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O.E. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimo esixible C. C. 

Bloque 1.As lecturas da paisaxe. As súas dimensións e tipoloxías 

b 
f 
h 

1. B1.2. Fisionomía da paisaxe. 
– Elementos visuais nas paisaxes: liñas, 

formas, volumes, texturas e cores.  
– A súa composición escénica.  
– Transcendencia da escala na análise. 

2. B1.2. Identificar e describir os 
atributos visuais dos elementos 
presentes nunha escena paisaxística 
e os principais trazos da súa 
composición, segundo a escala.  

3. PSB1.2.1. Describe as propiedades visuais (formas, 
cores, texturas e volumes) que caracterizan os 
principais obxectos dunha escena paisaxística, 
tendo en conta a escala. 

4. Identifica e describe aspectos 
visuais presentes nunha paisaxe. 

CCL  
CMCTT 

b 
f 
g 
h 
m 

5. B1.4. Principios básicos da ecoloxía da paisaxe. 
Configuración espacial: matriz e teselas 
identificables nas paisaxes.  
– As súas relacións espaciais e as súas 

funcións ecolóxicas.  
– Necesaria conectividade nas paisaxes. Papel 

dos corredores ecolóxicos. 

6. B1.4. Identificar e describir 
formalmente unidades homoxéneas 
na escena paisaxística e comprender 
algunhas das relacións espaciais e 
dinámicas ecolóxicas básicas que as 
explican. 

7. PSB1.4.1. Localiza nun mapa da súa zona de 
estudo as principais manchas-unidades presentes, 
caracterízaas e explica de xeito sinxelo a súa 
funcionalidade ecolóxica. 

8. Identifica nun mapa da túa 
zona,as principais unidades da 
paisaxe e a súa funcionalidade 
ecolóxica. 

CMCTT 
CCL 

9. PSB1.4.2. Identifica e caracteriza de xeito sinxelo os 
elementos naturais da paisaxe que cumpren a 
función de conectividade.  

10. Identificar  os elementos 
naturais da paisaxe. 

CMCTT 
CCL  

Bloque 2. A paisaxe como produto social. Dinámicas e cambios nas paisaxes. A súa evolución 

b 
f 
l 
ñ 

11. B2.1. Paisaxe: produto social. Respostas 
culturais e tecnolóxicas da sociedade na súa 
relación co medio ao longo do tempo. 

12. B2.1. Comprender que a 
paisaxe é o resultado dunha complexa 
interacción de factores naturais e 
humanos, actuando nun sistema 
espacial diferenciado. 

13. PSB2.1.1. Describe de xeito básico algunha 
das relacións causais entre os elementos 
construídos, as formas de explotación ou de 
asentamento, e as condicións impostas polo medio.  

14. Relaciona e describe como 
a paisaxe  é o resultado  da 
interacción de moitos factores. 

CSC 
CMCTT 
CCL 

b 
g 
l 
ñ 

15. B2.2. Continuidade e cambio nas 
paisaxes. As paisaxes actuais e as súas 
dinámicas. Pegadas de procesos pretéritos. 

16. B2.2. Comprender que a 
paisaxe é cambio a calquera escala 
espacial e temporal á que se analice.  

17. PSB2.2.1. Recoñece e valora os cambios a 
diversas escalas espazo-temporais nas paisaxes do 
seu contorno. 

18. Recoñece e Valora  
Os cambios na paisaxe do teu 
contorno. 

CAA 
CSC 

b 
e 
f 
g 
h 

19. B2.4. Equilibrio ecolóxico, equidade 
social e eficiencia económica nas paisaxes. 
– Fraxilidade das paisaxes. Necesario respecto 

ao equilibrio ecolóxico.  
– Conflitos, impactos e ameazas sobre as 

20. B2.4. Avaliar criticamente as 
accións do ser humano sobre a 
paisaxe e as súas consecuencias 
ambientais, identificando algúns 
destes problemas no contexto 
próximo. 

21. PSB2.4.1. Utiliza tecnoloxías da información 
e da comunicación para elaborar documentos 
dixitais propios adecuados á súa idade, resultado da 
procura, a análise e a selección de información 
relevante referida a conflitos e impactos 
paisaxísticos na súa zona próxima, e expón e 

22. Recoñece e identifica 
información referida a impactos 
paisaxísticos na túa zona 
próxima. 

CAA 
CSC 
CD 
CMCTT 
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l paisaxes. defende estes traballos. 

Bloque 3. O carácter das paisaxes. Os seus valores tanxibles e intanxibles 

b 
e 
f 
g 
l 
ñ 

23. B3.1. Cualificación das paisaxes. 
Valores que a sociedade lles outorga ás súas 
paisaxes. 
– Carácter das paisaxes: esencia dos lugares. 
– A paisaxe como construción colectiva. 

24. B3.1. Comprender que todas 
as paisaxes posúen un carácter que 
as singulariza, froito das súas formas 
e da súa organización, así como dos 
valores intanxibles e materiais que 
cada cultura nun momento da súa 
historia lles outorga.  

25. PSB3.1.1. Realiza procuras e pequenas 
investigacións en medios impresos e dixitais referidas 
aos valores da paisaxe próxima, e localiza páxinas e 
recursos na web directamente relacionados con eles. 

26. Identifica valores da 
paisaxe próxima. 

CAA 
CSC 
CMCTT 
CD 

b 
f 
l 
m 

27. B3.2. Valores ecolóxicos. Paisaxes 
sustentables. Rede de espazos de interese 
natural recoñecidos no contorno. 

28. B3.2. Comprender que a 
calidade da paisaxe é un indicador 
dos seus equilibrios ecolóxicos e 
sociais e desenvolver unha actitude 
responsable cara ás condicións 
ambientais das paisaxes. 

29. PSB3.2.1. Sitúa nun mapa, caracteriza de 
xeito básico e valora a importancia dos espazos 
naturais próximos ao seu contorno.  

30. Identifica nun mapa 
espazos naturais próximos a teu 
contorno. 

CSC 
CMCTT 

Bloque 4. Paisaxe e calidade de vida. Un dereito da cidadanía 

b 
f 
g 
m 

31. B4.1. Paisaxe, saúde e calidade de 
vida. Influencia das paisaxes no benestar. 
– Paisaxe e hábitos saudables.  
– Benestar emocional e mellora da saúde 

nunha paisaxe de calidade. 

32. B4.1. Entender que a paisaxe 
está relacionada co benestar e a 
calidade de vida. 
 

33. PSB4.1.1. Coñece e valora as posibilidades 
que ofrece unha paisaxe de calidade para o benestar.  

34. Relaciona paisaxe de 
calidade e benestar. 

CAA 
CSC 
CMCCT 35. PSB4.1.2. Deseña un itinerario sinxelo na súa 

paisaxe que percorre espazos propicios para o 
desenvolvemento de actividades físicas e de lecer. 

36. Deseña un percorrido dun 
espazo natural. 

b 
f 
l 
m 
ñ 

37. B4.2. Ordenación, xestión e protección 
das paisaxes galegas. Convenio Europeo da 
Paisaxe. 

38. B4.2. Comprender a 
necesidade da ordenación e da 
xestión das paisaxes para a súa 
salvagarda, e formular actuacións 
sinxelas, encamiñadas á conservación 
da paisaxe.  

39. PSB4.2.1.  Deseña un itinerario sinxelo na súa 
paisaxe que percorre espazos propicios para o 
desenvolvemento de actividades físicas e de lecer. 

40. Valora algunha actuación 
que mellore ou resolva algún 
impacto na túa paisaxe máis 
próxima. 

CAA 
CSC 
CAA 

a 
b 
f 
h 

41. B4.3. Participación social na xestión 
das paisaxes. Exercicio dun dereito. A paisaxe 
como ben común. 

42. B4.3. Comprender que a 
paisaxe é un dereito da cidadanía e 
que require da nosa participación 
activa. 

43. PSB4.3.1. Argumenta nun debate o seu punto 
de vista respecto a cuestións relacionadas coa 
calidade e a conservación da súa paisaxe cotiá. 

44. Realiza e expón unha serie 
de propostas que sirvan para 
mellorar a conservación da túa 
paisaxe máis próxima. 

CAA 
CSC 
CCL 



 
 

 

 

 
  

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Elaboración de traballos trimestrais para acadar os 
estándares de aprendizaxe marcados no currículum. 

Instrumentos: Rúbrica para calificar o grao de consecución dos estádares 
marcados para a materia. 

Cualificación 
final 

Media aritmética da 1ª e 2ª evaluación. Podendo sumar ata un máximo de 3 
puntos coa elaboración do traballo de este 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Entrega dos traballos trimestrais nos que non acadaron os mínimos 
esixibles para a superación da materia. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado con materia pendente. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Elaboración dun documento no que mediante un mapa do concello 
identifiquen os diferentes servizos existentes para a calidade de vida d 
a comunidade, os clasifiquen en función da intervención do 
home/espazos naturais e expoñan propostas para a mellora e 
conservación dos mesmos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Mediante a asignación de tarefas o alumnado terá que completar nun 
mapa do concello (impreso ou debuxado) os diferentes elementos 
propostos. 

Materiais e recursos Correo electrónico (recibir o correo e enviar o documento ou fotografía 
do traballo físico realizado no medio que teña accesible) 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico, aula virtual do centro e páxina web do profesor: 
 
Xurl.es/efchano 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na páina web do 
profesor. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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 co seu grupo 
taxonómico 

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

BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes grupos, 
e salienta a súa importancia biolóxica./ 

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. 

 
B3.5. 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./ 
BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de 
plantas. 

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

BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de identificación 

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

 
B4.3. Recoñecer e difundir accións que favorezan a conservación ambiental. BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 

 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación e valoración da participación e da realización das tarefas 
encomendadas. 

Instrumentos: 
Corrección das tarefas encomendas. 

Cualificación 
final 

A valoración dos resultados de participación e realización  das tarefas propostas, 
servirá para mellorar, ou manter, a nota media obtida nas dúas primeiras 
avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba dos contidos que se traballaron ao longo do primeiro e 
segundo trimestre, excluíndo aqueles que, a pesar de estar programados, non se 
puideron impartir ou impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas 
circunstancias excepcionais.  
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Envío de apuntamentos a través de correo electrónico que os alumnos 
deben estudar, complementando co libro de texto e con diversos recursos 
online.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Correo electrónico, e consultas telefónicas. 

Materiais e recursos Apuntamentos, libro de texto e recursos online. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Explicaráselle a pais e alumnos, mediante, correo electrónico. Ademais de 
forma escrita a todo o alumnado e as familias na páxina Web do centro onde 
estará exposto todo o documento para a súa consulta.  

Publicidade  
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas por niveles e 
materias.  

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES AGRA DE RAÍCES-CEE 
CURSO:  3ºESO 
MATERIA:BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  
DEPARTAMENTO:CCNN 
DATA:10 DE MAIO DE 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
13 

CENTRO:IES AGRA DE RAÍCES 
CURSO:3º ESO 

MATERIA:BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 
 

  

 

 
ÍNDICE 
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1. Criterios de avaliación 2. Estándares de 
aprendizaxe 

3. Competencias imprescindibles 

    
Unidade 1: A Organización do corpo humano. 

 
 

 
 

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

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

-Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

- Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

- Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

-Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 

relación entre eles. 

-Diferencia os tipos celulares, describindo a función dos 

orgánulos máis importantes. 

-Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano, 

e asóciaos á súa función. 

-Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

 

-Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

- Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

- Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

-Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 

relación entre eles. 

-Diferencia os tipos celulares, describindo a función dos orgánulos 

máis importantes. 

-Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano, 

e asóciaos á súa función. 

-Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

•Identifica os aparellos e os sistemas que forman o corpo humano; 

relaciona cada aparello e sistema coas funcións vitais nas que 

interveñen. 

•Explica que é unha célula e cales son as súas funcións; describe 

a morfoloxía e as funcións dos orgánulos e de outras estruturas. 

•Identifica os principais tecidos do ser humano e as células que os 

forman; enumera as características e as funcións dos tecidos. 

-Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico  

a partir da utilización de diversas fontes. 

- Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas 

 entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

- Recoñece e diferencia a importancia de cada función 

 para o mantemento da vida. 

-Interpreta os niveis de organización no ser humano 

 e procura a relación entre eles. 
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•Recompila información, reflexiona e expón a súa opinión sobre o 

uso sanitario de embrións doados por persoas que se someten a 

técnicas de reprodución asistida. 

	

Unidade 2:Alimentación e saúde   
§  Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico na saúde, e identificar 

as doenzas e os trastornos principais da conduta alimentaria.  
 

§ Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas gráficos dos aparellos que 
interveñen nela. 

 
 

§ Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello implicado. 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. 
 
 

-Argumenta as implicacións dos hábitos para a 

saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que 

realiza ou pode realizar para promovela individual e 

colectivamente. 

-Discrimina o proceso de nutrición do da 

alimentación. 

