.1. Describe os efectos locais, rexionais e globais ocasionados pola 
contaminación do aire. 

B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do ozono troposférico e 
do ozono estratosférico. 

CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e do 
estratosférico. 

B4.1. Clasificar os contaminantes da auga en relación á súa 
orixe e aos seus efectos.  

CTMAB4.1.2. Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa orixe e cos 
seus efectos. 

B4.2. Coñecer os indicadores de calidade da auga. CTMAB4.2.1. Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga. 

B4.3. Valorar as repercusións para a humanidade da 
contaminación da auga, e propón medidas que a eviten ou 
diminúan. 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das augas e valora as súas 
consecuencias. 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e 
intergobernamentais, que reduzan as repercusións ambientais da contaminación da 
auga. 

B5.1. Relacionar os fluxos de enerxía e os riscos 
xeolóxicos. 

CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra e a súa 
relación cos riscos xeolóxicos. 

B5.2. Identificar os factores que determinan, favorecen e 
atenúan os riscos xeolóxicos sísmico e volcánico. 

CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que determinan os riscos sísmico e 
volcánico. 

B5.3. Identificar os danos que producen os riscos 
xeolóxicos, e determinar métodos de predición e 
prevención. 

CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos 
e os relaciona cos danos que producen 

B5.5. Determinar os riscos asociados aos sistemas de 
ladeira e fluviais, e valorar os factores que inflúen. 

CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e 
comprende os factores que interveñen. 

B5.6. Recoñecer a fraxilidade da paisaxe fronte aos 
impactos ambientais e valorar a ordenación do territorio 
como prevención de riscos. 

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio como método de prevención de 
riscos. 

B5.7. Recoñecer os recursos minerais, os combustibles 
fósiles e os impactos derivados do seu uso. 

CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos principais recursos minerais e enerxéticos 
cos problemas ambientais ocasionados e cos riscos asociados. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B5.9. Identificar medidas de uso eficiente da enerxía e dos 
recursos, determinando os seus beneficios. 

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da enerxía e dos 
recursos. 

B6.1. Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas, 
valorando a influencia dos factores limitantes da produción 
primaria e daqueles que aumentan a súa rendibilidade. 

CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que 
aumentan a súa rendibilidade. 

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. 

CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. 

B6.2. Comprender a circulación de bioelementos (sobre 
todo O, C, N, P e S) entre os subsistemas terrestres. 

CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do 
seu equilibrio. 

B6.3. Comprender os cambios que se suceden nos 
ecosistemas ao longo do tempo. 

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas e 
interpreta a variación dos parámetros tróficos. 

 CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades humanas coas repercusións na 
dinámica dos ecosistemas. 

B6.5. Distinguir a importancia da biodiversidade e recoñecer 
as actividades que teñen efectos negativos sobre ela. 

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a 
súa diminución, relacionando as acción humanas coa súa perda 

B6.7. Valorar o solo como recurso fráxil e escaso. CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso,e analiza os problemas 
mabientais producidos pola deforestación, a agricultura e a gandería. 

B7.1. Establecer diferenzas entre o desenvolvemento 
incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento 
sustentable. 

CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e deseña outros 
sustentables. 

CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o desenvolvemento sustentable. 

B7.2. Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental. CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación 
ambiental, e conclúe impactos e medidas correctoras. 

B7.4. Determinar a orixe dos residuos, as consecuencias da 
súa produción e do seu consumo, e as alternativas á súa 
xestión. 

CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio. 

CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión. 

B7.7. Valorar a protección dos espazos naturais. CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as 
súas consecuencias; en particular, os do seu contorno máis próximo. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO PMAR I 2º ESO 

O Ámbito Científico e Matemático I contribúe a alcanzar as competencias para a  aprendizaxe 

permanente y contén a formación para que o alumno/a sexa consciente tanto da súa propia 

persoa como do medio que o rodea e os contidos dese ámbito contribúen a afianzar e aplicar 

hábitos saudables en todos os aspectos da súa vida cotiá. Igualmente se lles forma para que 

utilicen a linguaxe operacional das matemáticas na resolución de problemas de distinta índole, 

aplicados a calquera situación, xa sexa na súa vida cotiá como  laboral, así como aplicar os 

principios da física e química para traballar de maneira autónoma e construír a súa propia 

aprendizaxe que lles permita obter resultados reais xerados por eles mesmos. 

