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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 
 

Esta programación axústase ao disposto no Protocolo de adaptación ao contexto da 
COVID-19 nos centros de ensino non universitario de galicia para o curso 2020-2021, versión 16-
09-2020. Recolle nun anexo final un Plan de Continxencia para posibles situacións de non 
presencialidade. Ao longo da programación as medidas excepcionais que se tomarán para 
adaptarse á situación provocada pola COVID-19 aparecen en negriña. 

 
A formación nas Ciencias da Natureza é un elemento básico na actualidade, xa que a mellora 

das condicións de vida e o progreso da humanidade estan intimamente ligados ao coñecemento 
da natureza e as súas leis. Trátase de obter unha visión racional e global do noso entorno, polo que 
as aprendizaxes vincularanse na medida do posible coa realidade inmediata do alumno/a. Os 
factores que se tiveron en conta para a elaboración do presente Proxecto Curricular de área son: 

 
 A poboación de A Guarda, aproximadamente de 10.000 habitantes, é maioritariamente 

rural. Ata non hai moito tempo tratábase dunha rexion próspera, impulsada sobre todo pola 
riqueza das súas terras e pola pesca; dun tempo a esta parte tamén inflúe en gran medida o auxe 
do turismo, proveniente sobre todo do territorio nacional e de Portugal. Non obstante, a crise 
económica que comezou en 2008 e o descenso de capturas na pesca está a empeorar a situación 
da vila.  Todo isto vese reflictido na poboación e polo tanto nos alumnos. 

 

 Ao centro veñen sobre todo alumnos de A Guarda pero tamén das localidades veciñas 
como: O Rosal, Goián, Eiras... e debido á distancia de núcleos urbanos importantes (Vigo 
encontrase a uns 50 Km) podemos dicir que a maioría do alumnado pertence ó medio rural. 

 

 O alumnado provén de familias con estudos primarios e medios, maioritariamente. 
 

 O Centro dispón de diversas instalacións e medios. No laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía 
que dispuña dun equipamento obsoleto para o desenvolvemento de moitos proxectos, fíxose un 
esforzo nos últimos anos por adquirir material e equipamento que permita a realización de 
procedementos de investigación escolar. A coordinación de Programas como os Contratos 
Programa, permitíu dispoñer dun orzamento moi necesario para desenvolver programas 
educativos de gran interés para o alumnado. Entre as instalacións e medios de que dispón o centro, 
sinalaremos: 

 

 Aulas específicas para os ciclos formativos de Grao Superior 1º e 2º ano de 
Administración e Finanzas. 

 Aulas e talleres para os ciclos formativos de Grao Medio 1º e 2º ano de Electromecánica 
de Vehículos e Carrozaría. 

 Aula específica para o Ciclo Medio de Xestión Administrativa 1º ano. 
 Aulas propias para cada un dos cursos da ESO e dos bacharelatos, así como para as 

ensinanzas de persoas adultas e FPB. Estas aulas contan con proxector e acceso a internet case na 
súa totalidade. Ademais hai dez aulas con pizarras dixitais. Tamén contamos coa instalación do 
material do proxecto Abalar nas aulas de 1º e 2º de ESO. 

 Aula de Apoio, Pedagoxía Terapéutica e Reforzo educativo. 
 Despachos para os departamentos. 
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 Aula de Música. 
 Taller de Tecnoloxía de ESO. 
Taller de Tecnoloxía de Bacharelato.  
Aula de Educación Plástica e Visual. 
 Biblioteca con Sala de lectura, seis ordenadores con acceso a internet a disposición dos 

usuarios e almacén de libros.  Integrada no Proxecto Meiga e na rede de bibliotecas escolares. 
 Ximnasio. 
 Pavillón polideportivo. 
 Pistas exteriores de recreo. 
 Vestíbulo: é un amplo espazo con usos diversos: 
Taboleiros de información para o alumnado e grupos de dinamización. 
Proxector e pantalla. 
Salón de Actos. 
Cafetería. 
 Laboratorio de Física. 
 Laboratorio de Química. 
 Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía. 
 Despachos varios (Dirección e Persoal de Administración). 
 Conserxería. 
 Sala de profesorado. 
 Sala de Audiovisuais. 
 Contamos con 4 aulas con equipamentos informáticos e audiovisuais: 
Aula 28, con 25 equipos e pizarra dixital. 
Aula 35, con 11 equipos e canón de proxección. 
Aula 15, con 13 equipos e canón de proxección. 
Aula 38, con 19 equipos e pizarra dixital. 

 

 O profesorado é de mediana idade e neste curso académico o claustro está formado por 
un significativo número de profesores sen destino definitivo no centro o que podería dificultar o 
desenvolvemento de proxectos multidisciplinares, especialmente cando o obxectivo é que teñan 
continuidade no tempo. 

 

RELACIÓN DE PROFESORES QUE COMPOÑEN O DEPARTAMENTO. 
 

Maricruz Asenjo Gómez. Profesora con destino definitivo. Xefa de Departamento. 

María Gómez Boán. Profesora con destino definitivo  

Iria Gesto Domínguez. Profesora con destino provisional. 

Nieves Brea González. Profesora con destino provisional. 

Javier César Domínguez. Profesor con destino provisional. 
 

MATERIAS IMPARTIDAS NO CURSO 2019/2020 
 

Bioloxía e Xeoloxía de 1º da  ESO. 

Promoción de estilos de vida saudables en 1º da  ESO e 2º da ESO. 
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Bioloxía e Xeoloxía de 3º da ESO. 

Bioloxía e Xeoloxía de 4º da E.S.O. 

Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato. 

Anatomía Aplicada de 1º de Bacharelato. 

Cultura Científica de 1º de Bacharelato. 

Bioloxía de 2º de Bacharelato, diúrno e nocturno. 

Xeoloxía de 2º de Bacharelato. 

Ciencias da Terra e Ambientais de 2º de Bacharelato. 

Ámbito Científico Matemático de ESA III-IV  

Ciencias Aplicadas da FPB I. 

Ciencias Aplicadas da FPB II. 
 

METODOLOXÍA 
 

 INTRODUCIÓN. 

A Metodoloxía é o sistema de ensino-aprendizaxe que se utiliza na aula. Constitúe o conxunto 
de normas que servirán de orientación á práctica docente para alcanzar as metas propostas. 

A materia de Ciencias da Natureza contribúe de forma decisiva ao desenvolvemento e 
adquisición das competencias básicas e dos obxectivos xerais de etapa, axudando a comprender o 
mundo físico, os seres vivos e as relacións entre ambos mediante a construción dun marco 
conceptual estruturado, con procedementos e estratexias creativas e rigorosas para explorar a 
realidade e afrontar problemas dun xeito obxectivo, favorecendo a adopción de actitudes de 
flexibilidade, coherencia, sentido crítico, rigor intelectual, cooperación, respecto e tolerancia. 

Co fin de atender a diversidade de intereses, capacidades e necesidades dos alumnos e 
alumnas seleccionaranse actividades variadas, promoveranse agrupacións diversas e utilizaranse 
distintos recursos (bibliográficos, audiovisuais, laboratorios, contacto co entorno, e tecnoloxías da 
información e a comunicación). 

Facilitarase a construción de aprendizaxes significativas establecendo relacións entre os 
novos contidos e as experiencias e coñecementos previos. Fomentaranse clases activas, creando 
as condicións para que o alumnado sexa progresivamente máis autónomo, combinando o traballo 
regular, tanto individual e de equipo, e o aprecio polo traballo ben feito. 

Co fin de desenvolver a comprensión oral e escrita fomentaranse os hábitos de lectura e 
escritura, realizando actividades relacionadas coa lectura e comprensión de textos, a distinción de 
ideas principais e secundarias diferenciando o importante do accesorio, a elaboración de resumos 
e sínteses, e a interpretación de gráficos, imaxes ou táboas de datos. 

Debe concederse especial importancia ao desenvolvemento das destrezas relacionadas coa 
procura de información en fontes diversas co fin de que os alumnos e alumnas aprendan a 
seleccionar, organizar e estruturar a información. O alumnado debe iniciarse na utilización de 
bibliografía variada (manuais, guías, monografías ou outros) e no emprego dos recursos 
proporcionados polas tecnoloxías da información e a comunicación. 

Neste sentido, a biblioteca escolar, concibida como centro de recursos bibliográficos e 
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multimedia, amósase como un espazo de especial importancia para o desenvolvemento do hábito 
lector, da competencia comunicativa e das competencias e destrezas relacionadas coa obtención, 
selección e tratamento da información. Por iso, deben aproveitarse os recursos da biblioteca do 
centro, que os alumnos e alumnas deben coñecer e utilizar de forma progresivamente autónoma, 
xa sexa para satisfacer os seus desexos de lectura como medio de entretemento ou diversión, como 
para aprender ou obter información manexando diversos recursos ou consultando distintas fontes 
documentais. 

O profesorado, mediante a participación en plans coordinados de centro, pode establecer as 
actuacións necesarias orientadas ao desenvolvemento, por parte de alumnos e alumnas, tanto do 
hábito lector, como das competencias básicas máis relacionadas coa comunicación, o tratamento 
da información e o aprender a aprender. Para iso, o profesorado debe programar actuacións que 
propicien o desenvolvemento das competencias mencionadas e telas en conta á hora de valorar as 
aprendizaxes adquiridas. 

Promoverase un clima de aceptación mutua e cooperación, por ser unha fonte de 
desenvolvemento social, persoal e intelectual. Para iso facilitarase a aprendizaxe en grupo, a 
exposición de ideas en público, as actividades de debate, a argumentación razoada e documentada 
de ideas propias, o contraste con outras opinións, a discusión entre varias alternativas, nun clima 
de cooperación, tolerancia e respecto aos demais. 