-Relaciona cada nutriente coa función que 

desempeña 

 no organismo e recoñece hábitos nutricionais 

saudables. 

-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. 

-Valora e determina unha dieta equilibrada para unha 

vida saudable e 

 identifica os principais trastornos da conduta 

alimentaria. 

 

•Recoñece os danos para a saúde que poden ocasionar as dietas 

desequilibradas. 

•Identifica e recoñece trastornos asociados á alimentación e os 

efectos que provocan. 

•Explica os inconvenientes que pode producir ter intolerancia a 

algún alimento. 

•Identifica e describe as semellanzas e diferenzas entre o proceso 

de nutrición e o de alimentación. 

•Coñece e explica as características dos distintos nutrientes, 

relacionándoos coas funcións que desempeñan no organismo; 

describe e adquire hábitos nutricionais saudables. 
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Unidade 3. A nutrición: aparellos dixestivo e respiratorio. 

 
 
  
 
 
§ Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método de prevención das doenzas 
 
 

§  Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando 
esquemas gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

•Identifica e recoñece trastornos asociados á alimentación e os efectos que 

provocan. 

•Explica os inconvenientes que pode producir ter intolerancia a algún alimento. 

•Identifica e describe as semellanzas e diferenzas entre o proceso de nutrición e 

o de alimentación. 

•Coñece e explica as características dos distintos nutrientes, relacionándoos 

coas funcións que desempeñan no organismo; describe e adquire hábitos 

nutricionais saudables. 

 

 

 

§ B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, , respiratorio, e coñecer o seu funcionamento.    
§ B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre as súas 

causas e a maneira de previlas. 
 

 Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada 
aparello implicado. 

 

 

 Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, 
circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu 
funcionamento. 

 
 

§  §  Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos 
relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas e a 
maneira de previlas. 

 
 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello implicado. § Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando 
esquemas gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

  
. §    

UNIDADE 4. A nutrición: aparellos circulatorio e excretor. 

 
 
 
 
-Identifica os compoñeantes dos aparellos circulatorio e excretor  
-Recoñece os distintintos órganos de cada aparello. 
-Explica a función de cada un dos órganos destes aparellos 
- 
- 

-Recoñece a función de cada aparello e de cada 

sistema nas funcións de nutrición. 

-Coñece e explica os compoñentes dos aparellos 

dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu 

funcionamento. 

-Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, 

os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, 

•Coñece as funcións que realizan os órganos, os aparellos, os 

sistemas e as estruturas que están implicados nas funcións de 

nutrición. 

•Busca e elabora a información sobre as partes e o funcionamento 

dos aparellos circulatorio e excretor, e expona con precisión. 

•Coñece, describe e clasifica as enfermidades máis frecuentes 

dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na circulación 

e na excreción; investiga sobre as súas causas e suxire a forma 
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asóciaas coas súas causas. 

-Determina e identifica, a partir de gráficos e 

esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas 

implicados na función de nutrición e relacionao coa 

súa contribución no proceso. 

 

 

de previr estas enfermidades. 

•Pensa e explica as consecuencias que teñen os hábitos na vida e 

na saúde; clasifica e describe aqueles que lle axudan a coidar o 

seu sistema circulatorio e aqueles que o prexudican. 

•Identifica as enfermidades máis frecuentes relacionadas cos 

aparellos circulatorio e excretor e relaciónaas coas súas causas. 

•Identifica hábitos saudables para evitar enfermidades no sistema 

circulatorio e no sistema urinario. 

•Valora a importancia da doazón de sangue. 

 

 

-Identifica os órganos de cada sistema. 

-Relaciona e diferencia as funcións de cada un dos sistemas. 

-Identifica e explica en que consisten algunhas enfermedades común do sistema nervioso. 

 

- Especifica a función de cada aparello e de cada 

sistema implicados nas funcións de relación. 

- Describe os procesos implicados na función de 

relación, e identifica o órgano ou a estrutura 

responsable de cada proceso. 

-Clasifica distintos tipos de receptores sensoriais e 

relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se 

atopan. 

-Identifica algunhas doenzas comúns do sistema 

nervioso, relacionándoas coas súas causas, factores 

de risco e coa súa prevención. 

-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 

Describe a función de cada aparello e cada sistemas que 

participan na función de relación e identifica as células implicadas 

nos procesos fundamentais do sistema nervioso. 

•Identifica e describe os procesos implicados na función de 

relación e explica como interveñen en cada proceso os distintos 

órganos e cal é a súa estrutura. 

•Identifica cada unha das partes que forma o sistema nervioso e 

os distintos tipos de receptores sensoriais, clasificándoos e 

relacionándoos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 

-Coñece e explica en que consisten algunhas enfermidades 

comúns do sistema nervioso, relaciónaas coas súas causas, cos 

efectos principais e cos factores de risco, indicando as formas 

fundamentais de prevención. 

-Identifica as consecuencias do consumo de drogas e substancias 

tóxicas para a saúde, para o individuo e para a sociedade, 
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de prevención e control. 

-Identifica as consecuencias de seguir condutas de 

risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

 

 

describindo os efectos nocivos que producen. 

 

UNIDADE 7. A reprodución. 

-Recoñece e diferenza os distintos órganos ou partes dos aparellos reproductores masculino e 

femenino 

-Explica en que consiste o ciclo ovárico,o ciclo menstrual coñecendo algunhadas hormonas que 

interveñen. 

-Explica conceptos como fecundación,e procesos como embarazo ou parto 

-Identifica métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 

-Identifica en esquemas os distintos órganos, do 

aparello reprodutor masculino e feminino, e 

especifica a súa función. 

- Describe as principais etapas do ciclo menstrual 

indicando 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. 

-Identifica as técnicas de reprodución asistida máis 

frecuentes. 

-Actúa, decide e defende responsablemente a súa 

sexualidade e a das persoas do seu contorno. 

•Recoñece os distintos órganos, do aparello reprodutor masculino 

e feminino, descríbeos e explica a función reprodutora de cada un. 

•Identifica as glándulas e as hormonas que interveñen na 

regulación do ciclo menstrual, describindo as principais etapas 

que se suceden durante este ciclo. 

•Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do 

embarazo e do parto. 

•Identifica, describe e clasifica os principais métodos 

anticonceptivos, en función da súa eficacia. 

 

 

UNIDADE 8. A saúde e o sistema inmunitario 

-Explica concepto de INMUNIDADE e o de vacina. 

-Recoñece os principais componentes do sistema inmunitario. 

-Recoñece as doenas e as infeccións máis común 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. 

-Detalla a importancia da doazón de células, sangue 

e órganos para a sociedade e para o ser humano. 

•Define e describe o proceso de inmunidade e valora o papel das 

vacinas como método de prevención das doenzas. 

•Explica que é a resposta inmunitaria inespecífica. 

•Indica as diferentes células, tecidos e órganos que se poden doar 

para ser transplantados, explicando a importancia que teñen para 
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-Identifica conductas de riesgo coas drogas. 

-Investiga acerca das enfermedades infecciosas.Que é unha infección 

 

 

 

 

 

 

 

- Identifica as consecuencias de seguir condutas de 

risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

-Argumenta as implicacións dos hábitos para a 

saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que 

realiza ou pode realizar para promovela individual e 

colectivamente. 

-Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, 

e relaciónaas coas súas causas. 

-Distingue e explica os mecanismos de transmisión 

das doenzas infecciosas. 

-Coñece e describe hábitos de vida saudable e 

odentificaos como medio de promoción da súa saúde 

e da dos demais. 

- Propón métodos para evitar o contaxio e a 

propagación das enfermidades infecciosas máis 

comúns. 

§  

a sociedade e para o ser humano as doazóns. 

•Identifica o alcohol e o tabaco como drogas desencadeantes de 

enfermidades. 

•Pensa e explica as consecuencias que teñen os hábitos na vida e 

na saúde; clasifica e describe aqueles que están relacionados coa 

saúde e o sistema inmunitario. 

•Identifica as enfermidades infecciosas máis frecuentes e as súas 

causas, relacionándoas co sistema inmunitario. 

•Investiga sobre os tipos de cancro máis frecuentes. 

•Coñece e explica os diferentes mecanismos de transmisión das 

enfermidades infecciosas, relacionándoas coa transmisión, o 

contaxio e os factores de risco. 

•Identifica os principais hábitos de vida saudable en función da 

súa saúde e da dos demais; describe e xustifica accións 

concretas, como evitar o consumo de estimulantes e drogas, 

realizar exercicio físico moderado, durmir as horas necesarias, 

etc. 

 
UNIDADE 9. O relevo e os procesos xeolóxicos externos 

-Argumenta a relación entre clima e as caracteríticas das rochas que condicionan o relevo. 
-Relaciona a enerxía solar cos procesos xeolóxicos. 
-Diferenza entre meteorización e erosión. 
-Explica a acción xeolóxica das augas superficiais  e os procesos xeolóxicos que ocorren cando se trata do mar. 
 
 
 
 
 
 

-Identifica a influencia do clima e das características 

das rochas que condicionan os distintos tipos de 

relevo e inflúen neles. 

- Relaciona a enerxía solar cos procesos externos e 

xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

-Diferencia os procesos de meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación e os seus efectos no 

relevo. 

•Relaciona as formas que predominan na paisaxe coa influencia 

do clima e coas características das rochas que condicionan e 

inflúen nos distintos tipos de relevo. 

•Relaciona a enerxía solar cos procesos externos e co espesor da 

atmosfera que debe atravesar a radiación solar para chegar á 

Terra. 

•Identifica e describe os procesos de meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación, xustificando os seus efectos sobre o 

relevo, en función da composición do solo, das rochas e dos 
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-Analiza a actividade de erosión, transporte e 

sedimentación producida polas augas superficiais e 

recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

-Relaciona os movementos da auga do mar coa 

erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e 

identifica algunhas formas resultantes características. 

- Identifica a intervención de seres vivos en procesos 

de meteorización, erosión e sedimentación. 

-Valora e describe a importancia das actividades 

humanas na transformación da superficie terrestre. 

-Recoñece que o solo é o resultado da interacción 

entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala 

algunha das súas interaccións. 

§  

demais elementos da paisaxe. 

•Relaciona a actividade de erosión, transporte e sedimentación 

producida polas augas superficiais cos seus efectos sobre o 

relevo, describindo accións concretas, como a forma de 

depositarse os cantos e a area nun leito fluvial. 

•Coñece e explica en que consisten os movementos da auga do 

mar, relacionándoos coa erosión, o transporte e a sedimentación 

no litoral. 

•Xustifica a formación de acantilados e a influencia da inclinación 

das rochas sobre la forma resultante da costa. 

•Relaciona a intervención dos seres vivos cos procesos de 

meteorización, erosión e sedimentación, sinalando como os seres 

vivos participan no proceso de edafización ou formación dun solo 

maduro a partir dun detrito ou sedimento. 

•Observa, valora e describe diferentes actividades humanas que 

transforman a superficie terrestre, superando algúns factores 

adversos para a agricultura e outras actividades. 

•Coñece e explica o proceso de formación do solo e os factores 

que inflúen. 

•Identifica os horizontes do solo 

 

 
UNIDADE 10. O relevo e os procesos xeol externos- 

-Explica a importancia das augas subterráneas e os riscos que conleva a actividade 
humana. 

Analiza a actividade de erosión, transporte e 

sedimentación producida polas augas superficiais e 

recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

-Valora e analiza a importancia das augas 

•Relaciona a actividade de erosión, transporte e sedimentación 

producida polas augas superficiais cos seus efectos sobre o 

relevo, describindo accións concretas. 

•Coñece a importancia das augas subterráneas, analiza os riscos 
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-Diferenza a actividade eólica 

-Diferenza a acción xeolóxica dos glaciares. 

-Argumenta acerca da paisaxe da súa contorna. 

 

 

 

 

 

 

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.  

-Asocia a actividade eólica cos ambientes en que 

esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 

-Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus 

efectos sobre o relevo. 

-Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis 

próximo e identifica algúns dos factores que 

condicionaron a súa modelaxe. 

 

da súa sobreexplotación e explica a importancia da diminución do 

nivel freático nun acuífero. 

•Coñece e explica en que consisten os movementos da auga do 

mar, relacionándoos coa erosión, o transporte e a sedimentación 

no litoral. 

•Xustifica a influencia da ondada no retroceso dos acantilados e 

na formación de plataformas de abrasión. 

•Relaciona a actividade do vento con actividade xeolóxica, 

explicando a súa influencia na transformación do relevo, na 

formación de dunas, etc. 

•Asocia a dinámica glaciar coa enerxía solar e identifica os seus 

efectos sobre o relevo. 

•Investiga sobre as formas de modelaxe de Galicia. 

•Identifica no mapa unha zona de Galicia determinada. 

 
UNIDADE 11. A dinámica interna da terra 

-Explica en que se diferenza un proceso xeolóxico externo dun interno. 