A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste eido enfócase aos conceptos principais das 

materias que inclúen o ámbito, así como ao seu carácter interdisciplinar, que proporciona ao 

alumno una maior motivación e capacidade para contextualizar os mesmos. Os alumnos deben 

comprender en todo momento a relación existente entre o que está estudando, o seu entorno 

máis inmediato e os seus intereses persoais presentes e futuros. 

As características apuntadas demandan que o proceso de ensino e aprendizaxe sexa, en 

primeiro termo, eminentemente práctico e funcional. As estratexias metodolóxicas se orientarán, 

polo tanto, a que o alumno perciba facilmente a conexión entre os contidos tratados e o mundo 

que lle rodea. Será necesario identificar os intereses, valores e inquedanzas dos alumnos para 

logo controlalos e usalos no proceso educativo. 

A materia estruturase en tres partes: unha primeira unidade didáctica xeral sobre métodos, 

procedementos e habilidades do traballo científico, que se impartirá ao longo de todo o curso; 

unha segunda con catro unidades do ámbito das matemáticas; e unha terceira con catro 

unidades do ámbito da física e da química. Aínda que na nosa programación propomos que as 

diferentes unidades se impartan nunha orde sucesiva, podería ser que, se a profesora da 

materia o considerase oportuno, en función das características do alumnado, se impartisen 

simultaneamente unha unidade da segunda parte e outra da terceira. 

Contribución de PMAR ao desenvolvemento das competencias clave. 

- Comunicación lingüística (CCL) 
Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de traballos de investigación, 

selección e interpretación da información, comunicación dos traballos realizados, etc.) podemos 

salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das ciencias (interpretación de gráficas, 

táboas, etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e, moi importante, a relacionada co proceso de 

argumentación, entendido como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz 

das probas dispoñibles. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
A ciencia ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que lle 

permitan afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e social 
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ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da propia sociedade. Para 

que estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe 

contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do coñecemento 

científico; que estableza a relación entre ciencia, tecnoloxía e sociedade; que potencie a 

argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e espaciais, así como 

a de resolver problemas con precisión e rigor. A materia debe capacitar os alumnos e as 

alumnas para extraeren e comunicaren conclusións a partir de probas científicas, formularen 

preguntas que a ciencia poida responder e explicaren cientificamente fenómenos naturais. 

- Competencia dixital (CD) 
O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, consecuentemente, a 

competencia dixital merece un tratamento específico no estudo desta materia. O alumnado da 

ESO para o que se desenvolveu o presente currículo básico é nativo dixital e, en consecuencia, 

está familiarizado coa presentación e a transferencia dixital de información. O uso de aplicacións 

virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura non 

serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de acceder a unha grande 

cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo criterios de relevancia, o 

que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado. 

- Aprender a aprender (CAA) 
Se algo caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por aprender propio da 

ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante, sobre a 

tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender, que propician todas as 

disciplinas, a ciencia achega unha estratexia, o método científico, nomeadamente relevante no 

proceso de adquisición de coñecementos. 

- Competencias sociais e cívicas (CSC) 
A ciencia non é allea ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que 

promove actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas 

relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de 

recursos, cuestións ambientais, etc. A mesma competencia tamén está relacionada co traballo 

en equipo que caracteriza a actividade científica. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre 

elección, que permite afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as 

destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo 

desenvolver a aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo como a creatividade na 

resolución de problemas ou o deseño de experiencias e pequenas investigacións, tarefas todas 

elas propias da actividade científica, propician, nos contextos adecuados, o desenvolvemento da 

competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, sen a que non se entendería o 

progreso da ciencia. 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
Resulta salientable a achega da materia á competencia en conciencia e expresións culturais, 

por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de entender o mundo e moitos 

os científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender a realidade e que 

deben ser recoñecidos e valorados como actores principais da construción da nosa cultura. 
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Concreción dos obxectivos.  