Os contidos que se traballan nesta área non deben estar orientados á formación de 
especialistas en Bioloxía, Xeoloxía, Física ou Química, senón á adquisición das bases propias da 
cultura científica. Por iso, os contidos que se propoñen para os diferentes cursos, obedecen a unha 
orde crecente de complexidade que vai asociada á madurez do alumnado ao que van destinados e 
abarcan tanto as leis, teorías e procedementos propios destas ciencias como as súas relacións coa 
tecnoloxía e a sociedade. 

O alumnado ha de coñecer e utilizar algúns métodos habituais da actividade científica. Por 
unha banda debe achegarse aos grandes modelos teóricos nos que se basea a ciencia, coñecendo 
a súa utilidade para interpretar e explicar a realidade e, por outra banda, ha de adoptar 
progresivamente os procedementos para pensar e actuar de modo científico. A realización de 
experiencias e actividades prácticas, e o desenvolvemento dalgún pequeno traballo de 
investigación, dirixido polo profesorado, co que alumnos e alumnas poidan entrar en contacto de 
forma elemental co método científico (observación rigorosa de fenómenos, toma de datos, 
elaboración de hipóteses sinxelas, verificación das mesmas), motivará a súa curiosidade e 
desenvolverá as súas habilidades experimentais e de observación e a súa capacidade de aprender 
a aprender. 

O interese dos mozos e mozas cara á Ciencia poténciase se se lles enfronta a situacións 
problemáticas abertas e a fenómenos próximos ou cotiáns relevantes para eles. Relacionar as 
aprendizaxes coa súa utilidade práctica, percibir que os coñecementos son aplicables a situacións 
concretas próximas á experiencia dos alumnos e alumnas garante a funcionalidade das 
aprendizaxes. A aprendizaxe das Ciencias pode proporcionar moitas satisfaccións ao noso 
alumnado e isto conseguirase na medida en que se intente desenvolver nel capacidades tendentes 
a consolidar a curiosidade científica, o pracer de dar resposta ordenada a cuestións cotiás, o 
traballo en equipo como forma característica do traballo da Ciencia, a asunción de 
responsabilidades, a reflexión constante sobre a propia aprendizaxe e a actitude de respecto e 
cooperación cos demais. 

Ata agora o modelo maioritariamente aceptado era o de transmisión-recepción, onde o 
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profesor é un transmisor de coñecementos e o alumno é un mero receptor dos mesmos. 

No Ensino Secundario optouse polo método de ensino-aprendizaxe construtiva que implica 
levar a cabo unha aprendizaxe significativa. 

 
APRENDIZAXE SIGNIFICATIVA. 

A aprendizaxe significativa apóiase nos seguintes principios: 

Partir dos coñecementos previos do alumno e das capacidades de razoamento do mesmo. 
Propor actividades que lle permitan establecer relacións entre os novos contidos e os que posuía 

anteriormente. 

Fomentar as actividades de traballo en equipo por parte dos alumnos. 
Apoiar aos alumnos, individualmente e en grupos, nas dificultades que atopen e que non poidan 

resolver eles sós. 
 

ACTIVIDADES METODOLÓXICAS CONCRETAS. 

As actividades desenvolveranse en diferentes ámbitos: 

Na aula: 

Formulación de interrogantes como inicio do estudo dun determinado tema. 
Discusión e debate sobre as posibles respostas. 

Orientacións do profesorado. 

Resolución de cuestións teórico-prácticas e de problemas numéricos. 
Realización de probas escritas que acheguen información para a avaliación dos avances do 

alumnado. 

Unhas actividades levaranse a cabo individualmente e outras en grupo. 

No laboratorio: 

Realización de prácticas polos propios alumnos ou dalgunhas experiencias "de cátedra", por parte 
do profesor-a. Ao final da práctica cada alumno redactará un informe no que indicarán: o fundamento 
teórico, o obxectivo da práctica, os materiais utilizados, os pasos seguidos, os resultados obtidos e as 
conclusións. 

Curso 2020-21:  
 O Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de 
galicia para o curso 2020-2021, versión 16-09-2020, cita textualmente:  

Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e 
procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans.  

Dada a falta de espazo no laboratorio para facer prácticas individuais e a dificultade que supón a 
desinfección do material, especialmente a dos microscopios, suprímense, como norma xeral, as 
prácticas de laboratorio para este curso. Non obstante, non se descarta programar algunha delas ao 
longo do curso se a situación o permite.  

 
Proxección de presentacións didácticas.  
Realizaranse no laboratorio ou calquera aula que dispoña dos medios axeitados. Nuns casos 

veranse as presentacións unha vez que os alumnos adquiran coñecementos suficientes sobre o tema a 
tratar; deste xeito servirán para afianzar os coñecementos e aclarar cousas puntuais que con outro tipo 
de información non quedasen ben explicadas. Noutros casos as presentacións ou o material atopado en 
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Internet utilizarase previamente ao desenvolvemento dun contido, para espertar o interese sobre o 
mesmo. 

Noutros ámbitos: 

Na biblioteca, buscando información (en libros, revistas, periódicos...) sobre os diversos temas. 
No seu domicilio, realizando traballos individuais (preparando informes, resolvendo algúns 

problemas, fixando algúns conceptos...). 
Na aula de audiovisuais ou na aula de informática cando se requiran medios TIC. 
 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Chamamos recurso a calquera instrumento que o profesor-a prevea empregar no proceso de 
ensino-aprendizaxe co fin de facilitar a adquisición dos contidos para conseguir os obxectivos 
propostos. É preciso utilizar varios tipos de materiais, xa que isto permítenos adaptarnos aos distintos 
estilos de aprendizaxe dos alumnos. Os materiais deben ser estimulantes, variados e que atendan e 
respecten as diferentes necesidades educativas. A continuación se establece a relación de materiais 
que se utilizarán na área de Ciencias da Natureza: 

Fotocopias e caderno de clase: Algúns profesores achegarán aos alumnos material de traballo en 
forma de fotocopias ou en forma de caderno de clase. En certos casos este material substituirá ao libro 
de texto que ou ben non será necesario adquirir ou será tratado como libro de consulta. 

Caderno do alumno. Cada alumno disporá dun caderno na que irá recollendo todos os traballos e 
as incidencias do aula, no laboratorio ou en casa. 

Libro de texto: Servirá de guía no proceso de aprendizaxe, pero non a única, senón que será un 
elemento máis que se complementará con outras informacións e actividades diferentes ás sinaladas nel. 

A relación de libros de texto que se utilizarán neste curso son os seguintes:  

1º da ESO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA: Editorial Anaya 

3º da ESO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA: Editorial Santillana.  

4º da ESO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA: BIOS. Editorial Anaya. 

1º de Bacharelato: CULTURA CIENTÍFICA. Editorial Anaya. 

1º de Bacharelato: Editorial Anaya. 

1º de Bacharelato: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. Editorial Anaya. 

Curso 2020-21: Nas materias de 1º de bacharelato o libro de texto non é obrigatorio, o profesor 
facilitará apuntamentos persoais ao alumnado. 

Material de laboratorio. No centro existen laboratorios de Bioloxía e Xeoloxía e de Física e Química, 
que deben ser continuamente revisados e equipados con novo material para a realización das diversas 
actividades prácticas. 

Equipos de multimedia. 

Equipos TIC. Disponse de varias aulas de informática e dunha aula de audiovisuais e de dous equipos 
TIC, un no laboratorio de Ciencias Naturais e outro no de Química e de aulas dotadas de ordenador e 
canón. 

Libros, periódicos e revistas. Na biblioteca do centro e nos respectivos Departamentos existen libros 
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que poden servir de fontes de información sobre diversos temas. Deberá aumentarse a dotación de libros 
e revistas e actualizala continuamente, co fin de poder levar a cabo un ensino eficaz e que o material non 
vaia quedando obsoleto. 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN. 
 
 

INTRODUCIÓN. 

A avaliación constitúe o elemento básico da práctica educativa que proporciona información 
sobre o desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe. Non só se avalía aos alumnos senón 
tamén a labor do profesor e o seu sistema de traballo. Todo iso posibilita introducir as correccións 
necesarias para conseguir o logro dos obxectivos educativos. 

 

PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL (ESO) 

A información que subministra a avaliación debe servir como punto de referencia para a 
actuación pedagóxica. A avaliación constitúe un proceso continuo, que forma parte do propio 
proceso de aprendizaxe. A finalidade principal da avaliación é a adecuación do proceso de ensino 
ao proceso real da aprendizaxe dos alumnos. Unha parte do proceso avaliador é a avaliación inicial 
para coñecer e valorar os contidos previos do alumnado. Esta avaliación pretende contextualizar a 
avaliación, facer un diagnóstico de grupo e do individuo, xa que se tomarán en consideración os 
datos relativos ao historial académico de cada alumno e as suxestións aportadas polo profesorado 
e terá por obxecto establecer un diagnóstico sobre os seguintes aspectos: 

Grao de dominio dos contidos mínimos que se consideran imprescindibles para construír as novas 
aprendizaxes propias da Educación Secundaria Obrigatoria. 

Grao de consecución das competencias básicas. 

Peculiaridades na forma de aprender de cada alumno (habilidades, destrezas, estratexias,...). 

Grao de integración social do alumno. 

 

Esta información, moi importante para comezar o curso, será obtida realizando nos primeiros 
días do inicio de curso probas, enquisas..., que aporten dita información. 

En datas a fixar pola Xefatura de Estudos, compartirase esta información co resto do 
profesorado que imparte materias no mesmo nivel académico, na denominada sesión de avaliación 
inicial, a que debe indicar o coñecemento real de cada alumno, así como calquera proposta de 
mellora na súa situación no grupo, medidas de atención á diversidade, etc. 

 
AVALIACIÓN DO ALUMNADO. 