-explica en que consiste un sismo,e un volcán. 

-investiga sobre zonas da Terra donde hai máis activdade sísmica e volcánica. 

 

 

 

-Diferencia 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. 

-Xustifica a existencia de zonas nas que os 

terremotos son máis frecuentes e de maior 

magnitude. 

-Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, 

volcánico existente na zona en que habita e coñece 

•Explica a diferenza entre un proceso xeolóxico externo e un 

interno, identificando os seus efectos. 

•Sabe como se orixinan os sismos; descríbeos e explica como son 

os diferentes tipos de ondas e os efectos que xeran; suxire 

medidas de precaución nas construcións de vivendas, distinguindo 

entre terremotos e tsunamis e as súas consecuencias. 

•Identifica os tipos de volcáns co magma que os orixina e 

relaciona a presenza de vulcanismo asociado ás zonas de 

separación ou diverxencia entre placas, xustificando distintas 

hipóteses sobre o tipo e o grao de perigo. 

•Localiza no mapa as principais zonas de risco sísmico. 
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as medidas de prevención que debe adoptar. 

§  

•Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis 

frecuentes e de maior magnitude, tendo en conta a existencia de 

fallas, como a de San Andrés na península de California. 

•Describe a sismicidade en Galicia. 

•Reflexiona sobre o risco sísmico e volcánico en diferentes zonas, 

coñece as medidas de prevención que debe adoptar e suxire 

formas de actuar para evitar que se ocasionen danos ás persoas. 

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

4. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
   -Realización dunha proba escrita ao finalizar a unidade. 

-Valoración dos traballos e actividades programadas, participación na clase, 

explicación cualitativa do progreso do alumno (logros, problemas de 

aprendizaxe por medio de follas de rexistro individual). 

 

-Preguntas orais, participación na clase, presentación e interés na elaboración 

de tareas. 

-No control das tareas diarias  observarase se están ben ou mal,  entende ou 

non, por medio da análise dos traballos do alumno e chamadas sistemáticas 

para correxir as mesmas. 

-A nota de corte para aprobar é 5,se ben será necesario como mínimo ter un  

30% da nota correspondente ás probas obxectivas ou abertas. 
Nos trimestres que se fagan máis de dúas probas  será necesario ter como 

mínimo un 3 para facer media,no caso contrario incluirase novamente a primeira 

proba coa segunda. 

No caso de que un alumno non supere un trimestre deberá sumar as probas 

deste ao seguinte,garantindo así unha avaliación continua que fomente a 

adquisición do alumnado das compentencias ao finalizar o curso. 

 

 
 

Cualificación 
final 

A cualificación final,será a media das dúas avaliacións   máis a nota media de 

todas as tarefas que se lle pediron ao longo do confinamento.  

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos/as que non acadaran na 1º e 2º avaliación máis nas tarefas do 

3º trimestre unha nota de 5. 

Terán que realizar unha proba en setembro que terá como finalidade a 

recuperación dos contidos imprescindibles do curso. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación e criterios de calificación: 
 

O departamento de CCNN ven avaliando ao alumnado con materias pendentes 

a través de boletíns de actividades (60% da nota),  e  a través de probas 
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escritas que se soen realizar en xaneiro e abril (40% da nota). Se o alumnado 

no entrega as tarefas  perde a posibilidade de aprobar a materia por parciais e 

deberá facer o examen final de maio(100% da nota).  Debido a suspensión das 
clases presenciais e as circunstancias excepcionais do momento , a avaliación 

modifícase nos seguintes puntos: 

- O alumnado que superou a materia na primeira avaliación de pendentes en 

xaneiro deberá ter unha avaliación positiva na realización das tarefas online 

encomendadas para recuperar a 2ªavaliación.A nota final calcularase da 
seguinte maneira: 80%da nota correspondente á primeira avaliación e 20% da 

nota correspondente á segunda avaliación. 

- O alumnado que non superou a materia na primeira avaliación de pendentes 

deberá ter unha avaliación positiva na realización das tarefas online 
encomendadas para recuperar a 1ª e 2ª avaliación de pendentes. A nota media 

será a media de ambas avaliacións e nunca será superior a un 5 . No caso de 

non recuperar algunha avaliación o alumno poderá aprobar a materia se a 

media dalle un 

 

 

Procedementos de avaliación: 

 

Revisión da bandexa de entrada do mail diaria ,do traballo entregado polo 

alumnado. 

 Instrumentos de avaliación: 

-Planilla de observación consensuada en reunión de CCP onde se reflectirá o 

traballo desenvolvido. (Non entrega tarefas, Entrega tarefas, Entrega tarefas 

correctamente). 
- Diario de clase onde se recolle de maneira detallada a entrega das tarefas do 

alumnado. 
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Nota; 
 
Polo que respecta a un curso de 3º de ESO,hai unha aci(adaptación curricular)- 
 
Para esta aci teremos en conta; 
1-A adaptación de actividades ao nivel de competencia curricular do alumnado. 
2-Flexibilización de entregas nas súas tarefas. 
3-Coordinación co profesorado de PT. 
4-Emprego de recursos para traballar e reforzar contidos. 
 
 
 

 

 

5. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Con respecto aos cursos de 3º de ESO.Cando tivo lugar o confinamento 

estabamos iniciando o sistemas de relación;nervioso e endocrino. 

 

Así a dia de hoxe 8 de maio,levan 4 grupos de tarefas feitas que 
consisten fundamentalmente en preguntas de relacionar,de completar 

palabras,de unir mediante frechas e debuxos e imaxes,donde eles 

teñen q poñer nomes. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicación  a través da aula virtual ou de correo electrónico. 

As tarefas son semanais e procuran ser bastante machaconas para que 

      o alumnado vaia fiando conceptos.Calquer dúbida,envian mensaxe. 

Materiais e recursos 

AULA VIRTUAL.que permite estar en contacto todos os dias con eles e a 

calquer hora.Se por calquer motivo isto non fora posible,a través do correo 

electrónico. 

 

6. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Criterios de avaliación 2.Estándar de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias  imprescindibles 

 
Unidade	didáctica	1:	A	evolución	da	vida	

 
 

• Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, e 
interpretar  

• as relacións evolutivas entre elas. 
• Coñecer e identificar algunhas doenzas hereditarias, a súa prevención e o seu alcance social. 
• Comprender e describir o proceso da clonación. 
• Recoñecer as aplicacións da enxeñaría xenética: organismos modificados xeneticamente (OMX). 
• Valorar e interpretar as aplicacións da tecnoloxía do ADN recombinante na agricultura, na gandaría, 

no ambiente e na saúde 
• Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as probas da evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 
• Comprender e establecer os mecanismos da evolución destacando a importancia da mutación e a 

selección. Analizar o debate entre gradualismo, saltacionismo e neutralismo. 
• Interpretar árbores filoxenéticas 
• Describir a hominización. 

 

• 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. 

• Identifica tipos de células utilizando o 
microscopio óptico, micrografías e esquemas 
gráficos. 

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

• Recoñece as partes dun cromosoma 
utilizándoo para construír un cariotipo. 

• . Recoñece as fases da mitose e meiose, 
diferencia ambos os 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.Ilustra os 
mecanismos da expresión xenética por medio 
do código xenético. 

• 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 

• Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría 

• Identificación básica de células usando;micrografias,esque- 
• Identificación básica de células usando;micrografias,esque- 

• Identifica un cromosoma,as súas partes e como forma parte dun cariotipo. 
• Relaciona mitose e meiose,identifica as súas fases e sobre todo o seu significado biolóxico  
• Diferenzas entre os A.N. 
• Resolver probemas básicos de Xenética Mendeliana.  
• Concepto de xene e a súa relación co ADN 
• Resolver problemas prácticos de doenzas herditarias utilizando árbores xenealóxicas 
• Analise das implicacións éticas da enxeñaria xenética. 
• Analise das implicacións éticas da enxeñaria xenética.  
• Identifica o Lamarckismo,Darwinismo e Neodarwinismo 
• Identificar os conceptos de:adaptación,variabilidade xenética e selección natural. 
• Identificar as fases de hominización  
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xenética. 
• Describe as técnicas de clonación animal, 

distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva. 

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

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

• Distingue as características diferenciadoras 
entre lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 

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

• Interpreta árbores filoxenéticas 
•  Recoñece e describe as fases da 

hominización. 
 

 
Unidade	didáctica	2:	A	dinámica	da	Terra	

• Recoñecer, compilar e contrastar feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante. 
• Rexistrar e reconstruír algúns dos cambios máis notables da historia da Terra, e asocialos coa súa situación 

actual. 
• . Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. 
• Recoñecer e datar eóns, eras e períodos xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 
• Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como procedemento para o estudo dunha zona 

ou dun terreo. 
• Comprender e comparar os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra. 
• Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. 
• Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico. 
• Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relacionalos coa súa 

situación en mapas terrestres. Comprender os fenómenos naturais producidos nos contactos das placas. 

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

• 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 algún dos fósiles guía máis 
característico coa súa era xeolóxica. 

• Interpreta un mapa topográfico e fai perfís 
topográficos.. 

• Resolve problemas sinxelos de datación 

• Identificar feitos que amosen a Terra como algo dinámico. 
•  Identifica algúns cambios notables na Terra,utilizando modelos temporais a escala. 
• Identifica os principais acontecementos xeolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia. 

• Identifica algúns fósiles guía coa súa era xeolóxica Interpretar un mapa topográfico. 
• Describe os principios de superposición de estratos,superposición de procesos. Describe os modelos que expican a estructura e composición da terra. 
• Describe e relaciona as características da estructura interna da terra eos fenómenos superficiais 
• Describe en que consiste a Deriva continental e a expansión do fondo oceánico. 
• Explica razonadamente os mojvimentos das Placas Liatosféricas. 
• Describe as causas dos principais relevos. 
• Describe e identifica mediante exemplos a  evolución do relevo. 
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• Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térm Contrastar os tipos de placas 
litosféricas e asociarlles movementos e consecuencias.icos. 

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

 

relativa, aplicando os principios de 
superposición de estratos, superposición de 
procesos e correlación. 

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

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

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

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

• Interpreta as consecuencias dos movementos 
das placas no relevo. 

• Identifica as causas dos principais relevos 
terrestres. 

• Relaciona os movementos das placas con 
procesos tectónicos. 

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

 
 
Unidade	didáctica	3:	Ecoloxía	e	Medio	Ambiente.	

 
 
 

• Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, poboación, comunidade, ecotón, hábitat e nicho ecolóxico. 
• Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a utilización de exemplos. 
• Categorizar os factores ambientais e a súa influencia sobre os seres vivos, e recoñecer o concepto de 

factor limitante e límite de tolerancia. 
• Identificar as relacións intraespecíficas e interespecíficas como factores de regulación dos ecosistemas. 
• Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. 

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

• 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 algún dos fósiles guía máis 
característico coa súa era xeolóxica. 

• Interpreta un mapa topográfico e fai perfís 

• Describe o concepto de ecosistema e os seus compoñentes. 
• Identifica mediante exemplos as relacións entre biotopo e comunidade. 
• Identifica adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado. 
• Identifica factores ambientais que inflúen no desenvolvemento dos seres vivos. 
• Describe exemplos de relacións entre os seres vivos e a súa importancia na regulación dos ecosisltmas. 
• Identica os distintos niveis tróficos e as súas relacións. 

• Identifica exemplos de xestión sustentables dalgúns recursos pola especie humana. 
• Identifica exemplos de transferencia de enerxía nos distintos niveis tróficos . 
• Argumenta  e fai unha crítica constructiva das actuacións nos ecosistemas como:desertización 
• Identifica con exemplos enerxías renovables  e reflexiona sobre a súa  importancia. 
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• Expresar como se produce a transferencia de materia e enerxía ao longo dunha cadea ou rede trófica, e 
deducir as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano. 

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

• 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. 

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

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

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

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 a composición da Terra. 

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

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

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

• Interpreta as consecuencias dos movementos das 
placas no relevo. 

• Identifica as causas dos principais relevos 
terrestres. 

• Relaciona os movementos das placas con 
procesos tectónicos. 

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

 

 
 

Unidade didáctica 4: Proxecto de investigación. 

• Planear, aplicar, e integrar as destrezas e as habilidades propias do traballo científico. 
• . Elaborar hipóteses e contrastalas a través da experimentación ou da observación e a argumentación. 
• Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. 
• . Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 
• Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

 
 
 
 

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

• Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses 
que propón. 

• Utiliza 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. 

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

• Describe mediante un experimento,os pasos  do método cientifico. 
• Enumera  argumentos nun caso hipotético  de hipótese proposta. 
• Argumenta razóns a favor do traballo en  equipo fronte ao individual. 
• Investiga as relacións tróficas  entre os microorganismos dunha charca de auga doce. 