Partindo dos obxectivos da educación secundaria, concretamos aqueles obxectivos da materia de 
ámbito científico y matemático de PMAR partindo dos establecidos no Decreto. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas 
e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 
e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, 
e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
Participar nas actividades da materia e nos diferentes traballos individuais o en equipo 
respectando aos demais, practicando a tolerancia, solidariedade e cooperación entre as 
persoas, así como aplicar a igualdade de trato e os valores democráticos. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 
Consolidar os hábitos de disciplina e traballo organizado e metódico para o 
desenvolvemento do traballo científico, así como desenvolver hábitos de esforzo individual 
e colectivo na aprendizaxe dos diferentes contidos da materia.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 
a muller. 
Respectar o nivel individual de cada un dos compañeiros/as independentemente do sexo ou 
calquera condición persoal o social deles. Eliminar os estereotipos que favorecen a 
discriminación entre homes e mulleres.  

d) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
Realizar actividades de recollida de información sobre os contidos da materia sendo capaz 
de expoñer os resultados de forma oral e escrita.   

e) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia 
Comprender a importancia do saber científico na mellora das condicións de vida das 
persoas e no avance da sociedade e ter en conta o importante que é a aplicación dun 
método axeitado na identificación dos diferentes problemas e na busca das solucións 
correspondentes. 

f) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 
Traballar de forma individual o en equipo amosando iniciativa e capacidade para 
desenvolver os  diferentes tipos de tarefas propias da materia. 

g) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
estudo da literatura. 
Ler distintas informacións (artigos, apuntamentos, libros de texto, publicacións,  obras 
literarias, etc.) relativas á materia e expresar oralmente e por escrito as pertinentes 
conclusións. 

h) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.   
Coñecer diferentes tipos de procesos que ocorren no noso corpo e valorar a importancia de 
ter hábitos de saúde e coidado corporais como o feito de non inxerir substancias 
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prexudiciais que alteren o normal funcionamento do mesmo o manter as normas básicas de 
seguridade nos laboratorios.  Coñecer as principais leis físicas ás que está sometido noso 
corpo. 

i)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
Coñecer a ciencia que se fixo e se fai en Galicia valorando o valor cultural e histórico que 
ten no desenvolvemento da nosa sociedade. 

j) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 
o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 
de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, 
en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
Coñecer distintas publicacións científicas feitas en lingua galega e valorar a súa importancia 
no contexto da nosa comunidade.  

 

 

Temporalización e descrición das Unidades didácticas. 

 

1) Temporalización  

 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

 

 1. A actividade científica e 
matemática 

 
Todo o curso 

1
ª 

A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 

11 semanas 
88 sesións 

2. Os números 44 
Setembro 
Outubro 

3. Xeometría 44 
Novembro 
Decembro 

2
ª 

A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 

12 semanas e 
media 

100 sesións 

4. Álxebra e funcións  36 
Decembro 

Xaneiro 

5. Estatística e probabilidade 38 
Xaneiro 
Febreiro 

6. A materia 27 
Febreiro 
Marzo 

3
º 

A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 

9 semanas e 
media 

76 sesións 

7. Os cambios químicos 18 
Marzo 
Abril 

8. O movemento e as forzas 32 
Abril 
Maio 

9. A enerxía 25 
Maio 
Xuño 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Como pode observarse nas táboas que describen as unidades didácticas dos diferentes 

cursos, se valorarán catro aspectos do traballo do alumnado: 

 Probas escritas 
En cada avaliación faranse as probas escritas que se consideren 

necesarias (neste apartado están incluídos os exames escritos). Todos os 
exames deberán ser realizados por todos os/as alumnos/as sen excepción. 
Se houbese unha causa médica debidamente xustificada documentalmente, 
repetiríase o exame; noutro caso non se repetiría. 
 

 Traballo diario 
Valorarase mediante a observación directa (podéndose utilizar, por 

exemplo, escalas de observación) e a análise das producións dos alumnos 

(problemas numéricos, exercicios, ...) tanto no traballo de clase como na 

casa. 

 

 Traballo de investigación 
Este apartado inclúe traballos e exposicións e valorarase mediante a 

análise do informe escrito, a exposición oral do traballo, a observación directa 

se a procura de información se realiza na clase e, se fose o caso, o debate 

cos compañeiros/as sobre o dito no traballo 

 

Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

 Utilizarase unha metodoloxía mixta: indutiva e dedutiva. A indutiva sirve para motivar a 

participación dos alumnos mediante o uso de: 

- Pequenos debates nos que se intentará detectar as ideas previas, preconcepcións o 
esquemas alternativos do alumno como produto da súa experiencia diaria e persoal. 