O obxectivo principal da avaliación dos alumnos é a valoración das capacidades. Debe ser 
entendida como un proceso individualizado e integrador. Isto suporá fixar unhas metas para cada 
alumno acordes coa súa situación inicial sen realizar comparacións cunhas normas estándar de 
rendemento. 

Como a medida que avanza o proceso educativo os alumnos evolucionan, a avaliación ha de 
ser formativa, o que implica recoller información en todo momento, para comprobar os progresos 
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e dificultades dos alumnos e proporcionar unha atención individualizada en cada momento. 

En cada avaliación realizaranse unha ou varias probas escritas que servirán tanto para 
cualificar ao alumno como para valorar se se conseguiron ou non os obxectivos propostos. 

A avaliación non se leva a cabo para clasificar aos alumnos nin comparalos, senón para 
orientalos e para que o profesor-a teña elementos de xuízo para tomar decisións sobre o xeito de 
continuar o proceso educativo. 

Ao alumno informaráselle sobre os resultados da avaliación. 
 
 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO EDUCATIVO. 

Levarase a cabo observando ao longo do seu desenvolvemento se é válido para o que se 
pretende conseguir, se a metodoloxía é a adecuada e se a nosa actuación é correcta. Esta avaliación 
incluirá referencias a aspectos tales como: 

 

A organización do aula. 
O aproveitamento dos recursos do centro. 
A relación entre o profesor e os alumnos. 
A relación entre profesores. 
A convivencia entre alumnos. 

Os resultados obtidos ao final, tamén completarán a información e permitirannos introducir as 
correccións necesarias para futuras actuacións. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

Son os indicadores que nos sinalan se o alumno desenvolveu as capacidades para conseguir os 
obxectivos propostos. En cada programación de aula aparecen os respectivos criterios de avaliación. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E RECOLLIDA DE DATOS. 

Os datos para a avaliación dos alumnos proporciónannolos: 

 A observación directa do alumno. Infórmanos sobre: 

Se mostra interese no traballo. 
Se participa no grupo. 
Se tén un hábito racional no traballo. 
A súa forma de expresarse oralmente. 
Se tén unha actitude crítica e aberta. 
Como utiliza as fontes de información. 
Se sabe razoar con lóxica. 

 O caderno de traballo do alumno. O alumno levará un caderno ou cadernos para clase e o 
laboratorio. Darannos información sobre: 

 

Ao comezo de cada curso informarase aos alumnos dos obxectivos, contidos, 
metodoloxía, criterios de avaliación e de cualificación para que desde o principio o 

alumno coñeza como se vai a desenvolver o seu proceso de formación. 
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Expresión escrita. 
Comprensión das actividades. 
A forma de comunicar os resultados obtidos. 

 Probas individuais escritas e orais. Nelas o alumno responderá a preguntas teóricas, cuestións 
teórico-prácticas e problemas numéricos. 
Proporcionarannos información sobre a súa capacidade para: 

Memorizar información. 
Manexar información extensa e presentala de forma adecuada e coherente. 
Analizar e resolver cuestións teórico-prácticas. 
Resolver problemas. 

CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO. 

Esta basearase en: 

Observación directa. 

Cadernos do aula e laboratorio. 

Probas escritas. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Evidentemente os criterios de cualificación non poden ser igual en bacharelato e na ESO, así 
como tampouco entre o primeiro e segundo ciclo da ESO. Por iso estes criterios especifícanse nas 
programacións de cada materia. Consideraranse superadas as materias sempre que se dea unha 
cualificación global positiva de todos os aspectos avaliables. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA. 

Os alumnos cualificados con insuficiente en xuño, poderán presentarse a unha proba 
extraordinaria en setembro, segundo se estableza nas normas legais. Esta proba versará sobre os 
contidos de cada materia. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto aos diferentes 
ritmos de aprendizaxe, capacidades e motivación que desenvolve cada alumno ou alumna do 
curso. 

O profesor-a desenvolverá diferentes estratexias de ensino co fin de facilitar as aprendizaxes 
das alumnas e os alumnos en función das súas necesidades concretas. 

Deste xeito, os contidos trátanse no Libro do Alumno en diferentes niveis de profundidade: 

O texto expositivo e as diferentes actividades desenvolven os contidos básicos da Unidade. 

Así mesmo, inclúense numerosas Actividades de Reforzo e de Ampliación para cada un dos 
apartados dos temas que conforman o Libro do Alumno. 

O profesorado, cando se requira, elaborará materiais adaptados ás circunstancias dos alumnos. 
Como vías concretas de actuación podemos sinalar as seguintes: 

Conveniencia da interacción entre os alumnos como factor favorecedor da aprendizaxe. O 
traballo en grupo, alternado co individual pode ser utilizado con diferentes intencións para traballar 
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diferentes niveis de dificultade. 

Organizar e presentar os contidos de forma relacionada con outras áreas dado que facilita a súa 
xeneralización e aplicación a situacións novas. 

Utilización de materiais didácticos variados e graduais en función da dificultade. 

Centrar a atención máis no proceso que no resultado do alumno. 

Considerar a avaliación como un instrumento ao servizo do proceso de ensino-aprendizaxe, e 
non como a culminación do mesmo. 

Todas estas actuacións levaranse a cabo mediante: 

Introdución- motivación, para favorecer o interese e participación dos alumnos na aprendizaxe. 

Diagnóstico de coñecementos previos, que permitan expresar os seus acertos e erros 
conceptuais. 

Consolidación, para contrastar e establecer relacións entre as novas ideas e as previas dos 
alumnos. 

De ampliación de autonomía que axuden á adquisición de destrezas relacionadas co aprender a 
aprender. 

Cando as dificultades na ESO son xerais e permanentes poderán levarse a cabo adaptacións 
curriculares significativas en colaboración co departamento de orientación. Enténdese por estas as 
que consisten na eliminación de contidos esenciais ou obxectivos xerais e a consecuente 
modificación dos respectivos criterios de avaliación. 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO E ALUMNADO CON MAIOR 
CAPACIDADE. 

 

Cando o Departamento de Orientación teña diagnosticados os alumnos con necesidades 
educativas especiais, o profesor respectivo establecerá as medidas máis adecuadas ás súas 
peculiaridades e características. 

PLANS DE TRABALLO PARA SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
 

ALUMNADO DA E.S.O. CON MATERIAS DA ÁREA PENDENTES. 

Os alumnos da ESO coas materias de  Bioloxía e Xeoloxía de 1º e Bioloxía e Xeoloxía de 3º da 
ESO pendentes terán que seguir un programa de recuperación: 

Durante o curso (avaliación continua): Dividirase a materia en tres partes correspondentes ás tres 
avaliacións do curso académico. Cada parte ou período de tempo terá un boletín de traballo obrigatorio 
sobre a materia dese trimestre. Ao final do período haberá unha proba sobre os contidos do boletín. 
O exame correspondente á terceira avaliación terá lugar na data fixada pola Xefatura de Estudos para 
a realización da proba ordinaria durante o mes de maio. 

O profesor/a da materia do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do curso actual ou o profesor/a 
asignado polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía (materias de non continuidade) será o 
encargado/a, ao inicio de cada trimestre, de informar a cada alumno/a sobre a data de entrega do 
boletín e a realización do exame e contarán con axuda do profesor/a encargados da súa avaliación para 
a resolución de dúbidas. 
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A cualificación obtida será o promedio das cualificacións acadadas en cada avaliación, sempre e 
cando a puntuación sexa igual ou superior a 4. A materia estará superada cando o alumno/a obteña 
unha nota media de 5 ou superior. 

Proba ordinaria: será convocada pola Xefatura de Estudos, no mes de maio, e versará sobre os 
contidos dos boletíns. 

Proba extraordinaria: celebrarase no mes de setembro e estará convocada pola Xefatura de 
Estudos. O exame será elaborado a partir dos contidos dos boletíns entregados durante todo o curso 
académico. A materia estará superada cando o alumno/a obteña unha cualificación de 5 ou superior. 

 

ALUMNADO DE BACHARELATO CON MATERIAS PENDENTES. 

Os alumnos de 2º de Bacharelato con Cultura Científica e/ou Bioloxía e Xeoloxía de 1º de 
bacharelato pendentes terán que presentarse trimestralmente aos exames establecidos polo 
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. A comezos do curso os alumnos/as serán informados sobre as 
datas dos exames e a materia que será avaliada en cada trimestre. A nota final acadada na materia 
pendente será calculada a partir das cualificacións obtidas en cada trimestre. 

A materia estará superada cando o alumno/a obteña unha nota media de 5 ou superior. 

Proba ordinaria: no mes de maio e convocados pola Xefatura de Estudos, realizarán un exame de 
toda a materia. 

Proba extraordinaria: no mes de setembro e convocados pola Xefatura de Estudos, realizarán un 
exame de toda a materia. 

A materia estará superada cando o alumno/a obteña unha nota numérica de 5 ou superior. 
 

PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS. 

Para cursar as materias de Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias da Terra e do Medio Ambiente de 2º de 
bacarelato terán que ter superadas a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º. No caso de que isto non 
sexa así o alumno terá que superar unha proba baseada nos contidos mínimos da materia de Bioloxía 
e Xeoloxía de 1º de Bacharelato. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE O VERÁN. 

Aquel alumnado da ESO que sexa cualificado con insuficiente na avaliación ordinaria recibirá un 
plan de recuperación para facilitar o proceso de preparación da materia de cara a proba extraordinaria 
que se convocará en setembro, a partir dos contidos de todo o curso. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Curso 2020-21:  

Debido á situación sanitaria provocada pola COVID-19, suprímense todas as actividades 
extraescolares para este curso. Non obstante, non se descarta programar algunha delas ao longo do 
curso se a situación o permite. Polo tanto, mantéñense as excursións programadas para o curso 
anterior, como guía para o caso de que se puidera realizar algunha delas este curso. 

CRITERIOS XERAIS. 