Describe con rigor e coherencia conclusións dunha investigación feita. 
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Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

1-Realización de probas.  80%  

2-Realzación de tarefas ou actividade.10%  

Cualificación 
final 

3-Cuaderno de laboratorio,coas prácticas.10% 

A nota de corte para aprobar é 5,se ben será necesario como mínimo 
ter un 30% da nota correspondente ás probas obxectivas ou abertas. 

Nos trimestres que se fagan máis de dúas probas  será necesario ter 
como mínimo un 3 para facer media,no caso contrario incluirase 
novamente a primeira proba coa segunda. 

No caso de que un alumno non supere un trimestre deberá sumar as 
probas deste ao seguinte,garantindo así unha avaliación continua que 
fomente a adquisición do alumnado das compentencias ao finalizar o 
curso. 

A cualificación final,será a media das dúas avaliacións   máis a nota 
media de todas as tarefas que se lle pediron ao longo do confinamento.  

 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Aqueles alumnos/as que non acadaran na 1º e 2º avaliación máis nas 
tarefas do 3º trimestre unha nota de 5. 
Terán que realizar unha proba en setembro que terá como finalidade a 
recuperación dos contidos imprescindibles do curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Para facilitar a superación da materia,divídirase esta en dúas 
probas,unha en xaneiro e outra en Abril. 

 

Haberá unha proba oficial en Maio,para aqueles alumnos/as que non 
superaron as probas anteriores. 

Entregaranse boletíns de actividades que os alumnos/as deberán 
devolver resoltas na data posta polo departamento. 

A ponderación seguida para determinar a nota final  será a seguinte: 

60% da nota correspondente á proba. 

40% da nota correspondente aos boletíns. 

A nota que correspondería á 2ªproba que non se pode realizar levarase 
a cabo 
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Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Tarefas semanais dende que se iniciou o periodo de confinamento. 
Tendo en conta o horario real,en 4º ESO  que son tres horas. 
A 1ª delas acerca de contidos do tema donde quedaramos o 21 de 
Marzo. 
Cada tarefa vai acompañada dun  ficheiro con instrucións para realizar 
o mellor posible esas tarefas. 
 
-Actividades que non consistan en copiar e pegar contidos senón que 
eles 1º lean e asimilen e logo as realicen. 
Actividades de relacionar,poñer exemplos,conectar contidos e 
exemplos. 
Actividades con moitas imaxes que lle fagan os contidos máis 
asequibles e lles motiven máis a facelas. 
Polo que respecta a 4º ESO,cando o 21 de marzo non se volviu a clase 
estabamos co tema A ORIXE DA VIDA E EVOLUCIÓN. 
En concreto coas distintas teorías da evolución,afianzamos estes 
coñecementos e estamos agora incorporando apartados novos donde 
se inclúen o concepto de ADAPTACIÓN,ESPECIACIÓN E 
ESTUDIANDO A FIGURA DE DARWIN QUE NOS ACOMPAÑARÁ EN 
TODO ESTE BLOQUE. 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os materiais e recursos curriculares utilizados serán: 

 

-Apuntes da materia,expostos pola profesora. 

-Consulta de libros de texto. 

-Utilización de información a través de internet. 

-Uso de material multimedia(presentación,blogs,youtube)- 
 
 
Nestes momentos evidentemente o uso de internet e imprescindible para 
todos e todas polo tanto ter moi claro  e informarlle que temos que elexir 
páxinas rigorosas en canto a información. 
 

Materiais e recursos 
AULA VIRTUAL.que permite estar en contacto todos os dias con eles e a 
calquer hora.Se por calquer motivo isto non fora posible,a través do correo 
electrónico. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
AULA VIRTUAL E CORREO ELECTRÓNICO  

Publicidade  NA AULA VIRTUAL DO CENTRO ESTÁ MATRICULADO TODO O 
ALUMNADO. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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Criterio de avaliación 

 Estándares de aprendizaxe Competencias inprescindibles 

Unidade didáctica 1: Os Seres vivos composición e función 

 

• Especificar as características dos seres vivos. 

• -Diferenciar bioelemento,oligoeelemento e biomolécula. 

• -Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas da materia viva. 

• -Diferenciar os monómeros constituíntes. 

• -Recoñecer algunhas moléculas con estructuras relacionadas coa súa función. 

 

 

 

 

 

• Describe as características dos seres vivos. 

• identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas 

presentes nos seres vivos. 

• Distingue as característias e as propiedades das moléculas 

básicas. 

• Identifica unidades das moléculas . 

• Asocia biomoléculas coa súa función 

 

 

 

 

 

 

 

• -Elabora textos donde se relacionen 

 as tres funcións vitais. 

• -Relaciona cada nivel de organización 

 con diferentes conceptos. 

 

• -Identifica e clasifica os bioelementos . 

• -Coñece os grupos de biomóleculas 

 orgánicas e inorgánicas. 

• -Identifica os monómeros das biomóléculas  

orgánicas. 

• -Identifica as unidades estructurais de  
glícidos,lípidos,proteínas  
 e ácidos nucleicos. 

 
Unidade didáctica 2: A organización celular. 

• -Describir a célula como unidade estructural e funcional. 

• -Diferenciar células procariotas,eucariotas,vexetais, 

animais. 

• -Identificar orgánulos celulares e describir a súa estructura  e a súa función. 

• -Recoñecer e identificar as fases da Mitose e da Meiose. 

• -Argumentar a súa importancia biolóxica. 

• -Analoxías e diferenzas entre Mitose e Meiose. 

• -Interpreta a célula como unha unidade 

estructural e funcional dos   seres vivos. 

• -Debuxa células procariotas e eucariotas e 

nomea as súas estructuras. 

• -Esquematiza os orgánulos celulares e asocia 

cada orgánulo coa súa función. 

• -Recoñece e nomea células animais e vexetais. 

• -Describe os acontecementos fundamentais en 

Mitose e Meiose. 

• -Relaciona as ppais diferenzas e analoxías entre 

• -Identifica a célula como a unidade máis pequena que ten vida. 
• -Diferenza entre célula procariótica e eucariótica. 
• -Coñece a teoría endosimbiótica. 
• -Coñece os orgánulos celulares,as súas funciónse a interrelación entre eles. 

• -Recoñece células vexetais e animais e as súas diferenzas. 
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Mitose e Meiose. 

 

Unidade didáctica 3: Histoloxía 

• .Diferenciar os niveis de organización celular e interpretar como se chega ao nivel 

tisular. 

• -Recoñecer e indicar a estructura  

e composición dos tecidos animais e vexetais coas súas funcións. 

Unidade didáctica 4: A biodiversidade 

• -Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos. 

• -Interpretar os sistemas de clasificación e nomenclatura dos seres vivos. 

• -Definir o concepto de biodiversidade. 

• -Coñecer e indicar as características dos tres dominios e os cinco reinos. 

• -Situar as grandes zonas bioxeográficas. 

• -Relacionar as zonas bioxeográficas   coas principais variables climáticas. 

• -Interpretar mapas bioxeográficos e determinar as formacións vexetais 

correspondentes. 

• -Valorar a importancia de factores como:latitude,altitude na distribución dos seres 

vivos. 

• -Describir o proceso de especiación. 

• -Recoñecer a importancia bioxeográfica da Península ibérica na mantemento da 

biodiversidade. 

• -Coñecer a importancia das illas como lugares que contribúen a biodiversidade. 

• -Definir o concepto de endemismo. 

• -Coñecer e indicar as ppais causas da perda de biodiversidade. 

• -Enumerar as causas de orixe antrópica que alteran a biodiversidade. 

• -Comprender os inconvintes de as especies invasoras ou alóctonas. 

 
 

• -Identifica os niveis de organización. 

• -Relaciona tecidos vexetais e animais coas súas 

células características. 

• -Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que 

pertencen. 

 

 

• -Identifica os grandes grupos taxónomicos dos 

seres vivos. 

• -Coñece e utiliza claves dicotómicas para 

identificar especies e clasificalas. -Identifica os 

grandes grupos taxonómicos a partires 

dunhas características dadas. 

•  

• -Coñece e utiliza claves dicotómicas. 

•  

• -Coñece o concepto de nomenclatura 

binomial. 

• -Comprende e coñece o concepto de 

biodiversidade. 

• -Relaciona e coñece o papel dos organismos 

productores nos ecosistemas. 

• -Coñece a existencia dos tres dominios e dos 

tres reinos. 

• -Asocia cada Reino,coas súas características. 

• -Localiza en mapas os grandes biomas. 

• -Diferenza os ppais ecosistemas terrestres e 

mariños. 

• -Relaciona as principais formacións vexetais cos 

biomas correspondentes. 

• -Coñece as ppais variables climáticas que inflúen 

na distribución das especies. 

• -Relaciona as ppais formacións vexetais cos 

• -Identifica  os niveis de organización. 

• -Identifica imaxes micróscopicas de tecidos coas súas células características. 

• -Identifica imaxes microscópicas  de tecidos vexetais e animais. 
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biomas correspondentes. 

• -Coñece as fases da especiación. 

• -Identifica os factores que favorecen o proceso 

de especiación. 

• -Localiza en mapas a P.I. entre dúas áreas 

bioxeográficas. 

• -Enumera os ppais ecosistemas da P.I. 

• -Coñece o concepto de endemismo. 

• -Coñece as vantaxes e os inconvintes da perda de 

biodiversidade. 

•  

• -Manexa e traballa cos sistemas de clasificación 

e a nomenclatura dos seres vivos. 

• -Coñece o concepto de biodiversidade  e 

relacionao 

• coa variedade de especies. 

• -Recoñece os tres dominios e os cinco reinos de 

seres vivos. 

• -Enumera características de cada un dos 

dominios e dos reinos en que se clasifican os 

seres vivos. 

• -Identifica os grandes biomas. 

• -Diferenza os ppais biomas e ecosistemas 

mariños e terrestres. 

• -Recoñece a influencia do clima e outras 

variables na distribución dos biomas. 

• -Asocia e relaciona as ppais formacións vexetais 

cos biomas correspondentes. 

• -Enumera as fases da especiación. 

• -Identifica os factores que favorecen a 

especiación. 

• -Enumera os principais ecosistemas da península 

ibérica e de Galicia e as súas especies máis 

importantes. 

• -Define o concepto de endemismo.Coñece algún 

exemplo de endemismos en Galicia e na P.I. 
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• -Enumera causas da biodiversidade. 

•  -Enumera os ppais ecosistemas da P.I. 

• -Coñece o concepto de endemismo. 

• -Coñece as vantaxes e os inconvintes da perda de 

biodiversidade. 

•  

• -Indica medidas que reducen a perda de 

biodiversidade. 

        -Coñece efectos derivados da introdución de especies 

alóctonas. 

 

 • -Identifica os grandes grupos taxonómicos a partires dunhas 

 características dadas. 

• -Coñece e utiliza claves dicotómicas. 

• -Coñece o concepto de nomenclatura binomial. 

• -Comprende e coñece o concepto de biodiversidade. 

• -Relaciona e coñece o papel dos organismos productores  

nos ecosistemas. 

• -Coñece a existencia dos tres dominios e dos tres reinos. 

• -Asocia cada Reino,coas súas características. 

• -Localiza en mapas os grandes biomas. 

• -Diferenza os ppais ecosistemas terrestres e mariños. 

• -Relaciona as principais formacións vexetais 

 cos biomas correspondentes. 

• -Coñece as ppais variables climáticas que inflúen na  

distribución das especies. 

• -Relaciona as ppais formacións vexetais cos biomas correspondentes. 

• -Coñece as fases da especiación. 

• -Identifica os factores que favorecen o proceso de especiación. 

• -Localiza en mapas a P.I. entre dúas áreas bioxeográficas. 

• -Enumera os ppais ecosistemas da P.I. 

• -Coñece o concepto de endemismo. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 14 CENTRO:IES AGRA DE RAÍCES 

CURSO:1º BACH 

MATERIA:BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

  

 

Unidade didáctica 5: As Plantas:funcións e 

  

•                                         adaptacións ao medio. 
• -Describir como se realiza a absorción de auga e sales minerais. 

• -Identificar composición do zume bruto. 

• -Explicar os procesos de transpiración,intercambio de gases. 

• -Comprender e diferenciar as fases da Fotosíntese. 

• -Explicar a función de excreción en vexetais eas sustancias producidas polos 

tecidos secretores. 

• -Describir tropismos e nastias. 

• -Coñecer e relacionar os tipos de fitohormonas coas súas funcións. 

• -Comprender os efectos da Tª,luz no desenvolvemento das plantas. 

• -Entender os mecanismos de reprodución asexual e sexual nas plantas. 

• -Difernciar os C.B de Briófitas,Pteridofitas e Espermafitas e as súas fases e 

estructuras características. 

• -Entender os procesos de polinización e de dobre fecundación nas 

Espermafitas.Formación da semente e froito. 

• -Recoñecer e relacionar as adaptacións máis características aos medios en que 

habitan. 