- Elaboración de informes individuais das actividades analizadas con el uso de táboas de 
datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, debuxos de montaxes y conclusións nos 
que interesa máis o aspecto cualitativo que o cuantitativo. 

O método dedutivo e o uso das estratexias expositivo-receptivas favorecen a actividade mental 

como complemento ao proceso de aprendizaxe indutiva. Para iso presentarase cada idea, concepto o 

feito cunha experiencia o máis sinxela posible. 

O profesor/a  guía e gradúa este proceso propoñendo actividades nas que compre consultar 

diversas fontes de información, recoller información no exterior da aula e, ademais, debe fomentar o 

rigor no uso da linguaxe. En todas as actividades es conveniente reflexionar sobre o realizado, 

recompilar o que se aprendera, analizar o avance en relación coas ideas previas (punto de partida) e 

facilitar ao alumno/a a reflexión sobre habilidades de coñecemento, procesos cognitivos, control e 

planificación da propia actuación, a toma de decisións e a comprobación de resultados. 

A intervención do profesorado va encamiñada a que o alumnado constrúa criterios sobre as 

propias habilidades e competencias en campos específicos do coñecemento e do seu quefacer como 

estudante. 

Destacamos como relevante a introdución de técnicas de traballo cooperativo que potencia e 

desenvolve a metodoloxía dedutiva.  

As rutinas e destrezas de pensamento axudan ao alumno/a a un desenvolvemento da 

competencia aprender a aprender. 
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Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

 

A nivel particular del  curso: 

- Libro dixital EDIXGAL: Editorial Netex, editorial Edebé e editorial Planeta. Contidos e 
actividades interactivas. 

- Netbook do alumno 
- Pizarra dixital 

 
 

E ademais, a nivel xeral, podemos contar con: 

- Outros libros de texto doutras editoriais para o profesor/a. 

- Outros recursos e actividades dixitais propostos polo profesor/a. 

- Apuntamentos proporcionados polo profesor/a. 

- Fichas de traballo.  

- Biblioteca do Centro, onde o alumno poida estudar e encontrar, nos libros desta, 

información para a resolución de actividades. 

- Internet, revistas de divulgación científica. 

- Materiais e produtos dos laboratorios de Física e Química. 

 

 

Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

 

A) AVALIACIÓN. 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 

 Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, no 
desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e illados. 

 Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e 
atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa. 

 Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de 
aprendizaxe, as súas características e necesidades específicas.  
 

Os criterios de avaliación están especificados nas táboas correspondentes e para poder 

realizar correctamente a avaliación de cada un destes criterios é necesario realizar 

avaliacións en diferentes momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

B) CUALIFICACIÓN. 

A ponderación dos diferentes aspectos do traballo do alumnado na nota do curso reflíctese 

na seguinte táboa: 
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Ámbito científico- 

matemático  
PMAR 2º ESO 

Probas escritas 50% 

Traballo diario 30% 

Libreta 10% 

Traballo de 
investigación 

10% 

 

A nota das probas escritas de cada avaliación será a media aritmética dos exames realizados 

nela.   

Os alumnos/as terán que facer unha recuperación daquelas avaliacións cuxa nota sexa inferior a 

cinco puntos sobre dez. 

A nota final de xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións (incluíndo os 

resultados das recuperacións) e, se o alumno/a non obtivese unha nota igual o superior a cinco 

puntos sobre dez, terá que acudir á convocatoria extraordinaria. 

Na convocatoria extraordinaria de Xuño incluiranse todos os contidos desenvolvidos ao longo de 

todo o curso. 

NOTA IMPORTANTE: Se unha/un alumna/o durante un exame ou proba escrita copia algunha 

parte da mesma, dunha/dun compañeira/o, fala con ela/el, ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente 

(smartwatch), etc., retiraráselle o exame e o mesmo será cualificado con un cero. 

C) PROMOCIÓN. 

Estarase ao que diga a lexislación vixente. 