As saídas programadas procurarase, sempre que sexa posible, que estean coordinadas con outras 
áreas e  coa suficiente antelación para non interferir con outras actividades. 

Para evitar repetir actividades deberanse ter en conta as que xa se realizaron na Educación Primaria 
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e noutros cursos. 

Estarán enfocadas cara a temas relacionados co coñecemento da entorno, o medio ambiente, a 
saúde e calquera outro relacionado cos contidos dos respectivos currículos. 

As visitas e actividades extraescolares terán ademais como obxectivo mellorar a convivencia, o 
coñecemento persoal e as relacións entre os alumnos/as e os profesores/as. 

 
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA O CURSO 2019/2020. 

 

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 
ALUMNADO AO QUE 

VAI DIRIXIDA 
 DATAS  

PREVISTAS 
PROFESORADO 
RESPONSABLE 

Descubrindo as rochas que 

pisas (itinerario xeolóxico 

pola contorna Tomiño – A 

Guarda) 

2º Bach (Xeoloxía) 

1º Bach (Bio Xeo) 

28 alumnos-as 

3º trimestre Beatriz Fervenza 

María G. Boán 

Museo de Historia 

Natural/Cactus/Observatorio 

astronómico 

Santiago de Compostela 

1º Bach (Bio Xeo) 

4º ESO (Bio Xeo)+ 

CC. Aplicadas 

44 alumnos-as 

3º trimestre María G. Boán 

Maricruz Asenjo  

Raquel Seoane 

IGAFA (Ito. Galego de 

Formación en Acuicultura) 

Vilagarcía de Arousa 

4º ESO (Bio Xeo)+ 

CC. Aplicadas 

22 alumnos-as 

2º trimestre Maricruz Asenjo  

Raquel Seoane 

Casa das Ciencias /Domus / 

Aquarium 

A Coruña 

3º de ESO 

62 alumnos-as 

3º trimestre María G. Boán  

et alii 

Asociación ecoloxista 

ANABAM (Itinerario 

ecolóxico pola contorna) 

1º de ESO 

75 alumnos-as 

3º trimestre Maricruz Asenjo,  

Beatriz Fervenza 

et alii 

Observatorio astronómico 

Forcarei/ Cotobade 

1º de ESO 

75 alumnos-as 

2º trimestre Maricruz Asenjo,  

Beatriz Fervenza 

et alii 
 
 

Ademáis teranse en conta todas aquelas actividades que puntualmente sexan ofertadas por 
diferentes institucións e que susciten o interese do alumnado e do Departamento de Bioloxía e 
Xeoloxía. 

CONTRIBUCIÓN DAS CIENCIAS DA NATUREZA AO PROXECTO LECTOR. 
 

No Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, establécese que “os centros educativos deberán 
elaborar e incluír nos seus proxectos educativos de centro proxectos lectores que integren todas as 
actuacións do centro destinadas ao fomento da lectura e da escritura e á adquisición das competencias 
básicas”. Co fin de fomentar o hábito e o gusto pola lectura, dedicarase un tempo á mesma na práctica 
docente do conxunto de todas as materias da ESO non inferior a unha hora semanal en cada grupo, 
que se articulará a través do proxecto lector do centro. 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía pode e debe contribuír aos obxectivos xerais que se 
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establezan no proxecto lector e en particular seguirase no aula de Ciencias unha metodoloxía: 

Que fomente a utilización de materiais didácticos variados: libros, vídeos, DVDs, Cds, Rede de 
datos: Google, Blogs, etc. 

Que lle ensine a ler en voz alta e en público con corrección e comprendendo o que le. 

Que lle ensine a expor ideas en público e que as exprese correctamente e con respecto polas ideas 
dos demais. 

Que aprenda a achegar ideas, explicacións, hipóteses e teorías baseadas nos datos. 

Que acepte as ideas achegadas polos demais se se lle dan razóns adecuadas ou que aprenda a 
rebatelas dun xeito razoado e científico. 

Que desenvolva a comprensión oral e escrita. 

Que lle ensine a resumir un texto ou unha explicación oral: que sexa quen de distinguir o 
importante e o accesorio nun texto ou nunha explicación oral. 

Que lle permita distinguir entre varias alternativas dun xeito razoado. 

Que aprenda a identificar documentos: esquemas, vídeos, mapas, fotos, etc. 

Que facilite a realización e interpretación de gráficas. 

Que lles axude a buscar información complementaria: libros, Rede, outras persoas, etc.; así como 
a organizar  

Que fomente a elaboración de informes de prácticas con rigor. 

Que inculque o costume de presentar o traballo realizado en tempo e en forma, así como o aprecio 
polo traballo ben feito. 

CONTRIBUCIÓN DAS CIENCIAS DA NATUREZA AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS tecnoloxías da 
información e a comunicación (TIC's). 

A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula convértese nunha 
peza clave na educación e formación das novas xeracións. A súa importancia social e o lugar preferente 
que ocupan xa na vida dos nenos e das nenas, fai que deban estar presentes nos centros educativos, 
de modo que aqueles adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para abordar con garantía 
de éxito a súa utilización nos contextos de aprendizaxe, familiares e de lecer. 

Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha competencia 
dixital: dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e para 
transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información 
ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das TIC’s para 
informarse, aprender e comunicarse. 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía pode e debe contribuír aos obxectivos xerais que se 
establezan no proxecto lector coas seguintes actuacións: 

A utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 

O uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a obtención de información 
e para a aprendizaxe. 

O ensino de estratexias para obter e xestionar a información mediante o uso das TIC’s. 

O uso do ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de expresión das 
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propias ideas. 

O emprego das TIC’s nas actividades de aula: explicacións, actividades, proxectos… 

A consulta de información na páxina web do centro. 

 CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

O instituto debe ser un lugar privilexiado de convivencia. É un espazo de crecemento, de 
aprendizaxe, de experiencias compartidas e de descubrir o mundo. O noso compromiso é fomentar en 
todo lugar un clima de convivencia baseado no respecto e a comunicación fluída, aberta e sincera entre 
todos os membros da Comunidade educativa; que favoreza o traballo escolar, onde todos se sintan 
seguros e respectados. O profesorado actuará en todo momento segundo as directrices aportadas polo 
plan de convivencia do Centro e procederá a realizar os pertinentes protocolos, en caso necesario, 
sobre sancións, partes de incidencia, etc. 

 
 PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

Dentro do proceso de ensino-aprendizaxe levarase a cabo a avaliación da programación proposta, 
co fin de conseguir información que nos permita reflexionar acerca do funcionamento da mesma e 
propoñer os cambios necesarios para o seguinte curso. Nas sesións de reunión do departamento e ao 
longo de todo o curso académico abordarase esta avaliación. 

Levarase a cabo observando ao longo do seu desenvolvemento se é válido para o que se pretende 
conseguir, se a metodoloxía é a adecuada e se a nosa actuación é correcta. Esta avaliación incluirá 
referencias a aspectos tales como: 

A organización da aula. 

O aproveitamento dos recursos do centro. 

A relación entre o profesorado e os alumnos. 

A relación entre profesores. 

A convivencia entre alumnos. 

Os resultados obtidos ao final, tamén completarán a información e permitirannos introducir as 
correccións necesarias para futuras actuacións. 

Á hora de avaliar a nosa programación temos que asegurarnos que existe coherencia entre todos 
os apartados dos que se compón dita programación, así como realizar una avaliación inicial para axudar 
a coñecer aos alumnos. Pode suceder que a secuencia de unidades didácticas poida sufrir cambios, á 
hora de coñecer aos alumnos, como por exemplo cambios na temporalización, secuenciación de 
actividades, etc. Calquera variación que se realiza na programación reflectirase na memoria de fin de 
curso. 
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PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS POR MATERIA 

Programacións didácticas de materias da E.S.O. 
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   1. PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º DA E.S.O 

 
INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en distintos 

aspectos a Lei organica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas que 
permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de 
oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan ao máximo as súas 
potencialidades. 

 

Coa finalidade de establecer as condicións propicias para afondar nos cambios metodolóxicos necesarios 
para alcanzar aqueles obxectivos, a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, deulle unha nova redacción ao 
artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para definir o currículo como a regulación dos 
elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. O currículo 
estará integrado polos obxectivos de cada ensinanza e de etapa educativa; as competencias, ou capacidades 
para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a 
realizacion adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos; os contidos, ou conxuntos 
de coñecementos,  habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada 
ensinanza e etapa educativa, e a adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a 
descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos/das docentes; os estándares e 
resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias e 
do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se 
clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os 
programas en que participe o alumnado. 

 
O Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado polo Ministerio de Educación, Cultura e 

Deporte, que establece o currículum básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, foi 
desenvolvido na comunidade Autónoma de Galicia polo DECRETO 86/2015, do 25 de xuño de 2015, polo que 
se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015). 

 

A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na E.S.O. e no 
bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se 
describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 
O ensino nos valores dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa sendo unha 

das finalidades prioritarias da educación, tal e como se pon de manifesto nos obxectivos desta etapa educativa 
e nos desta materia (e que teñen unha manifestación concreta nos contidos transversais que se poden traballar 
en cada unidade didáctica). Así mesmo, preténdese que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos 
coñecementos previamente adquiridos e da realidade cotiá e intereses próximos ao alumnado. Por iso, en 
todos os casos en que é posible se parte de realidades e exemplos que lle son coñecidos, de forma que se 
implique activa e receptivamente na construción da súa propia aprendizaxe. A inclusión das competencias 
básicas como referente do currículo afonda nesta concepción funcional das aprendizaxes escolares. 

Así pois, na materia de Bioloxía e Xeoloxía potenciarase o desenvolvemento da competencia de 
comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
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Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deseñaranse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 
Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención con ou sen 
hiperactividade (TDA - TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema 
educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e 
organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades 
persoais e os obxectivos e competencias establecidas na materia para todo o alumnado. 