 

 

 

 

 

 

• Describe a absorción da auga e os sales 

minerais. 

• -Coñece e explica a composición do zume bruto 

e o zume elaboradoe os seus mecanismos de 

transporte. 

• -Detalla os ppais feitos que suceden na 

Fotosíntese.Importancia biolóxica da 

fotosíntese. 

• -Recoñece algún exemplo de excreción en 

vexetais. 

• -Valora o proceso de regulación das hormonas. 

• -Argumenta efectos da luz e Tª no 

desenvolvemento das plantas. 

• -Interpreta esquemas,debuxos gr´ficas e ciclos 

biolóxicos dos grupos de plantas. 

• -Identifica mecanismos de propagación dos 

froitos. 

• -Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio 

en que se desenvolven. 

 

 

• -Coñece os concepto s de :absorción zume  

 

 

 

bruto e zume  

elaborado e como se transportan. 

• -Identificas as fases da Fotosíntese e coñece 

 o orgánulo donde se producen. 

• -Coñece a inmensa importancia da Fotosínteseno  

mantemento da vida na Terra. 

• -Coñece o concepto de excreción nos vexetais 

 e algún exemplo de sustancias secretadas. 

• -Coñece que os vexetais tamén posúen hormonas 

 e as principais funcións desas fitohormonas. 

• -Relaciona factores como luz e Tª no desenvolvemento 

 das plantas. 

• -Explica con exemplos as diferenzas entre reprodución asexual e sexual. 

• -Coñece os distintos tipos de filos vexetais e como 

 foron xurdindo na evolución. 

• -Identifica ciclos biolóxicos de distintos grupos. 

-Coñece os conceptos de:semente,froito, 
 

Unidade didáctica 6: Os animais,funcións e  adaptacións      ao  medio. 

• -Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos invertebrados. 

• -Diferenciar a estructura e a función dos órganos dos 

aparellos:dixestivo,respiratorio,circulatorio e excretor. 

• -Recoñece e diferenza aparellos dixestivos dos 

Invertebrados e. -Recoñece e diferenza aparellos 

dixestivos dos Invertebrados e dos Vertebrados. 
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• -Comprender os conceptos de circulación aberta,pechada,simple,dobre e 

incompleta. 

• -Tipos de aparellos respiratorios. 

• -Describir os ppais tipos de órganos e sustancias dos aparellos excretores. 

• -Estudiar a estructura das nefronas eo  proceso de formación da urina. 

• -Coñecer e identificar os ppais compoñentes do Sistema Nervioso e do Sistema 

Endócrino. 

• -Enumerar glándulas endocrinas. 

• -Realizar experiencias de fisioloxía e anatomía animal. 

 

    adapta 

 

• -Relaciona órganos coa súa función. 

• -Coñece conceptos de:absorción,circulación 

aberta,simple,dobre....) 

• -Asocia representacións esquemáticas cos 

aparellos que lle corresponden. 

• -Describe os ppais aparellos excretores dos 

animais e recoñece as úas ppais estructuras. 

• -Define:estímulo,receptor,.. 

• -Explica a transmisión do impulso nervioso na 

neurona e entre neuronas. 

• -Diferencia sistema nervioso central e sistema 

nervioso periférico.Fai o mesmo co sistema 

nervioso somático e o autonómo. 

• -Diferenza entre glándulas exócrinas e 

endócrinas e clasifica as últimas. 

• -Identifica tipos de reprodución asexual e sexual. 

• -Conceptos e procesos de 

:gametoxése,feundación ,desenvolvemento 

embrionario. 

• -Identifica fases do desenvolvemento 

embrionario. 

• -Identifica adaptacións dos animais. 

• -Realiza experiencias de fisioloxía e anatomía 

animal. 

 
 

 

 

 
• -Identifica e Coñece algúns dos aparellos dixestivos de Invertebrados e 

de Vertebrados. 

• -Coñece e diferenza conceptos de circulación aberta/pechada... 

• -Diferenza os conceptos de Respiración celular/proceso 

respiratorio.Relaciona aparellos respiratorios cos grupos de animais 

correspondentes. 

• -Coñece os ppais aparellos excretores dos animais e coñece o concepto 

e debuxo dunha nefrona. 

• -Coñece a relación entre sistema nervioso e sistema endócrino. 
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• -Coñece as distintas partes do Sistema Nervioso. 

• -Coñece e localiza as glándulas endócrinas máis salientables. 

• -Distingue tipos de reprodución asexual e sexual . 

• -Identifica fases do desenvolmento embrionario. 

 

 
 
 

• Unidade didáctica 7: Estructura e composición da Terra.- 
• Interpretar os métodos de estudo da Terra. 

• -Identificar as capas da Terra,según a súa composición 

• e diferenciar as discontinuidades. 

• -Comprender a Teoría da Deriva Continental de Wegener e relacionala coa Teoría 

de Tectónica de Placas. 

• -Identifica tipos de Bordos de Placas. 

• -Coñece distintas aplicacións de interese de determinadas tipos de minerais e 

rochas. 

 

 

                                                                                  

Unidade didáctica 8: Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

• -Caracteriza os métodos de estudio da Terra. 

• -Resume a estructura e composición do interior 

terrestre. 

• -Identifica en esquemas as distintas 

capas,discontinuidades  

• -Indica as achegas máis relevantes da deriva 

continentalpara o desenvolvemento da 

tectónica de Placas. 

• -Identifica os bordos das Placas. 

• -Identifica minerais e rochas de interese 

industrial ou social. 

 

• -Caracteriza os métodos de estudio da Terra. 

• -Resume a estructura e composición do interior terrestre. 

• -Identifica en esquemas as distintas capas,discontinuidades . 

• -Indica as achegas máis relevantes da deriva continentalpara o desenvolvemento da tectónica de Placas. 

• -Identifica os bordos das Placas. 

• -Identifica minerais e rochas de interese industrial ou social. 
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• -Recoñecer e relacionar a utilidade das rochas magmáticas analizando as súas 

características os seus tipos e as súas utilidades. -Diferenciar Vulcanismo e 

Sismicidade. 

• -Identificar rochas metamórficas a partires das súas características e das súas 

utilidades. 

• -Clasificar as rochas sedimentarias aplicando como criterio as súas distintas orixes. 

• -Representar os elementos dunha Falla e dunha Dobra. 
 
 

 

 

 

• Diferenza os distintos tipos de rochas 

magmáticas. 

• -Relacionas os tipos de actividade volcánica e 

identifica os productos que emite un volcán. 

• -Identifica o proceso de Vulcanismo e o proceso 

de Sismicidade. 

• -Clasifica e as rochas metmórficas máis 

importantes  

• -Detalla o proceso de formación dunha rocha 

sedimentaria. 

• -Clasifica as Rochas sedimentarias. 

• -Distingue os elementos dunha dobra e dunha 

falla . 

•  

 

• -Relaciona e explica o proceso de Magmatismo e Tectónica de Placas. 

• -Identifica as rochas Magmáticas máis frecuentes. 

• -Coñece os factores que inflúen no Metamorfismo. 

• -Coñece distintos tipos de rochas metamórficas. 

• -Coñece o concepto de Diaxénese. 

• -Elabora un esquema coas rochas Sedimentarias e os grupos nos que se clasifican. 

    Debuxa unha dobra e as súas partes. 

• Unidade didáctica 9: Historia da Terra 

• -Deducir a existencia de estructuras xeolóxicas  

•  a partires de mapas topográficos. 

• -Describir as grandes divisións do tempo en Xeoloxía. 

• -Interpretar o proceso de fosilización e os cambios que se producen 

• .-Analizar as causas de extinción das especies. 

   

• -Interpreta e realiza mapas 

topográficos e cortes xeolóxicos 

sinxelos. 

• -Interpreta mapas xeolóxicos e 

determina a antigüidadade dos seus 

estratos ,discordancias ,Hª xeolóxica ... 

• -Interpreta e realiza mapas topográficos  

e cortes xeolóxicos sinxelos. 

• -Interpreta mapas xeolóxicos e determina 

 a antigüidadade dos seus estratos ,discordancias 

 ,Hª xeolóxica ... 

                                       -Coñece os ppais fósiles –guia  e valora a súa importancia 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

•  

•  

 

 

            -Coñece os ppais fósiles –guia e valora a súa 

importancia. 

• . Interpreta e realiza cortes xeolóxicos sinxelos. 

                                        -Interpreta cortes xeolóxicos atendento 

                                          a antigüidade dos seus estratos,discordancias  

                                          e Hª xeolóxica da rexión. 



 

 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos 

1-Realización de probas 

 

 

Dúas por trimestre 80% 

2-Realización de tarefas ou 
actividades 

 

 

 

Plantexadas como 
problemas,exercicios,debates, 

e seguimento sistematico das 
mesmas. 

10% 

3-Cuaderno de laboratorio,coas 
prácticas. 

 

 

 

 

En cada trimestre,entrega 

rans  as prácticas realizadas nun 
formato determinado. 

10% 

 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

A	nota	de	corte	para	aprobar	é	5,se	ben	será	necesario	como	mínimo	ter	
un	30%	da	nota	correspondente	ás	probas	obxectivas	ou	abertas.	

Nos	trimestres	que	se	fagan	máis	de	dúas	probas		será	necesario	ter	
como	mínimo	un	3	para	facer	media,no	caso	contrario	incluirase	
novamente	a	primeira	proba	coa	segunda.	

No	caso	de	que	un	alumno	non	supere	un	trimestre	deberá	sumar	as	
probas	deste	ao	seguinte,garantindo	así	unha	avaliación	continua	que	
fomente	a	adquisición	do	alumnado	das	compentencias	ao	finalizar	o	
curso.	

Tendo	en	conta	que	a	3ª	avaliación	non	é	tal,senón	unha	avaliación	de	
diagnóstico.	

Farase	unha	media	das	notas	das	tarefas	realizadas,por	cada	alumno	
durante	este	trimestre,incluindo	as	recuperacións	das	avaliacións	que	
tiveran	suspensas.	
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Proba extraordinaria de 
setembro 

Aqueles alumnos/as que non acadaran na 1º e 2º avaliación máis nas tarefas do 3º trimestre unha nota de 5. 
Terán que realizar unha proba en setembro que terá como finalidade a recuperación dos contidos 
imprescindibles do curso. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON HAI ALUMNOS/aAS CON MATERIA PENDENTE. 
 

Criterios de cualificación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Tarefas semanais dende que se iniciou o periodo de confinamento. 

A 1ª delas acerca de contidos do tema donde quedaramos o 21 de 

Marzo. 

Actividades que incorporan unha pequena introdución do que hai 

que realizar. 

Actividades que non consistan en copiar e pegar contidos senón que 

eles 1º lean e asimilen e logo as realicen. 

Actividades de relacionar,poñer exemplos,conectar contidos e 

exemplos. 

Actividades con moitas imaxes que lle fagan os contidos máis 

asequibles e lles motiven máis a facelas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Despois de comprobar que todo o alumnado poda acceder a aula virtual 

do centro. 

A metodoloxía a empregar a traves da conectividade con esta aula, sería: 

 
ü Desenvolver os contidos,utilizando diversos soportes,entre estes a manipulación de libros 

de texto,sempre en función dos intereses e necesidades educativas dos alumnos/as,o 
tratamento de diversos contidos de forma agrupada ou reestructurándoos para conseguir 
unha aprendizaxe significativa. 

ü Valorar o traballo individual do alumnado no seu desenvolvento das tarefas propostas e 
supervisando en todo momento as dificultades e orientando e proporcionando as axudas 
necesarias aos alumnos/as. 

ü Fomentar as competencias clave curriculares,a través da lectura de textos,donde se 
plantexarán actividades que requerirán a comprensión ,a busca de información,a 
realización de traballos e o uso de recursos informáticos para súa exposición oral ou 
escrita. 

 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos curriculares utilizados serán: 

 

-Apuntes da materia,expostos pola profesora. 

-Consulta de libros de texto. 

-Utilización de información a través de internet. 

Uso de material multimedia(presentación,blogs,youtube)- 

Nestes momentos evidentemente o uso de internet e imprescindible 

para todos e todas polo tanto ter moi claro que temos que elexir páxinas 

rigorosas en canto a información e saber diferenciar,polo tanto e de 

moita axuda materiais que aporta a xunta e outros centros. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
A UTILIZACIÓN DA AULA VIRTUAL ESTÁ SENDO BÁSICA PARA A 
REALIZACIÓN DAS TAREFAS E A INFORMACIÓN CONTINUA CO 
ALUMNADO. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES AGRA DE RAÍCES 
CURSO: 4º ESO. 
MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA. 
DEPARTAMENTO: CCNN 
DATA:10/05/2020. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 9 CENTRO:IES AGRA DE RAÍCES 
CURSO:4ºESO 

MATERIA:CUCI 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 9 CENTRO:IES AGRA DE RAÍCES 
CURSO:4ºESO 

MATERIA:CUCI 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles CUCI 4º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe/Indicador de logro mínimo. 