 

 

11- ENSINO NON PRESENCIAL  

11.1- PROCEDEMENTO, METODOLOXÍA  e CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

A formación do alumnado no emprego de E-DIXGAL- como preparación para unha situación de 

Ensino semipresencial ou non presencial-, corresponderá -nas asignaturas que imparte o noso 

Dpto- a cada profesor, durante o tempo presencial, a principios de curso.  

O docente asegurarase que o seu alumnado coñece o funcionamentodo e a metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia, e contribuirá a que o alumnado 

afianze destrezas no uso do seu curso virtual. 

 

- En E-DIXGAL figurará detallada toda a información precisa que vai necesitar o alumnado   

(material teórico, tarefas, información varia, avisos, etc). 

- Material teórico e tarefas (fichas de traballo, boletíns de actividades, traballos varios…)  

estarán subidos á AV  ou ben figurará un enlace na mesma para acceder a este material. 

- O alumnado subirá os traballos realizados a Aula Virtual según o procedemento establecido 

polo docente que lles imparta clase.  
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- No caso de confinamento, o alumnado deberá ter reflectido no seu caderno o traballado na 

asignatura, e deberá presentalo cando se reincorpore ás clases. 

- Realización a ser posible de videoconferencias a través da plataforma indicada pola 

Consellería. 

- Resolución de dúbidas utilizando videoconferencia, foros, mensaxes de aula, correo 

institucional, etc. 

- De non ser posible realizar probas presenciais, valoraremos a posibilidade de levar a cabo 

probas telemáticas avaliables. Neste caso revisaremos os criterios de cualificación de ditas 

probas. 

- Posibilidade de reducir contidos/estándares de aprendizaxe no caso dunha situación 

académica non presencial prolongada.  

 

Dependendo do tempo de confinamento, os criterios de avaliación serán adaptados no seu 

momento, e serán publicados. A modificación dos establecidos para o réxime presencial procederá 

sempre que o confinamento sexa superior a 15 días. 

 

Nunha situación de Educación semipresencial a medio/longo prazo, e unha vez que sexa 

concretado o modelo da mesma, o Departamento de Bioloxía.Xeoloxía publicará entón 

especificados os criterios de avaliación. 
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12. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Os criterios son os establecidos no artigo 18.4 do Decreto 133/2007 máis o Decreto 124/2007 así 

como a orde do 23 de xuño de 2009. Esta programación didáctica desenvolve todos os apartados aos 

que se fan referencia na normativa sinalada. 

 

 
1. MODELO PARA O PROFESORADO 

 
 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 
PERSONAL 

Temporalización das 
Unidades Didácticas 
 

   

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos 
 

   

Manexo dos contidos da 
unidade 
 

   

Descritores e desempeños 
competenciais 
 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas 
 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 
 

   

Uso de diversas ferramentas 
de avaliación 
 

   

Evidencias dos estándares 
de aprendizaxe 
 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    
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2. MODELO PARA O DESENVOLVEMENTO DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DESENVOLVEMENTO DA PRÁCTICA DOCENTE 1 2 3 4 

Informo os alumnos dos criterios, dos procedementos e dos instrumentos de 
avaliación 

    

Informo as familias dos criterios, dos procedementos e dos instrumentos de 
avaliación. 

    

Formulo situacións introdutorias previas o tema que vou tratar.     

Estimulo a participación dos alumnos a partir das súas experiencias.     

Comunico a finalidade dos aprendizaxes, a súa importancia, utilidade e aplicación na 
vida real. 

    

Presento os contidos dando unha visión xeral do tema     

Facilito a adquisición de novos contidos intercalando preguntas aclaratorias, 
exemplificando.. 

    

Á hora de seleccionar as actividades, teño en conta que existen diferentes tipos de 
ritmos e intereses. 

    

Formulo actividades variadas. 
-Introdución- Desenvolvemento- Consolidación- Reforzo- Ampliación 

    

Nas actividades que propoño hai equilibrio entre as actividades individuais e as 
actividades grupais 

    

Á hora de constituír grupos reducidos , teño en conta os seguintes criterios: 
Fágoos a sorteo. 
Fago os grupos por niveis. 
Fago grupos nos que os seus membros teñen distintos niveis 

    

Á hora de realizar as actividades teño en conta as “dinámicas cooperativas2     

Emprego técnicas metodolóxicas variadas: expositiva, investigadora...     

Emprego medios técnicos audiovisuais.     