 

Por último, a programación da materia está adaptada ao contexto e a realidade cotiá na que se 
desenvolve o alumnado de 1º da E.S.O. do I.E.S. A Sangriña, posto que se pretende unha aprendizaxe 
significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente adquiridos e da realidade cotiá e intereses 
próximos ao alumnado. Por iso, en todos os casos en que é posible se parte de realidades e exemplos que lles 
son coñecidos, de forma que se impliquen activa e receptivamente na construción da súa propia aprendizaxe. 

 
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLA A 

RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS 
COMPETENCIAIS. 

 
Competencia para Aprender a Aprender 

 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

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

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos.  
BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de identificación.  
BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas estruturas nos animais e 

nas plantas máis comúns. 
BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico.  
BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do 

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

Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía 
 

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

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

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 
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BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 
BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe as súas características 

xerais. 
BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o desenvolvemento da 

vida nel, e que non se dan nos outros planetas. 
BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 
BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a posición dos astros, e 

deduce a súa importancia para a vida. 
BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas fenómenos como as fases lunares e as 

eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 
BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis frecuentes nas zonas externas do planeta 

e xustifica a súa distribución en capas en función da súa densidade. 
BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre, e os materiais que os 

compoñen, e relaciona esas características coa súa situación. 
BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos.  
BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais en relación coa súa 

orixe. 
BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que sustentan o papel protector 

da atmosfera para os seres vivos. 
BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas súas consecuencias para o 

mantemento da vida na Terra. 
BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado de agregación.  
BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra.  
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. 
BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes grupos, e salienta a súa 

importancia biolóxica. 
BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico.  
BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen. 
BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen. 
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. 
BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas ou de interese 

especial por seren especies en perigo de extinción ou endémicas. 
BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas estruturas nos animais e 

nas plantas máis comúns. 
BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 
BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema. 
BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 
BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC’s, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 
BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do 

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

Competencia Dixital 
 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando diversos soportes. 
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BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC’s, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións. 

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

 
Competencia de Comunicación Lingüística 

 
BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e exprésase de xeito correcto 

tanto oralmente como por escrito. 
BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando diversos soportes.  
BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar 

sobre problemas relacionados. 
BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito. 
 

Competencia de Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor 

 
BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 

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

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

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración ambiental, e propón accións e hábitos 

que contribúan á súa solución. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable da auga doce, e enumera 

medidas concretas que colaboren nesa xestión. 

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

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

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do 

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

 
Competencia de Conciencia e Expresións Culturais 

 

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

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. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas galegos.  
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito. 
 

Competencia Social e Cidadá 

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

material empregado. 

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

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración ambiental, e propón accións e hábitos 

que contribúan á súa solución 
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BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire coa acción protectora da 

atmosfera. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable da auga doce, e enumera 

medidas concretas que colaboren nesa xestión. 

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

actividades humanas. 

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

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

 
CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 

que lles permitan: 
 

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 
resolver pacificamente os conflitos. 

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente 
as da información e a comunicación. 

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en sí mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

Comprender e expresarse con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

  Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda 
a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 
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Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito 
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 
comunidade lusófona. 

 
A materia preséntase en seis bloques: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias; metodoloxía científica. Nel traballase: o 
vocabulario científico, tanto a nivel oral como escrito; a obtención, selección e interpretación de 
información; a planificación e realización do traballo experimental, e interpretación dos seus 
resultados; normas de laboratorio. 

Bloque 2. A Terra no universo. Neste bloque abordarase: distintos modelos sobre a súa orixe; 
compoñentes, características e concepcións sobre o Sistema Solar; características, estrutura e 
compoñentes do noso planeta. 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra. Neste bloque traballaremos: o concepto de 
biodiversidade, especie e reino; a continuación falaremos dos distintos grupos que constitúen cada 
reino, explicando as súas características principais. 

Bloque 4. Os ecosistemas. Neste bloque falaremos de: que é un ecosistema; cales son os seus 
compoñentes; que factores inflúen neles; que estratexias podemos atopar neles; como podemos 
conservalos. 

Bloque 5. Proxecto de investigación. Este último bloque integrarase o longo das distintas 
unidades, de forma transversal, sendo o noso obxectivo traballar, tanto de forma individual como en 
equipo, o método científico, xerando hipótesis que deberán de ser comprobadas ou refutadas, 
mediante a experimentación ou a observación. Neste bloque xogará un papel o uso de artigos 
científicos e de divulgación. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA. 
 

Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 
Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio. 
Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha óptima exposición. 
Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva a vida. 
Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida. Clasificación. 
Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva. 
Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as características que os 

diferencian da materia inerte. 
Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e 

heterótrofa. 
Identificar os diferentes grupos de seres vivos. 
Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos taxonómicos. 
Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 
Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as plantas máis 

comúns. 
Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. Clasificación. 
Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e ás plantas 

sobrevivir en determinados ecosistemas. 
Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación de animais e de 

plantas. 
Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución das galaxias. 
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Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia. 
Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 
Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 
Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do día, a noite, as 

estacións, as mareas e as eclipses. 
Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 
Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas. 
Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire. 
Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que contribúan a 

unha solución. 
Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 
Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 
Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no consumo e a 

reutilización. 
Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 
Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 
Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun ecosistema. 
Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 
Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema. 

 
RELACIÓN ENTRE OS OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS, ESTANDARES, COMPETENCIAS. 

 
No DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, atopamos unha serie de cadros con carácter prescriptivo, que nos 

permiten ver a relación entre os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e as propias competencias. Estes 
cadros son ferramentas que nos permiten ver de forma moi intuitiva as  distintas interaccións que hai entre 
estes elementos do currículo. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

 

h 

o 

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

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

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

CCL 

CMCCT 

b 

e 

f 

g 

h 

m 

o 

B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 

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

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

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información 
de carácter científico a partir da utilización de diversas 
fontes. 

CD 

CAA 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito 
preciso, utilizando diversos soportes. 

CD 

CCL 

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

CAA 

CCL 

b 

f 

g 

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

B1.5. Normas de seguridade no 

laboratorio, e coidado dos instrumentos e 

do material. 

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

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

CMCCT 

CSC 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do 
traballo experimental, utilizando tanto instrumentos 
ópticos de recoñecemento como material básico de 
laboratorio, argumenta o proceso experimental 
seguido, describe as súas observacións e interpreta os 
seus resultados. 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 

 
Bloque 2. A Terra no universo 
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f B2.1. Principais modelos sobre a orixe do 
Universo. 

B2.1. Recoñecer as ideas principais sobre a 
orixe do Universo, e a formación e a evolución 
das 

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

CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

  galaxias.  
 

f 

l 

B2.2. Compoñentes do Universo. 

B2.3. Características do Sistema Solar e dos 

seus compoñentes. 

B2.4. Concepcións sobre o Sistema Solar ao 

longo da historia. 

B2.2. Expor a organización do Universo e do 
Sistema Solar, así como algunhas das 
concepcións que sobre este sistema planetario 
se tiveron ao longo da historia. 

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

CMCCT 

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

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

CMCCT 

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

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

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

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

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

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

CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

f 

g 

n 

ñ 

B2.9. Minerais e rochas: propiedades, 
características e utilidades. 

B2.10. Xestión sustentable dos recursos 

minerais. Recursos minerais en Galicia. 

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

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

CMCCT 

CAA 

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

CCEC 

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

CSC 

f B2.11. A atmosfera: composición e 
estrutura. O aire e os seus compoñentes. 
Efecto invernadoiro. Importancia da 
atmosfera para os seres vivos. 

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

b 

e 

f 

g 

m 

B2.12. Contaminación
 atmosférica: repercusións e posibles 
solucións. 

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

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

CSC 

CSIEE 

f 

m 

B2.12. Contaminación
 atmosférica: repercusións e posibles 
solucións. 

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

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

CSC 
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f B2.13. A hidrosfera. Propiedades da auga. B2.11. Describir as propiedades da auga e a súa BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

 Importancia da auga para os seres vivos. importancia para a existencia da vida. en relación coas súas consecuencias para o mantemento 
da vida na Terra. 

 

f 

m 

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

B2.15. Ciclo da auga. 

B2.16. A auga como recurso. 

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

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

CMCCT 

a 

f 

g 

m 

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

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

CSC 

CSIEE 

f 

m 

B2.18. Contaminación das augas doces e 
salgadas. 

B2.14. Xustificar e argumentar a importancia 
de preservar e non contaminar as augas doces 
e salgadas. 

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

CSC 

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

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

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

CMCCT 

 Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra  

f 

l 

m 

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

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

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

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

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

CCEC 

CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

O
bxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

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

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

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

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

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

CMCCT 

f 

m 

B3.1. Concepto de biodiversidade. 

Importancia da biodiversidade. 

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

B3.3. Reinos dos seres vivos. Moneras, 

Protoctistas, Fungi, Metafitas e Metazoos. 

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

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e 

singulares de cada grupo taxonómico. 

CMCCT 

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

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

f 

m 

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

O
bxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

b 

e 

g 

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

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

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

CAA 

g 

l 

ñ 

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

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

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

CMCCT 

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

CAA 

CMCCT 

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

CCEC 

 
Bloque 4. Os ecosistemas  

f B4.1. Ecosistema: identificación dos seus 
compoñentes. 

B4.2. Factores abióticos e bióticos nos 
ecosistemas. 

B4.3. Ecosistemas acuáticos. 

B4.4. Ecosistemas terrestres. 

B4.1. Diferenciar os compoñentes
 dun ecosistema. 

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. CMCCT 

f 

g 

m 

B4.5. Factores desencadeantes

 de desequilibrios nos ecosistemas. 

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

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

BXB4.2.1. Recoñece e enumera os

 factores desencadeantes de desequilibrios nun 

ecosistema. 

CMCCT 
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a 

g 

B4.7. Accións que favorecen a 

conservación ambiental. 