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

B1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de 
contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 

• Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos 
dixitais con interese e responsabilidade. 

• Comenta algúns artigos e textos científicos divulgativos realizando valoracións críticas 
e analiza algunhas das consecuencias sociais dos textos. 

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

B1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da historia. 

• Sabe que é o método científico, coñece e explica dúas características deste. 
• Nomea catro etapas do método científico, desenvolve tres delas, pero non é capaz de 

identificalas nun modelo dado 
• Coñece que é a información científica e distingue algunhas das diferentes formas de 

comunicación que se empregaron ao longo da historia. 
• Coñece dúas fontes de comunicación científica, distingue algúns dos tipos de formatos 

que se empregan, algunhas das principais características de cada un deles pero non pon 
exemplos. 

• Coñece polo menos catro dos seguintes apartados: a tarefa, os obxectivos, como 
logralos, a historia da divulgación científica, quen a divulga, como se divulga e pon 
exemplos concretos de divulgadores. 

B4.1. Recoñecer que a saúde non é soamente a ausencia de afeccións ou doenzas. 
B4.1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización Mundial da Saúde (OMS) 

• Coñece a dimensión actual do concepto da saúde. 
• Enumera os factores dos que depende a saúde. 

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

B4.2.3. Coñece e enumera as doenzas infecciosas máis importantes producidas por bacterias, 
virus, protozoos e fungos, identifica os posibles medios de contaxio, e describe as etapas xerais 
do seu desenvolvemento e os posibles tratamentos. 

• É capaz de diferenciar as enfermidades infecciosas máis comúns das non infecciosas . 
• Coñece os microorganismos causantes das enfermidades infecciosas e pon dous 

exemplos de enfermidades causadas polos mesmos. 
• Coñece e enumera  como mínimo dúas  enfermidades infecciosas producidas por 

bacterias e por virus.  
• Identifican dous posibles medios de contaxio. 
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B4.2.4. Identifica os mecanismos de defensa que posúe o organismo humano, e xustifica a súa 
función. 

• Enumera os mecanismos de defensa que posúe o organismo humano. 
• Diferencia as barreiras primarias das secundarias. 
• Identifica aos glóbulos brancos como principais células encargadas da defensa do 

organismo . 
• Coñece o significado de antíxeno, anticorpo, memoria inmunolóxica 

 
B4.2.5. Interpreta nos prospectos dos medicamentos informacións relativas a posoloxía, 
indicacións e efectos adversos dos medicamentos de uso máis común no día a día. 

• Comprenden o significado de antipirético, analséxico , antiflamatorio e 
antihistamínico. 

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

B4.3.2. Recoñece a importancia que a descuberta da penicilina tivo na loita contra as 
infeccións bacterianas, a súa repercusión social e o perigo de crear resistencias aos fármacos. 

• Recoñece a importancia dos antibióticos na curación de enfermidades causadas por 
bacterias e a súa ineficacia fronte a enfermedades víricas. 

• Relaciona o incremento de bacterias resistentes aos antibióticos co mal uso dos 
mesmos por parte da humanidade. 

B4.3.3. Explica como actúa unha vacina e xustifica a importancia da vacinación como medio 
de inmunización masiva ante determinadas doenzas. 

• Coñecen a función preventiva das vacinas e a importancia da vacinación a hora de 
erradicar determinadas doenzas. 

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. 

B4.4.1. Analiza as causas, os efectos e os tratamentos do cancro, da diabete, das doenzas 
cardiovasculares e das doenzas mentais. 

• Identifica cales son as enfermidades cardiovasculares e os factores de risco asociados 
as mesmas. 

B4.4.2. Valora a importancia da loita contra o cancro e establece as principais liñas de 
actuación para previr a doenza. 

• Coñece al menos dous tratamentos na loita contra o cancro e relaciona certas 
prácticas como factores de risco de padecer cancro de pel, pulmón, garganta, 
estómago. 

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

B4.6.1. Recoñece estilos de vida que contribúan á extensión de determinadas doenzas (cancro, 
doenzas cardiovasculares e mentais, etc.). 
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• Coñece al menos 2 hábitos de vida saúdable que debe incorporar á súa vida para 
previr a aparición de doenzas cardiovasculares, cancro e enfermidades mentais. 

• Relacionan o consumo de alcohol e tabaco coa aparición de certas doenzas 
(cardiovasculares, cancro, mentais) 

B4.6.2. Establece a relación entre alimentación e saúde, e describe o que se considera unha 
dieta sa. 

• Establece a relación entre alimentación e saúde e  enumera algunhas das claves para 
unha alimentación sa e equilibrada. 

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

B3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas causas, e establece as súas 
consecuencias. 

• Relaciona o incremento da poboación coa sobreexplotación dos recursos, 
esgotamento do mesmos, impactos ambientais, acumulación de residuos, 
contaminación ,pobreza, hambruna.... 

• Coñece os diferentes modelos de desenvolvemento económico: incontrolado, 
conservacionista e sostible. 

B3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os principais problemas 
ambientais. 

• Valoran o cambio da mentalidade consumista como solución á sobrexplotación dos 
recursos, disminución dos residuos e da contaminación.. 

• Coñece a pegada ecolóxica como ferramenta indicadora do grado de sostibilidade 
ambiental. 

 

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

B3.2.1. Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais tratados e dos protocolos 
internacionais sobre a protección ambientais. 

• Identifica o modelo de desenvolvemento sostible como solución para afrontar os 
principais problemas ambientais en detrimento do desenvolmento incontrolado, 
propio dos países desenvolvidos. 

• Coñece a principal finalidade do Protocolo de Kioto e do Protocolo de Montreal. 

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

B3.3.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas causas e propón medidas 
concretas e aplicables, a nivel global e individual, para o reducir. 

• Relacionan o aumento dos niveis de CO2 debido ás actividades humanas co 
incremento do efecto invernadero e o cambio climático. 

• Identifica ao menos 4 efectos medioambientais derivados do Cambio Climático. 
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• Establece ao menos 2 medidas a nivel global e 3 a nivel individual de loita contra o 
Cambio Climático. 

B3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, a 
contaminación, a desertización, os tratamentos de residuos e a perda de biodiversidade, e 
propón solucións e actitudes persoais e colectivas para os paliar. 

• Coñece dúas consecuencias da sobrexplotación dos recursos naturais. 
• Identifica 2 causas de perda de biodiversidade e propón 2 medidas de preservación da 

mesma. 
• Valora os problemas de contaminación atmosférica a nivel local, rexional e global. 
• Propón 2 medidas persoais e/ou colectivas para paliar o SMOG e a Chuvia Ácida e 

para preservar a Capa de Ozono. 
• Identifica os pasos a seguir nunha xestión sostible dos RSU e os distintos tratamentos 

de valorización dos mesmos. 
• Relaciona a valorización dos residuos coa diminución da explotación dos recursos e a 

diminución da contaminación. 
• Coñece a regla dos 3 “r” e xustifica a mesma como principal método de xestión 

sostible dos residuos. 

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

B3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de enerxía, tanto 
renovables como non renovables. 

• Clasifica as fontes de enerxía en no renovables, potencialmente renovables e 
renovables. 

• Relaciona o empleo das diversas fontes enerxéticas cos modelos de desenvolvemento 
Incontrolado e Sostible. 

• Xustifica , a nivel básico , a necesidade de substituir as fontes de enerxía non 
renovables por enerxías renovables como medida de sostibilidade. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: revisión na bandexa de entrada do mail diario do 

traballo entregado polo alumnado. 

Instrumentos:  

-Planilla de observación consensuada en reunión de CCP onde se 

reflectirá o traballo desenvolvido.(Non entrega tarefas, Entrega tarefas, 

Entrega tarefas correctamente). 

- Diario de clase onde se recolle de maneira detallada a entrega das 

tarefas do alumnado. 

Cualificación 
final 

Para o alumnado sen a materia suspesa na 1ª e 2ª avaliación, 

calcularase a media aritmética da primeira e segunda avaliación á que 

se engadirán entre 0 e 1 puntos en función do traballo dos meses 

“online”.(0: non entrega tarefas, 0,5 pto: entrega tarefas, 1 pto: entrega 

tarefas correctamente). 

Para o alumnado coa materia suspensa na 1ª e /ou 2ª avaliación, media 

arimética das dúas primeiras no caso de telas recuperadas co traballo 

desenvolvido no confinamento. As avaliacións recuperadas terán un 

valor de 5 puntos para o cálculo da media. 

No caso de non recuperar algunha das avaliacións efectuarase a media 

aritmética de ambas avaliacións tomando como referencia a nota máis 

altas das acadadas na avaliación ordinaria e na recuperación da 

mesma.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de ser presencial un examen teórico dos contidos da primeira e 

segunda avaliación. Será necesario acadar un catro para considerar 

superada a materia. 

No caso de ser a distancia un examen sobre contidos da primeira e 

segunda avaliación de tipo test . Nota mínima un cinco.  
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existe alumnado coa materia pendiente. 

 

Criterios de cualificación: 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

  
-Boletíns de actividades de ampliación para o alumnado coas dúas 

primeiras avaliacións superadas e para o alumnado que vaia 

recuperando as avaliacións suspensas. 

-Boletíns de actividades de repaso e reforzo para o alumnado con 

avaliacións suspensas. 

- Visionado de vídeos explicativos. 

-Vídeo conferencias esporádicas (quincenais) de finalidade 

motivadora e de resolución de dúbidas.  

-Realización de probas a través de aula virtual ou por vídeo 

conferencia(para o alumnado con algunha avaliación suspensa) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado conta con conectividade, así que a metodoloxía 

será non presencial en todos os casos, a través de correo 

electrónico , vídeo conferencia (Cisco Webex, Zoom) e aula virtual 

(para a realización de probas, se fora necesario). 

O estilo de ensinaza-aprendizaxe será fundamentalmente o de 

descubrimento guiado e resolución de problemas. 

O alumnado recibirá cada 15 días unha folla de ruta na que se 

indican o pasos a seguir de maneira detallada: contidos que deben  

leer de forma comprensiva ,apoiados ,se fora necesario, de vídeos 

e enlaces explicativos, xunto cunhas determinadas tarefas 

relacionadas cos mesmos (boletíns de exercicios, realización de 

modelos mentais) . Asemade se indica o modo de entrega da tarefa 

e a data límite de entrega.  

Con carácter quincenal, establecerase unha reunión por vídeo 

conferencia con finalidade motivadora e para resolver as dúbidas 

do alumnado . Estas dúbidas, igualmente , atenderanse de luns a 

venres por correo electrónico (horario flexible debido ás 

circunstancias excepcionais; recomendación ao alumnado de que 

siga o horario escolar establecido, para unha mellor organización 

do traballo). 

Materiais e recursos 
Guións e apuntes das unidades enviados por correo electrónico; 

libro de texto CUCI  (formato papel e dixital ); enlaces a vídeos 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 9 CENTRO:IES AGRA DE RAÍCES 
CURSO:4º ESO 
MATERIA:CUCI 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

explicativos; modelos mentais (Mindmeister, SpiderScribe…), 

boletíns de exercicios, plataforma de comunicación online (Zoom, 

CiscoWebex). 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A canle de comunicación habitual co alumnado realizarase a través 
de correo electrónico. 

A canle de comunicación coas familias a través do informe de 
seguimento subministrado polos titores/as e por correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ANATOMÍA APLICADA 1º BACHARELATO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe/Indicador de logro mínimo. 

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. 

B2.1.1. Diferencia os niveis de organización do corpo humano.  
• Comprende como se organiza a materia nos seres vivos. 
• Identifica a célula como unidade mínima de vida. 
• Describe a organización celular eucariota. 
• Coñece a función dos distintos tecidos humanos e o seu emplazamento nos distintos 

órganos. 
 

B2.1.2. Describe a organización xeral do corpo humano utilizando diagramas e modelos. 
• Describe e sitúa órganos humanos identificándoos en fotografías e modelos 

anatómicos. 
 

B2.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando as súas características máis 
salientables. 

• Coñece as funcións básicas do ser vivo dende un punto de vista holístico. 
 

B2.1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos coas súas funcións. 
• Coñece , enumera e sabe localizar os aparatos e sistemas do corpo humano e ten unha 

visión holística do seu funcionamento. 
 

B5.1. Argumentar os mecanismos enerxéticos que interveñen nunha acción motora, co 
fin de xestionar a enerxía e mellorar a eficiencia da acción. 

B5.1.1. 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. 

• Comprende o concepto de metabolismo. 
• Distingue catabolismo de anabolismo. 
• Identifica e comprende as principais vías catabólicas para obter enerxía e as relaciona 

ca intensidade da actividade física. 
 

B5.1.2. Xustifica o papel do ATP como transportador da enerxía libre, asociándoo coa 
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subministración continua e adaptada ás necesidades do corpo humano. 
• Reconoce o papel do ATP como moeda de intercambio enerxético. 