Emprego recursos didácticos variados (audiovisuais, informáticos…) tanto para a 
presentación dos contidos como para a práctica dos alumnos. 

    

Comprobo que os alumnos comprenden a tarefa que teñen que realizar: facendo 
preguntas, estimulando a que verbalicen o proceso durante a realización das tarefas. 

    

Facilito estratexias de aprendizaxe: como buscar fontes de  información, pasos para 
resolver cuestións.. 

    

Reviso e corrixo frecuentemente as actividades propostas na clase e para a casa.     

Proporciono información ao alumnado sobre a execución das tarefas e como 
melloralas. 

    

No caso de que os logros acadados polo alumnado sexan insuficientes, propoño novas 
actividades que faciliten a súa adquisición. 

    

No caso de que os logros acadados sexan suficientemente acadados nun breve 
período de tempo, propoño novas actividades que faciliten un maior grao de 
adquisición. 

    

Propoño actividades que posibiliten acadar distintos graos de execución.     

Adopto medidas de apoio para o alumnado que presenta desfase curricular ou 
dificultades de aprendizaxe. 

    

Coordínome coa profesora de apoio para a adecuación de contidos, actividades, 
metodoloxía, recursos e adaptalos os alumnos con dificultades 

    

 

Código: 1 (nunca); 2(poucas veces); 3 (case sempre), 4(sempre). 
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3. CUESTIONARIO SOBRE A AVALIACIÓN 

SOBRE A AVALIACIÓN 1 2 3 4 

 Participo activamente nas sesións de avaliación, á hora de tomar 
decisións colexiadas no tocante a: 

o Promoción do alumnado. 

o Adopción de medidas de atención á diversidade. 

o Elaboración do Consello orientador. 

    

 Teño en conta o procedemento xeral de avaliación en relación co 
establecido na programación 

    

 Realizo unha avaliación inicial a comezo de curso, o comezo de 
cada unidade didáctica. 

    

 Establezo criterios obxectivos para avaliar o aprendizaxe do 
alumnado 

    

 O alumnado coñece os criterios de avaliación e de cualificación que 
se empregan  

    

 O avaliar unha actividade en equipo, ademais da cualificación 
global, cada membro do grupo obtén outra individual que é reflexo 
da súa contribución persoal. 

    

 Utilizo diferentes rexistros de recollida de datos. 

o Listas de control. 

o Escalas de valoración. 

o Anecdotario. 

o Diarios de clase. 

    

 Emprego diferentes procedementos e instrumentos de avaliación: 

o Coherentes cos estándares de aprendizaxe . 

o Adaptados a diversidade dos alumnos. 

o Diferentes segundo os contidos tratados 

    

 Utilizo diferentes medios para informar as familias, ó profesorado e 
o alumnado dos resultados da avaliación 

    

 Emprego a autoavaliación do alumnado     

Código: 1 (nunca); 2(poucas veces); 3 (case sempre), 4(sempre). 
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4.CUESTIONARIO PARA O ALUMNADO 

 

INDICADORES 1 2 3 4 

 Fago con regularidade as tarefas propostas polo profesorado.     

 Entrego os traballos según as indicacións dadas polo profesorado e na 

data acordada 

    

 Participo activamente (aporto ideas, axudo a resolver problemas, realizo 

a miña parte do traballo) nos traballos propostos en equipo. 

    

 Pregúntolle o profesorado as dúbidas..     

 Solicito a axuda e a aprobación frecuente do profesorado.     

 Estou satisfeito do meu traballo     

 As cualificacións obtidas reflicten o meu esforzo e traballo.     

 Asisto regularme a clase.     

 Teño frecuentemente faltas de puntualidade     

 Xustifico os meus retrasos e faltas de asistencia o/a titor/-a     

 Preocúpome por poñerme o día na materia cando falto a clase.     

 Adoito unha actitude respectuosa co profesorado.     

 Adoito unha actitude respectuosa co alumnado.     

 Asumo responsabilidades.     

 Teño unha actitude positiva cara o estudo     

 O que aprendo nunha materia aplícoo e relaciónoo con outras.     

 

Código: 1 (nunca); 2(poucas veces); 3 (case sempre), 4(sempre). 
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Cambre a 14 de Setembro de 2021 