B4.3. Recoñecer e difundir accións que  

favorezan a conservación ambiental. 

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución 

ambiental. 

CSC 

CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

m    
 

 
Bloque 5. Proxecto de investigación  

b 

c 

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

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

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

CAA 

CMCCT 

b 

f 

g 

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

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

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

CAA 

CCL 

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

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

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

CMCCT 

CD 

a 

b 

c 

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

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

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

CSC 

CSIEE 

a 

b 

d 

h 

o 

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

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

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

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CD 

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

CCL 

CCEC 
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Prácticas de laboratorio 

Curso 2020-21:  

Debido á situación sanitaria provocada pola COVID-19, suprímense as prácticas de laboratorio 
presienciais para este curso. Non obstante, non se descarta programar algunha delas ao longo do curso 
se a situación o permite. Polo tanto, mantéñense as prácticas programadas para o curso anterior, como 
guía para o caso de que se puidera realizar algunha delas este curso. 

 
As prácticas de laboratorio constitúen unha estratexia metodolóxica moi importante no proceso de 

ensino-aprendizaxe das ciencias. A aplicación do método científico á resolución de problemas e o deseño de 
experimentos encamiñados á comprobación de hipóteses constitúen en sí mesmo o proceso científico. 
Durante este curso académico segundo o tempo dispoñible e as necesidades do grupo poderanse realizar as 
seguintes experiencias prácticas: 

 

1.- O material de laboratorio. Normas e pictogramas de seguridade.  
2.- A lupa e o microscopio óptico, observación de mostras. 
3.- Observación ao microoscopio de protozoos en auga estancada. 
4.- Observación ao microscopio das células bacterianas dun iogur.  
5.- Observación ao microscopio de células da mucosa bucal. 
6.- Estudo dos fentos empregando a lupa e o microspocio óptico para observar os soros e as 

esporas. 
7.- Observación das partes dunha flor.  
8.- Disección dun mexillón. 
9.- A estación meteorolóxica. 
10.- Recoñecemento das propiedades dun mineral. 
11.- Identificación de minerais e rochas. Uso de claves dicotómicas simplificadas para a 

indentificación de mostras. 
12.- Identificación de Fósiles. 
13.- Depuración de auga. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Os bloques 1 (Habilidades , destrezas e estratexias. Metodoloxía científica) e 5 (Proxecto de 

investigación) do currículo do dedreto 86/2015, aparecen recollidos no resto dos bloques aquí expostos. 
 

1ª AVALIACIÓN 
Unidade 1. A vida na Terra. 
Unidade 2. Moneras, protistas e fungos.  
Unidade 3. As plantas. 
Unidade 4. Os animais. Características xerais. 

 
2ª AVALIACIÓN 
Unidade 5. Os invertebrados.  
Unidade 6. Os vertebrados. 
Unidade 7. Os ecosistemas. A biodiversidade . 
Unidade 8. O universo e a Terra. 

 
3ª AVALIACIÓN 

Unidade 9. A atmosfera.  
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Unidade 10. A hidrosfera. 

Unidade 11. A xeosfera. Os minerais. 

Unidade 12.A xeosfera As rochas. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 

vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto 

oralmente como por escrito. 

B.1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario 

científico e exprésase con correción, tanto oralmente 

como por escrito 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de 

carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 

B.1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito 

preciso utilizando diversos soportes. 

B1.2.2. Transmite a información de xeito preciso 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para 

formar unha opinión propia e argumentar sobre 

problemas 

relacionados. 

B1.2.3. Utiliza a información para formar unha opinión 

propia e argumentar. 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, e coida os instrumentos e o material 

empregado. 

B1.3.1 Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do 

traballo experimental, utilizando tanto instrumentos 

ópticos de recoñecemento como material básico de 

laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 

describe as súas observacións e interpreta os seus 

resultados. 

B1.3.2 Desenvolve o traballo experimental, utilizando 

instrumentos e como material básico de laboratorio, 

describe as súas observacións e interpreta os seus 

resultados. 

Bloque 2. A Terra no universo 

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

universo. 

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

universo. 

BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do 

Sistema Solar, e describe as súas características xerais. 

BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do 

Sistema Solar, e describe as súas características xerais. 

BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta 

Terra que permiten o desenvolvemento da vida nel, e que 

non se dan nos outros planetas. 

BXB2.3.1. Precisa as características que permiten o 

desenvolvemento da vida no noso planeta. 

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

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados 

co movemento e a posición dos astros, e deduce a súa 

importancia para a vida. 

 

BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e 

esquemas fenómenos como as fases lunares e as eclipses, 

e establece a súa relación coa posición relativa da Terra, a 

Lúa e o Sol. 

BXB2.5.2. Comprendea orixe das fases lunares e as 
eclipses. 

BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais 

máis frecuentes nas zonas externas do planeta e xustifica 

a súa distribución en capas en función da súa densidade. 

BXB2.6.1. Describe distribución en capas do noso planeta. 

BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o 

manto e o núcleo terrestre, e os materiais que os 

compoñen, e relaciona esas características coa súa 

situación. 

BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o 

manto e o núcleo terrestre, e os materiais que os 

compoñen. 
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BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios 

que permitan diferencialos. 

 

BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis 

frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da vida 

cotiá. 

 

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a 

xestión sustentable dos recursos minerais. 

 

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da 

atmosfera. 

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da 

atmosfera. 

BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 

contaminantes principais en relación coa súa orixe. 

BXB2.8.2. Identifica os contaminantes principais en 

relación coa súa orixe. 

BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións 

sinxelas as causas que sustentan o papel protector da 

atmosfera para os seres vivos. 

BXB2.8.3. Identifica o papel protector da atmosfera para os 

seres vivos. 

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa 

deterioración ambiental, e propón accións e hábitos que 

contribúan á súa solución. 

 

BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade 

humana interfire coa acción protectora da atmosfera. 

 

BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en 

relación coas súas consecuencias para o mantemento da 

vida na Terra. 

 

BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus 

cambios de estado de agregación. 

BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión 

sustentable da auga doce, e enumera medidas concretas 

que colaboren nesa xestión. 

BXB2.13.1. Comprende a xestión sustentable da auga 

doce, e enumera medidas concretas que colaboren nesa 

xestión. 

BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de 

augas doces e salgadas, en relación coas actividades 

humanas 

 

BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 

desenvolvemento da vida na Terra. 

BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 

desenvolvemento da vida na Terra. 

Bloque 3. A biodiversidad no planeta Terra 

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. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica 

criterios de clasificación dos seres vivos. 

BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos 

de cada un destes grupos, e salienta a súa importancia 

biolóxica. 

BXB3.2.1. Identifica exemplares característicos de cada un 

destes grupos. 

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares 

de cada grupo taxonómico. 

BXB3.3.1. Discrimina cada grupo taxonómico. 

BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo 

taxonómico ao que pertencen. 

BXB3.4.1.    Asocia    invertebrados comúns co grupo 

taxonómico ao que pertencen. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos 

á clase á que pertencen. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos 

á clase á que pertencen. 
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BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e 

relaciónao coa súa importancia para o conxunto de todos 

os seres vivos. 

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. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares 

dos principais grupos de plantas. 

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

claves de identificación. 

 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais 

propios dalgúns ecosistemas ou de interese especial por 

seren especies en perigo de extinción ou endémicas. 

 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a 

presenza de determinadas estruturas nos animais e nas 

plantas máis comúns. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a 

presenza de determinadas estruturas nos animais e nas 

plantas máis comúns. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais 

propios dos ecosistemas galegos. 

 

Bloque 4. Os ecosistemas 

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 

BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores 

desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema. 

BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores 

desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema. 

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución 

ambiental. 

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución 

ambiental. 

Bloque 6. Proxecto de investigación. 

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

científico. 

B5.1.1. Aplica o método científico. 

BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses 

que propón. 

B5.2.1. Xustifica argumentando as hipóteses que propón. 

BXB5.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas 
TIC, 

para a elaboración e a presentación das súas 

investigacións. 

B5.3.1. Utiliza as TIC nas súas investigacións. 

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

en grupo. 

B5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e 

en grupo. 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación 

sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 

contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a 

súa presentación e defensa na aula. 

B5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación para a 

súa presentación e defensa na aula. 

BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 

conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito. 

B5.5.2. Expresase con precisión e coherencia. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

O Artigo 7 do anexo II da Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro (BOE do 29 de xaneiro de 2015), pola que 
se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación describe a avaliación 
das competencia básicas. Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finais nas 
diferentes etapas educativas, deberá terse en conta o grao de dominio das competencias correspondentes á 
Educación Primaria, a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato, a través de procedementos de 
avaliación e instrumentos de obtención de datos que ofrezan validez e fiabilidade na identificación das 
aprendizaxes adquiridas. Por iso, para poder avaliar as competencias é necesario elixir, sempre que sexa 
posible, estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus desempeños na resolución de 
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problemas que simulen contextos reais, movilizando os seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes. 

 
O uso do exame final como acto fundamental do proceso avaliativo engade un obstáculo ó proceso de 

avaliación, como argumenta Sanmartí (2003), acto que só tiña todo o seu sentido no marco dun modelo de 
ensino para uns poucos. 

 
A consecución dos obxectivos propostos e a adquisición das competencias clave en cada caso 

avaliarase de xeito contínuo, empregando unha ampla variedade de intrumentos de avaliación. 

 
A avaliación inicial permitirá diagnósticar en cada caso o punto de partida de cada alumno e elumna e 

poder así axustar o procedemento de ensino en cada caso. 

 
Os traballos elaborados na aula permitirán facer un seguemento do aproveitamento do proceso de 

ensino en cada sesión. 

 
A observación diaria do traballo realizado por cada alumno e alumna permitirá avaliar o grao en que 

se desenvolve cada un deles na realización das diferentes tarefas. 