B5.2. Recoñecer os procesos de dixestión e absorción de alimentos e nutrientes, e 
explicar as estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

B5.2.1. 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. 

• Coñece e describe a función e a localización dos órganos do aparello dixestivo en 
esquemas, fotografías. 
 

B5.2.2. Distingue os procesos que interveñen na dixestión e na absorción dos alimentos e dos 
nutrientes, vinculándoos coas estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

• Comprende as distintas funcións do aparello dixestivo e as relaciona coa función de 
nutrición. 

• Coñece as principais alteracións do aparello dixestivo e recoñece hábitos saudables 
para a súa prevención. 
 

B5.3. Valorar os hábitos nutricionais que inciden favorablemente na saúde e no 
rendemento das actividades artísticas corporais. 

B5.3.1. Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non enerxéticos, en relación cunha dieta sa e 
equilibrada. 

• Clasifica os distintos nutrientes en enerxéticos, plásticos e reguladores. 
• Identifica os principais alimentos enerxéticos, plásticos e reguladores. 

 
B5.3.2. Relaciona a hidratación co mantemento dun estado saudable, calculando o consumo de 
auga diario necesario en distintas circunstancias ou actividades. 

• Relaciona as necesidades hídricas e doutros nutrientes en distintas actividades e 
circunstancias. 
 

B5.3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando o balance enerxético entre inxestión e 
actividade, e argumenta a súa influencia na saúde e no rendemento físico. 

• Enumera as características dunha dieta equilibrada e saudable. 
• Coñece as principais guías para seguir dietas equilibradas e saudables: plato saudable 

e pirámides alimenticias. 
 

B5.3.4. Recoñece hábitos alimentarios saudables e prexudiciais para a saúde, e saca 
conclusións para mellorar o benestar persoal. 

• Coñece os hábitos nutricionais correctos e identifica conductas desfavorables para a 
saúde individual e colectiva. 
 

B5.4. Identificar os trastornos do comportamento nutricional máis comúns e os efectos 
que teñen sobre a saúde. 

B5.4.1. Identifica os principais trastornos do comportamento nutricional e argumenta os 
efectos que teñen para a saúde. 
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• Identifica e relaciona como mínimo 4  trastornos da alimentación coa súa causa , 
indicando o efecto sobre a saúde. 

B4.1. Identificar o papel do sistema cardiopulmonar no rendemento das actividades 
artísticas corporais. 

B4.1.1. Describe a estrutura e a función dos pulmóns, detallando o intercambio de gases que 
ten lugar neles e a dinámica de ventilación pulmonar asociada. 

• Coñece e describe a función e a localización dos órganos do aparello respiratorio en 
esquemas, fotografías e modelos anatómicos. 

• Describe os procesos que teñen lugar no aparello respiratorio e os relaciona ca 
función de nutrición 
 

B4.1.2. Describe a estrutura e a función do sistema cardiovascular, explicando a regulación e a 
integración de cada compoñente. 

• Coñece e describe a función e a localización dos órganos do aparello circulatorio en 
esquemas, fotografías e modelos anatómicos. 

• Describe os procesos que teñen lugar no aparello circulatorio e os relaciona ca 
función de nutrición 
 

B4.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a capacidade pulmonar coa actividade física 
asociada a actividades artísticas de diversa índole. 

• Recoñece como varía o latexo cardíaco e o volume e capacidade pulmonar na 
actividade física. 
 

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. 

B4.2.3. Identifica as principais patoloxías que afectan o sistema cardiopulmonar en relación 
coas causas máis habituais e cos seus efectos nas actividades artísticas. 

• -Coñece as principais alteracións do aparello respiratorio, cardiovascular e da 
fonación. 
 

B4.2.5. Recoñece 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. 

• Enumera hábitos saudables do aparello respiratorio, cardiovascular e do aparello 
fonador. 

• Comprende os efectos nocivos do tabaco sobre o sistema cardiovascular respiratorio  
e fonador. 
 

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 súas partes. 

B3.1.1. Describe a estrutura e a función do sistema esquelético en relación coa mobilidade do 
corpo humano. 

• Identifica o esqueleto como elemento pasivo do movemento. 
 

B3.1.2. Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa función. 
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• Coñece os diferentes tecidos que conforman os ósos. 
• Enumera os tipos de ósos segundo a súa función. 

B3.1.4. Describe a estrutura e a función do sistema muscular, identificando a súa funcionalidade 
como parte activa do sistema locomotor. 

• Identifica aos músculos como elementos activos do movemento. 
B3.1.5. Diferencia os tipos de músculo en relación coa súa función. 

• Coñece os distintos tipos de musculatura relacionándoos ca súa función. 

 

 
 



 
 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: revisión da bandexa de entrada do mail diario ,do 

traballo entregado polo alumnado. 

Instrumentos:  

-Planilla de observación consensuada en reunión de CCP onde se 

reflectirá o traballo desenvolvido.(Non entrega tarefas, Entrega tarefas, 

Entrega tarefas correctamente). 

- Diario de clase onde se recolle de maneira detallada a entrega das 

tarefas do alumnado. 

Cualificación 
final 

Para o alumnado sen a materia suspesa na 1ª e 2ª avaliación, 

calcularase a media aritmética da primeira e segunda avaliación á que 

se engadirán entre 0 e 1 puntos en función do traballo dos meses 

“online”.(0: non entrega tarefas, 0,5 pto: entrega tarefas, 1 pto: entrega 

tarefas correctamente). 

Para o alumnado coa materia suspensa na 1ª e /ou 2ª avaliación, media 

arimética das dúas primeiras no caso de telas recuperadas co traballo 

desenvolvido no confinamento. As avaliacións recuperadas terán un 

valor de 5 puntos para o cálculo da media. 

No caso de non recuperar algunha das avaliacións efectuarase a media 

aritmética de ambas avaliacións tomando como referencia a nota máis 

altas das acadadas na avaliación ordinaria e na recuperación da 

mesma.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de ser presencial un examen teórico dos contidos da primeira e 

segunda avaliación. Será necesario acadar un catro para considerar 

superada a materia. 

No caso de ser a distancia un examen sobre contidos da primeira e 

segunda avaliación de tipo test . Nota mínima un cinco.  
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existe alumnado coa materia pendiente. 

 

Criterios de cualificación: 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

  
-Boletíns de actividades de ampliación para o alumnado coas dúas 

primeiras avaliacións superadas e para o alumnado que vaia 

recuperando as avaliacións suspensas. 

-Boletíns de actividades de repaso e reforzo para o alumnado con 

avaliacións suspensas. 

- Visionado de vídeos explicativos. 

-Vídeo conferencias esporádicas (quincenais) de finalidade 

motivadora e de resolución de dúbidas.  

-Realización de probas a través de aula virtual ou por vídeo 

conferencia(para o alumnado con algunha avaliación suspensa) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado conta con conectividade, así que a metodoloxía 

será non presencial en todos os casos, a través de correo 

electrónico , vídeo conferencia (Cisco Webex, Zoom) e aula virtual 

(para a realización de probas, se fora necesario). 

O estilo de ensinaza-aprendizaxe será fundamentalmente o de 

descubrimento guiado e resolución de problemas. 

O alumnado recibirá cada 15 días unha folla de ruta na que se 

indican o pasos a seguir de maneira detallada: contidos que deben  

leer de forma comprensiva ,apoiados ,se fora necesario, de vídeos 

e enlaces explicativos, xunto cunhas determinadas tarefas 

relacionadas cos mesmos (boletíns de exercicios, realización de 

modelos mentais) . Asemade se indica o modo de entrega da tarefa 

e a data límite de entrega.  

Con carácter quincenal, establecerase unha reunión por vídeo 

conferencia con finalidade motivadora e para resolver as dúbidas 

do alumnado . Estas dúbidas, igualmente , atenderanse de luns a 

venres por correo electrónico (horario flexible debido ás 

circunstancias excepcionais; recomendación ao alumnado de que 

siga o horario escolar establecido, para unha mellor organización 

do traballo). 

Materiais e recursos 
Apuntes das unidades enviados por correo electrónico; enlaces a 

vídeos explicativos; modelos mentais (Mindmeister, 
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SpiderScribe…), boletíns de exercicios, plataforma de 

comunicación online (Zoom, CiscoWebex). 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A canle de comunicación habitual co alumnado realizarase a través 
de correo electrónico. 

A canle de comunicación coas familias a través do informe de 
seguimento subministrado polos titores/as e por correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  
  
POLO QUE RESPETA A CRITERIOS DE AVA,ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES,REMÍTOME Á 
PROGRAMACIÓN ENVIADA ESTE CURSO 19-20 A INSPECCIÓN. 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-Unha única proba de exame,suponse que o alumnado estase a preparar 

para ou estudios universitarios ou ciclos….polo tanto non se pode repartir a 

materia como en cursos anteriores… 

 

 

Instrumentos: 
 
1. Realización de probas obxectivas ou abertas 
 

   2-Realización de tareas o actividades  

   3- Observación do alumno, incluindo a recollida de opinión e 
percepcións 

 
 
 
 
 
 

Cualificación 
final 

I): A nota de cada avaliación será a correspondente á única proba que 

van a ter que contará o  90%  máis o punto restante que corresponderá 

fundamentalmente á saídas ao encerado,para realizar boletins de 

exercícios.  

A nota final será á que lle corresponda a proba da 3ª avaliación máis o 

traballo que o alumno ou alumna realizou durante todo o curso,que 

puntuará ata un punto.  

As persoas que suspendan a 3ª avaliación,terán a possibilidade de 

realizar outro exame. 

O  modelo de exame semella ós que se realizan na selectividade..indicar 
o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Neste curso,a nota final será a media da 1ª,2ª avaliación máis a media de 
todas as tarefas(VAN POLA 4ª+a realización dunha proba.que entregaron 
o longo destes dous meses. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumn@s que non acaden a nota final de 5, en Maio terán que 
realizar un exame,tipo probas de Abau. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON HAI ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES. 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Dende o 30 de marzo,houbo unha continua comunicación cos 13 
alumn@s de Bioloxía de 2º de Bacharelato. 
Como noutros cursos e a través da aula virtual envianse tarefas 
semanais.Previa a estes boletíns ou baterías de preguntas,enviase un 
ficheiro para informar ou dar instrucións de como teñen que realizalas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A traves da AULA VIRTUAL,CORREO 
ELECTRÓNICO,VIDEOCONFERENCIA SE DAN EXPLICACIÓNS DAS 
CUESTIÓNS MÁIS RELEVANTES DA BIO DE 2º DE BACH, 

Materiais e recursos REALIZANSE MOITOS PROBAS OU EXAMES TIPO ABAU. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
AULA VIRTUAL E CORREO ELECTRÓNICO 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles CIENCIAS DA TERRA E MEDIOAMBIENTAIS 2º BACH 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Realizar modelos de sistemas considerando as variables, analizando a 
interdependencia dos seus elementos e establecendo as súas relacións causais. 

B1.1.1. Contrasta a interdependencia dos elementos dun sistema establecendo as súas 
relacións. 

• Define medioambiente baixo un enfoque sistémico. 
• Diferenza entre enfoque reduccionista e holista, indicando a importancia de posta de 

manifesto das propiedades emerxentes neste último enfoque. 
 
B1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que representa as relacións causais, interpretando as 
consecuencias da variación dos distintos factores. 

• Identifica modelos ambientais do tipo «caixa negra», indicando se son abertos, 
pechados ou illados, valorando a súa eficiencia . 

• Deduce o tipo de relacións que establecidas entre as variables que integran un 
diagrama causal constituído por relacións simples, encadeadas ou por bucles de 
realimentación positiva e/ou negativa. 

• Elabora modelos de sistemas sinxelos nos que representa as relacións causales. 

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. 

B1.2.1. 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. 

• Analiza en modelos causales que representan os principais mecanismos que 
participan na regulación do clima terrestre. 

• Recoñece e explica, os cambios ambientais que tiveron lugar na historia da Terra 
como consecuencia das interaccións atmosfera, hidrosfera, geosfera e biosfera. 

• Recoñece e explica, a partir de diagramas causales, os cambios ambientais que 
acaeceron na Terra tras a presenza humana sobre o planeta. 
 

B1.3. Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á actividade humana sobre o 
medio ambiente. 

B1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos ambientais asociados. 
• Define os conceptos de recurso, impacto ambiental e risco. 
• Identifica e clasifica os diferentes tipos de recursos, riscos e impactos ambientais. 
• Describe e clasifica polo seu renovabilidad os recursos enerxéticos e doutro tipo 

utilizados pola humanidade en cada unha das súas fases 
• Enumera os impactos ambientais ocasionados polas diferentes sociedades humanas e 

expón unha valoración crítica da súa capacidade de transformación do medio ao 
longo da súa evolución. 

• Define concepto de risco os factores que o condicionan. 
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• Distingue as medidas de prevención das correctoras. 
• Valora o alcance dun risco concreto en función dos factores que o condicionan, 

achega unha serie de medidas adecuadas para previlo ou para poder reducilo. 
 

B1.4. Identificar os principais instrumentos de información ambiental. 

B1.4.1. Coñece e enumera os principais métodos de información ambiental. 
• Explica a importancia da elaboración de modelos e da súa simulación á hora de 

elaborar modelos coa finalidade de predicir e previr os impactos ambientais. 
• Expón algunhas aportacións ao medioambiente dos sistemas de información 

xeográfica SIX	baseado nas tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

B7.1. Establecer diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o conservacionismo 
e o desenvolvemento sustentable. 

B7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e deseña outros sustentables. 
• Coñece e aplica a casos concretos as regras básicas para a consecución dun 

desenvolvemento sustentable 
• Detecta e sinala os gastos ocultos dun produto, analizando o seu ciclo de vida 

completo e explicando as repercusións ambientais que pode orixinar. 
• Valora a importancia e aplica a casos concretos da detección de indicadores 

ambientais PER e o cálculo de pegada ecolóxica, como medidas do grao de 
sustentabilidade das nosas accións sobre o Planeta. 
 

B7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o conservacionismo e 
o desenvolvemento sustentable. 

• Diferenza ante un problema ambiental os argumentos de explotación incontrolada e 
os de desenvolvemento sustentable e sabe valorar a sustentabilidade na súa tripla 
dimensión. 
 

B7.2. Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental 

B7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación ambiental, e 
conclúe impactos e medidas correctoras. 

• Valora a importancia da ecoefiencia nos sistemas de produción e consumo e a 
necesidade de implantar mecanismos adecuados para logarla, como a realización de 
ecoauditorias, a concesión de ecoetiquetas. 

 

B7.3. Identificar a relación, a nivel internacional, entre o desenvolvemento dos países, 
a calidade de vida e os problemas ambientais. 

B7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en relación con problemas ambientais e coa 
calidade de vida. 

• Critica e pon de manifesto as desigualdades Norte /Sur en canto ás melloras 
tecnológicas, a explotación dos recursos naturais, a xeración de beneficios 
económicos e a calidade de vida das persoas. 
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B7.5. Valorar a importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos ambientais e 
interpretar matrices sinxelas para a ordenación do territorio. 

 
B7.5.2. Analiza a información de matrices sinxelas, valorando o uso do territorio. 

• Recoñece e valora a ordenación do territorio como unha medida preventiva 
fundamental para lograr un uso máis racional do mesmo. 

• Explica os obxectivos e o procedemento xeral seguido na avaliación de impacto 
ambiental. 
 

B7.6. Coñecer os principais organismos nacionais e internacionais en materia 
ambiental, e a lexislación estatal e autonómica sobre algúns impactos ambientais. 

B7.6.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e internacionais, e a súa 
influencia en materia ambiental. 

• É capaz de extraer información algunhas das conferencias internacionais sobre o 
medioambiente máis relevantes e de resumir e valorar os principais acordos 
alcanzados: 1º Cumbre de la Tierra, Cumbre  Cambio Climático  Kioto, Cumbre de 
París, Cumbre NewYork. 

• Recoñece a necesidade dispor de políticas ambientais adecuadas á defensa do medio: 
medidas preventivas (EIA), ecotasas e medidas estimuladoras(ecoeficiciencia). 

 

B6.1. Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas, valorando a influencia dos 
factores limitantes da produción primaria e daqueles que aumentan a súa rendibilidade. 
 

 

B6.1.1. Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que aumentan a súa 
rendibilidade. 

B6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. 
• Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema, sinalando o nivel trófico ao que 

pertencen os distintos organismos e indicando o ciclo da materia e o fluxo de enerxía 
que se establece entre eles. 

• Explica en cadeas tróficas terrestres e acuáticas como se produce o fluxo de enerxía e 
o rendemento enerxético de cada nivel(regla do 10%) 

B6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. 
• Comprende os parámetros tróficos de biomasa, producción , productividad y tiempo de 

renovación. 
• Interpreta e elabora os tipos de pirámides ecolóxicas. 
• Explica as repercusións sobre os distintos niveis dunha cadea trófica da desaparición 

dun deles ou a introdución dunha especie foránea. 
 

B6.2. Comprender a circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P e S) entre os 
subsistemas terrestres. B6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do seu equilibrio. 
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• Explica o funcionamento normal dos ciclos geoquímicos do C, N e algunhas 
repercusións ambientais das alteracións nos devanditos ciclos causadas pola acción 
humana sobre eles. 

• Razoa porque o P é un recurso no renovable e o principal factor limitante da 
producción primaria. 
 

B6.3. Comprender os cambios que se suceden nos ecosistemas ao longo do tempo. 

B6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas e interpreta a variación 
dos parámetros tróficos. 

• Define sucesión ecolóxica e establece a diferencia entre sucesión primaria e 
secundaria. 

• Identifica as regras xerais nas sucesións. 
 

B6.4. Comprender os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas e 
valorar a repercusión da acción humana sobre eles. 

B6.4.1. Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas. 
• Coñece o significado do termo valencia ecolóxica e distingue con claridade entre 

especies eurioica e estenoica e entre especies xeneralistas e especialistas 
• Coñece as relacións interespecifícas (depredador-presa, parasitismo, comensalismo, 

competencia ) e o seu papel estabilizador no ecosistema. 
• Comprende o concepto de nicho ecolóxico. 

B6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades humanas coas repercusións na dinámica dos 
ecosistemas. 

• Explica a diferenza entre sucesións e regresións ecolóxicas. 
• Analiza o impacto das invasiones , deforestación e incendios forestais sobre a 

dinámica dos ecosistemas. 
 

B6.5. Distinguir a importancia da biodiversidade e recoñecer as actividades que teñen 
efectos negativos sobre ela. 

B6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa diminución. 
• Define o concepto de biodiversidade na súa tripla dimensión. 
• Valora a importancia de protexer a biodiversidade, os riscos que supón a súa 

diminución e enumera as medidas adecuadas para preservar a súa perda. 
B6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa influencia na biodiversidade do ecosistema 
(invasións, deforestación, agricultura, pesca) 
 

B6.6. Identificar os tipos de solo, en relación coa litoloxía e o clima que os orixinou. 

B6.7. Valorar o solo como recurso fráxil e escaso. 

B6.8. Coñecer técnicas de valoración do grao de alteración dun solo. 

 

B6.6.1. Clasifica os tipos de solo en relación coa litoloxía e o clima que os orixina. 
• Explica a formación dun chan en relación co clima e dos factores que inflúen no 

proceso. 
• Describe as características xerais do perfil dun chan maduro e os seus horizontes. 

 
B6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso. 
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• Define o concepto de chan desde os puntos de vista ecolóxico e xeolóxico. 
• Considera ao chan como un recurso fundamental para a humanidade e valora a 

importancia da súa conservación. 
• Propón algunhas medidas que contribúan á conservación do chan. 

 
B6.8.1. Identifica o grao de alteración dun solo aplicando distintas técnicas de valoración. 

• Diferenza entre erosividad e erosionabilidad dun chan. 
• Diferenza entre os conceptos desertización e desertificación . 
• Valora o risco de erosión do chan en relación cos factores que o condicionan. 
• Valora os danos producidos no chan pola deforestación en función da súa intensidade 

e dos condicionantes climáticos. 
 

B6.9. Analizar os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura e 
a gandaría. 

B6.9.1. Analiza os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura e a 
gandaría. 

• Enumera as causas da deforestación e valora o estado dos bosques nas distintas 
rexións do planeta. 

• Analiza os problemas ambientais aos que se enfrontan a agricultura e a gandaría 
actuais. 

• Compara entre a agricultura tradicional e a mecanizada, sinalando as vantaxes e os 
inconvenientes de cada unha delas. 

• Relaciona a moderna agricultura co incremento da pegada ecolóxica. 
 

B2.5. Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 

B3.2. Propor medidas que favorecen a diminución da contaminación atmosférica e do 
efecto invernadoiro 

B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da contaminación atmosférica. 

B2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 

B2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto invernadoiro e as 

súas consecuencias. 

B3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación atmosférica e o efecto 

invernadoiro. 

B3.4.1. Describe os efectos locais, rexionais e globais ocasionados pola contaminación do aire. 

B4.1. Clasificar os contaminantes da auga en relación á súa orixe e aos seus efectos 

B4.2. Coñecer os 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. 

B4.1.1. Coñece e describe a orixe e os efectos da contaminación das augas superficiais e 

subterráneas 

B4.2.1. Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga. 

B4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das augas e valora as súas consecuencias. 
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B4.4. Coñecer os sistemas de potabilización e depuración das augas residuais. 

 

B4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e intergobernamentais, que reduzan as 

repercusións ambientais da contaminación da auga. 

B4.4.1. Esquematiza as fases de potabilización e depuración da auga nunha EDAR. 

 



 
 

 

 
 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: revisión na bandexa de entrada do mail diario ,do 

traballo entregado polo alumnado. 

Instrumentos:  

-Planilla de observación consensuada en reunión de CCP onde se 

reflectirá o traballo desenvolvido.(Non entrega tarefas, Entrega tarefas, 

Entrega tarefas correctamente). 

- Diario de clase onde se recolle de maneira detallada a entrega das 

tarefas do alumnado. 

Cualificación 
final 

Para o alumnado sen a materia suspesa na 1ª e 2ª avaliación, 

calcularase a media aritmética da primeira e segunda avaliación á que 

se engadirán entre 0 e 1 puntos en función do traballo dos meses 

“online”.(0: non entrega tarefas, 0,5 pto: entrega tarefas, 1 pto: entrega 

tarefas correctamente). 

Para o alumnado coa materia suspensa na 1ª e /ou 2ª avaliación, media 

arimética das dúas primeiras no caso de telas recuperadas co traballo 

desenvolvido no confinamento. As avaliacións recuperadas terán un 

valor de 5 puntos para o cálculo da media. 

No caso de non recuperar algunha das avaliacións efectuarase a media 

aritmética de ambas avaliacións tomando como referencia a nota máis 

altas das acadadas na avaliación ordinaria e na recuperación da 

mesma.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de ser presencial un examen teórico dos contidos da primeira e 

segunda avaliación. Será necesario acadar un catro para considerar 

superada a materia. 

No caso de ser a distancia un examen sobre contidos da primeira e 

segunda avaliación de tipo test . Nota mínima un cinco.  
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existe alumnado coa materia pendiente. 

 

Criterios de cualificación: 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

  
-Boletíns de actividades de ampliación para o alumnado coas dúas 

primeiras avaliacións superadas e para o alumnado que vaia 

recuperando as avaliacións suspensas. 

-Boletíns de actividades de repaso e reforzo para o alumnado con 

avaliacións suspensas. 

- Visionado de vídeos explicativos. 

-Vídeo conferencias esporádicas de finalidade motivadora e de 

resolución de dúbidas.  

-Realización de probas a través de aula virtual ou por vídeo 

conferencia. Se o alumnado retornara ao centro de maneira 

obrigatoria e en prazo, as probas terán lugar de forma presencial . 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado conta con conectividade, así que a metodoloxía 

será non presencial en todos os casos, a través de correo 

electrónico , vídeo conferencia (Cisco Webex, Zoom) e aula virtual 

(para a realización de probas, se fora necesario). 

O estilo de ensinaza-aprendizaxe será fundamentalmente o de 

descubrimento guiado e resolución de problemas. 

O alumnado recibirá cada 15 días unha folla de ruta na que se 

indican o pasos a seguir de maneira detallada: contidos que deben  

leer de forma comprensiva ,apoiados ,se fora necesario, de vídeos 

e enlaces explicativos, xunto cunhas determinadas tarefas 

relacionadas cos mesmos (boletíns de exercicios, realización de 

modelos mentais) . Asemade se indica o modo de entrega da tarefa 

e a data límite de entrega.  

Con carácter quincenal, establecerase unha reunión por vídeo 

conferencia con finalidade motivadora e para resolver as dúbidas 

do alumnado . Estas dúbidas, igualmente , atenderanse de luns a 

venres por correo electrónico (horario flexible debido ás 

circunstancias excepcionais; recomendación ao alumnado de que 

siga o horario escolar establecido, para unha mellor organización 

do traballo). 
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Materiais e recursos 

Apuntes das unidades enviados por correo electrónico; libro de 

texto CTA (formato papel e dixital ); enlaces a vídeos explicativos; 

modelos mentais (Mindmeister, SpiderScribe…), boletíns de 

exercicios, plataforma de comunicación online (CiscoWebex). 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A canle de comunicación habitual co alumnado realizarase a través 
de correo electrónico. 

A canle de comunicación coas familias a través do informe de 
seguimento subministrado polos titores/as e por correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