 
A realización de exames diversos e a resolución de exercicios permitirá determinar ata que punto o 

alumnado acada os obxectivos propostos. 

 
O informe de laboratorio constituirá un instrumento importantísimo na avaliación do proceso ensino-

aprendizaxe toda vez que o informe de laboratorio supón a concreción do traballo realizado en cada tarefa. 

 
SANMARTÍ, N. 2003. -Evaluación externa. ¿Por qué y para qué?. Alambique, 37, pp. 9-18. 

 

 
CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 
O desenvolvemento dos coñecementos científicos, fai que neste curso sexa imprescindible 

abordar o currículo de Ciencias da Natureza desde a exclusiva perspectiva da Bioloxía e a Xeoloxía 
consecuencia duns coñecementos cada vez máis especializados e máis profundos. Esta 
especialización non é incompatible co estudo interdisciplinar, non en van o coñecemento científico, 
en xeral, e o natural, en particular, non se poden estudar de forma fragmentada. A finalidade é 
acadar un nivel de coñecementos que lles permita a comprensión de moitos dos problemas que 
afectan o mundo na vertente natural e ambiental e, en consecuencia, a súa intervención no marco 
dunha educación para o desenvolvemento sostible do planeta. Isto só se poderá acadar se o 
desenvolvemento dos contidos (conceptos, feitos, teorías, leis, etc.) parte do que coñece o 
alumnado e do seu contorno, ao que poderá comprender e sobre o que poderá intervir.  

Se ademais temos en conta que os avances científicos se converteron ao longo da historia nun 
dos paradigmas do progreso social —o coñecemento científico avanza a unha velocidade imposible 
de predicir e a súa aplicación modifica as nosas condicións de vida—, vemos que a súa importancia 
é fundamental na formación do alumnado, formación na que tamén repercutirá unha determinada 
forma de enfrontarse co coñecemento, a que incide na racionalidade e na demostración empírica 
dos fenómenos naturais.  

Neste aspecto habería que lembrar que tamén se debe facer fincapé no que o método 
científico lle achega ao alumnado: estratexias ou procedementos de aprendizaxe para calquera 
materia (sistematización do coñecemento, formulación de hipóteses, comprobación de resultados, 
investigación, traballo en grupo...), aspecto que está estreitamente ligado con algunhas das 
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competencias básicas (aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal, sobre todo). E ademais, 
e nunca se recalca o suficiente, débense integrar os coñecementos científicos e os humanísticos, 
todos eles partes inseparables da cultura básica dun cidadán do século XXI. 

A Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre competencias, 
os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria e o 
bacharelato (BOE do 29 de xaneiro de 2015), establece que un enfoque metodolóxico baseado nas 
competencias clave e nos resultados de aprendizaxe conleva importantes cambios na concepción 
do proceso de ensino-aprendizaxe, cambios na organización e na cultura escolar; require da estreita 
colaboración entre docentes no desenvolvemento curricular e na transmisión de información sobre 
a aprendizaxe dos alumnos e alumnas, así como cambios nas prácticas de traballo e nos métodos de 
ensino. 

 
Para potenciar a motivación pola apredizaxe de competencias requírense, ademais, 

metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas que faciliten a participación e implicación do 
alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán as que xeren 
aprendizaxes máis transferibles e duradeiros. As metodoloxías que contextualizan a aprendizaxe e 
permiten a aprendizaxe por proxectos, os centros de interés, o estudo de casos e a aprendizaxe 
baseada en problemas favorecen a participación activa, a exprimentación e a aprendizaxe funcional 
que vai facilitar o desenvolvemento de competencias, así como a motivación dos alumnos e alumnas 
ó contribuir decisivamente á transferibilidade da aprendizaxes. 

 

Polo tanto, o estudo de Bioloxía e Xeoloxía neste curso terá en conta os seguintes aspectos: 

 Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, senón tamén os 
procedementais e actitudinais, de forma que a presentación destes contidos ha de ir sempre 
encamiñada á interpretación do contorno por parte do alumnado e a conseguir as competencias 
básicas propias desta materia, o que implica empregar unha metodoloxía baseada no método 
científico. 

 Conseguir unha aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que os 
contidos/coñecementos poidan ser aplicados polo alumnado ao entendemento do seu contorno 
natural máis próximo (aprendizaxe de competencias) e ao estudo doutras materias. 

 Promover unha aprendizaxe construtivista, de forma que os contidos e as aprendizaxes sexan 
consecuencia uns doutros e da exploración de ideas do alumnado e posterior exposición e discusión 
na aula. 

 Tratar temas básicos, adecuados ás posibilidades cognitivas individuais do alumnado. 
 Favorecer, ademais do traballo individual, o de carácter colectivo entre o alumnado. 
 Para tratar adecuadamente os contidos desde a triple perspectiva, pero integrada, de 

conceptos, procedementos e actitudes e para contribuír á adquisición de determinadas competencias, 
a proposta metodolóxica debe ter en conta a concepción da ciencia como actividade en permanente 
construción e revisión, e ofrecer a información necesaria para fomentar que o alumnado participe 
activa e progresivamente na construción do seu propio coñecemento (aprender a aprender) mediante 
diversas estratexias: 

 Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e a investigación científicas. 
 Propoñer actividades prácticas que o sitúen fronte ao desenvolvemento do método científico, 

proporcionándolle métodos de traballo en equipo e axudándoo a enfrontarse co traballo / método 
científico que o motive para o estudo. 

 Combinar os contidos presentados expositivamente mediante cadros explicativos e 
esquemáticos, nos que a presentación gráfica é un importante recurso de aprendizaxe que facilita non 
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só o coñecemento e a comprensión inmediatos do alumnado senón a obtención dos obxectivos da 
materia e as competencias básicas. 

 Aproveitar as posibilidades de aprendizaxe que permite o uso habitual das tecnoloxías da 
información e a comunicación (DVD-ROM, internet,...). 

 Tratar os contidos de forma que conduzan a unha aprendizaxe comprensiva e significativa. 
 Exposición clara, sinxela e razoada dos contidos, cunha linguaxe adaptada á do alumnado. 
 Estratexias de aprendizaxe que propicien a análise e comprensión do feito científico e natural. 
 
O libro de texto utilizado é Bioloxía e Xeoloxía Galicia 1º ESO, de C. Plaza, J. Hernádez e J. 

Martínez. Editorial Anaya, 2015 (ISBN: 978-84-678-5181-6) que organiza cada unidade cunha mesma 
estrutura, e cuxas distintas seccións atenden ás diferentes esixencias metodolóxicas indicadas: 

 

 Unha serie de preguntas de diagnóstico inicial. 
 

 Un desenvolvemento expositivo da unidade, intercalando proporcionalmente
 contidos conceptuais, procedementais e actitudinais, realizando actividades. 

- Os conceptos (leis, teorías,...) 
- Actividades de reflexión (Reflexiona) 
- Información complementaria, a modo de debuxos, fotografías, Interésache saber, Lembra, 

vocabulario explicativo... 
 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para o desenvolvemento da programación empregáranse os seguintes materiais e recursos 
didácticos: 

Materiais impresos: 

Vives, F.; Melénde, I.; Garrido, J. L.; Madrid, M. A. e González, R. 2016. Proxecto Saber facer. 
Santillana. 
Alberts. B. e outros, 2002. Bioloxía molecular da célula. Omega. Barcelona. 

Darnell, J. e outros, 1986. Bioloxía celular e molecular. Labor. Barcelona. 
Margulis, L., 1986. A orixe da célula. Reverté. Barcelona. 
Revistas científicas. 

Materiais audiovisuais: ordenador, canón-proxector, TV, vídeo, DVD. 
 

Algunhas investigacións sobre libros de texto poñen de manifesto que ainda que as editoriais realizan 
intentos de publicar materiais innovadores, están frecuentemente sometidas ás leis do mercado, o que 
constitúe un obstáculo cando se considera a libro de texto como a principal fonte de información (Martínez 
e García, 2003). 

O deseño de experiencias de laboratorio para demostrar fenómenos naturais ou caracterizar diversas 
substancias a partir das súas propiedades físico-químicas require o manexo de toda a información que a 
comunidade científica foi acumulando ó longo do tempo. Na actualidade existen moitos protocolos 
experimentais estandarizados que permiten replicar experiencias en laboratorios diferentes e comparar os 
resultados obtidos. A Rede ofrece una ferramenta moi potente para acceder a estes procedementos estándar 
e mesmo poder coñecer os resultados obtidos por outros investigadores/as. Será necesario, pois, disponer na 
aula dun ordenador con conexión a internet e un proxector. 
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Ó alumnado facilitaráselle a principio de curso un manual cos protocolos básicos que empregará en 
cada experiencia. 

 
MARTÍNEZ, C, e GARCÍA, S. 2003. Las actividades de primaria y ESO incluídas en libros escolares. 

¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué procedimientos enseñan? Enseñanza de las ciencias, 17(3), pp. 431- 
440. 

 
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

Ao longo de todo o curso levárase a cabo unha avaliación continua na que para a comprobación do grao 
de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse como referencia os estándares de 
aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha avaliación inicial, unha avaliación formativa e unha avaliación 
final cumprindo os principios de ser contínua, formativa e integradora. 

A avaliación inicial levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario co que se 
obterá información sobre a situación do alumnado, non só informará dos seus coñecementos previos, senon 
tamén e especialmente das súas capacidades e actitudes, permitindo así adecuar o proceso educativo ás 
necesidades observadas. 

A avaliación formativa que acompañará a todo o proceso de ensinanza-apredizaxe aportará 
información constante sobre se este proceso se adapta ás necesidades do alumnado, e permitirá comprobar 
os progresos e dificultades que presenten ao longo do proceso educativo. Esta avaliación levarase a cabo 
mediante a observación directa, tendo en conta o seu comportamento, interés polo traballo, a atención, 
participación, avances na comprensión de conceptos, destrezas no traballo experimental, grao de 
consecución das competencias clave, etc.; mediante a supervisión do caderno de traballo, que permitirá 
obter información sobre a expresión escrita, comprensión, organización do traballo, a realización das 
actividades, etc; e a través da realización periódica de probas escritas ou orais mediante as que se valorará 
a adquisición e memorización comprensiva de conceptos, tomando como referencia os  estándares  de 
aprendizaxe. 

Do mesmo xeito, avaliaranse tanto os traballos individuais como os de grupo onde demostren que 
aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos seleccionándoas. Valorarase 
que utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas tecnoloxías. 

Resultado do seu traballo no laboratorio e das posibles saídas de campo, elaboraranse unhas 
memorias ou informes que tamén deben avaliarse, do mesmo xeito que o traballo e presentación do 
caderno de clase. 

Así mesmo, realizarase tamén unha avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque de contidos, 
mediante a cal se coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os obxectivos propostos para as unidades 
didácticas que constitúan os correspondentes bloques. Nesta avaliación terase en conta tanto ata onde 
alcanzou, como dende onde partiu cada alumno e alumna, considerando tamén todo o acontecido ao longo 
do proceso educativo.A avaliación proposta baséase nos estándares de aprendizaxe que se establecen nesta 
programación. Comunicaráse o resultado da devandita avaliación ao alumnado de forma que se fagan 
partícipes da mesma e, deste xeito, poidan superar as deficiencias que se produzan ou se motiven cos bos 
resultados. 

Utilizarase unha ficha de observación para facer un seguimento de cada alumno e alumna. Nela 
rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das respectivas probas 
obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en grupo, a presentación do seu caderno de clase, 
a súa motivación e iniciativa cara á materia, e ós seus compañeiros/as. 

En cada avaliación realizáranse probas escritas que consistirán en preguntas breves e cuestións que 
requiran respostas máis extensas, así como exercicios de completar, identificar e comentar figuras. Nos exames 
ao lado de cada cuestión figurará a súa puntuación. Por norma xeral realizaranse dúas probas escritas en cada 
trimestre. A cualificación de cada avaliación será o resultado de  promediar as cualificacións  das probas escritas 
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realizadas en cada avaliación. Nas probas escritas valorarase a expresión correcta e a ortografía. Cada falta de 
ortografía resta 0,1 puntos, ata un máximo de 1 punto por proba. 

As cualificacións numéricas das probas escritas suporán o 80% da nota final de cada avaliación  e o 20% 
restante será acadado a partir da cualificación obtida nas actividades realizadas tales como exercicios, informes 
de laboratorio, etc. Cada informe de prácticas non entregado suporá un -0,25 puntos na nota final dese 
trimestre. Para a realización da media e obter a puntuación das probas escritas en cada avaliación será necesario 
que o alumnado teña unha cualificación igual ou superior a 4 en cada das probas escritas realizadas. A 
participación en proxectos do centro promovidos polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía poderá sumar ata 
unha puntuación máxima de 1 punto sobre a nota media global do curso, sempre e cando se desenvolva de 
xeito satisfactorio. 

O alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por compañeiros, utilizar 
calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito 
a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante unha proba 
escrita. Para ter superada a materia o alumnado deberá aprobar todas as avaliacións. 

 
Naqueles casos nos que o alumno/a non supere satisfactoriamente a avaliación ordinaria, deberá 

realizar unha proba escrita para ser avaliado/a na avaliación extraordinaria. Ó alumnado coa materia de 
Bioloxía e Xeoloxía suspensa na avaliación ordinaria poderáselle entregar material de reforzo coa finalidade 
de preparar a materia para a proba extraordinaria. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 
Ao inicio do curso ó alumnado faráselles unha proba de avaliación inicial coa finalidade de 

coñecer o nivel de coñecementos do que parte con respecto os contidos da materia. Na sesión de 
avaliación inicial tomaranse todas aquelas medidas individuais ou colectivas que sexan necesarias 
para garantir a consecución dos obxectivos propostos. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Durante o desenvolvemento do curso levarase a cabo unha comprobación do funcionamento da 

programación e de valoración da actividade docente empregando para isto unha serie de indicadores de 
logro. Posteriormente e en base á información recollida poderanse propoñer e incorporar as medidas de 
mellora que puideran ser necesarias. 

 
 Indicadores de logro. 

 
Trátase de avaliar aspectos recollidos na programación a través da información recollida 

referente a: 
 

Materiais empregados: accesibilidade para o alumnado, son atractivos, son suficientes, 
permiten unha boa manipulación… 

 
Planificación adecuada: número e duración das actividades, nivel de dificultade, interés para o 

alumnado, significatividade para o proceso de aprendizaxe, baseánse nos intereses do alumnado, 
teñen obxectivos ben definidos, propostas de aprendizaxe colaborativo… 
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Motivación do alumnado: despertan a curiosidade, crean conflicto cognitivo, participa todo o 
alumnado activamente, consecución do nivel máximo de desenvolvemento… 

 
Participación das familias, medidas de atención á diversidade, emprego das TIC’s, inclusión de 

temas transversais, actividades de carácter interdisciplinar… 
 

Instrumentos de recollida de datos: cuestionarios, rúbrica, enquisas ó alumnado, etc. 
 

En función dos aspectos a valorar empregaranse:  
Follas de rexistro. 
Diario de aula. 
Cuestionarios, enquisas para o alumnado. 
Rúbrica de autoevaluación. 
 

Medidas de mellora. 

A avaliación da práctica docente farase, cómo mínimo, ó final de cada trimestre coincidindo 
con cada avaliación do curso o que permitirá propoñer medidas de mellora durante o proceso de 
ensino-aprendizaxe. 

 
  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
O DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do  alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu Artigo 8 as Medidas ordinarias. 

 
Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

 
Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 
Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

 
A materia de Bioloxía e Xeoloxía é unha materia cun importante contido de caracter práctico. As tarefas 

prácticas que se propoñen contextualízanse no entorno do alumnado. O desenvolvemento destas tarefas 
levarase a cabo mediante o traballo colaborativo na aula. Para levar a cabo este traballo colaborativo 
conformaranse grupos heteroxéneos coa finalidade de que dentro do grupo uns alumnos poidan aprender 
doutros. 

 
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 

 
O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece no se Artigo 4 sobre Elementos 
transversais: 

 
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en 
todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 
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A materia Bioloxía e Xeoloxía contribúe de maneira significativa ao desenvolvemento das capacidades 

que teñen que ver co manexo das tecnoloxías da información e da comunicación toda vez que constitúen 
unha ferramenta trascendental no manexo da información científica da que se dispón na actualidade e 
constitúen o principal soporte de comunicación na comunidade científica. A expresión oral e escrita toma 
relevancia no ámbito desta materia pois a ciencia posúe un amplo vocabulario propio que obriga ao 
coñecemento e manexo da súa epistemoloxía. O emprendemento como actitude persoal no plantexamento 
e deseño de experimentos para o contraste de hipóteses e comprobación de leis científicas supón un 
elemento fundamental nesta materia. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO 
DIDÁCTICO. 

 
A realización de actividades complementarias permitiralle ó alumnado tomar contacto con diversas 

situacións onde se aplica o método cinetífico. Por outra banda o desenvolvemento de proxectos de 
investigación que o Departamento ven desenvolvendo ó abeiro dos Contratos Programa, permite ó alumnado 
participar de xeito voluntario neste tipo de actividades extraescolares. 

 
MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
 

O seguemento do proceso ensino-aprendizaxe seguirase tomando nota dos seguintes items: 
 

 

Iniciación 
Motivan realmente ó alumnado? 

 Participación Interés Utilidade Debat
e 

 

      

Desenvolvemento 
Eficacia das distintas tarefas para favorecer a construción de aprendizaxes nos distintos ámbitos 

formativos propostos. 

 Interese Grao de dificultade Resultados Conclusións tempo 

      

Aplicación 
Capacidade do alumnado para resolver os cuestionarios e problemas plantexados. 

 Resolución de tarefas Presentación    
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2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES DE 1º e 2º 
DA ESO. 

 
INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
Esta programación axústase ao disposto no Protocolo de adaptación ao contexto da 

COVID-19 nos centros de ensino non universitario de galicia para o curso 2020-2021, versión 16-
09-2020.  

En concreto, ten en conta as Medidas de carácter formativo e pedagóxico, no seu apartado 
28, Educación en Saúde, cuxo punto 28.2 expresa o seguinte: 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as 
medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á COVID-19, para facer do 
alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas 
actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e 
promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida 
traballar a saúde de forma integral.  

O mesmo protocolo, no punto 28.3 refírese expresamente á materia que nos ocupa, do 
seguinte xeito: 

A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de 
vida activa e saudable nos centros educativos a través dun gran abano de programas como son o 
Plan proxecta e Contratosprograma, entre outros. Igualmente, promoveranse accións como a 
oferta da materia de libre configuración autonómica “Promoción de estilos de vida saudables” na 
etapa secundaria obrigatoria. Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva 
interdisciplinar e baixo as dúas liñas marcadas: a) Hábitos de alimentación saudable. b) Vida activa 
que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 

 
 
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

As competencias clave fan referencia as capacidades para aplicar de xeito integrado os 
contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de 
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

O bloque de contidos "Actividade física e saúde" está centrado no coñecemento dos efectos 
positivos sobre a saúde de levar unha vida activa, e débelle permitir ao alumnado avaliar de forma 
básica o seu nivel de actividade física, aplicando métodos sinxelos e as novas tecnoloxías, á vez que 
deseña e pon en práctica un plan de intervención e promoción dun estilo de vida activo tanto para 
el mesmo como para as persoas do seu contorno, con especial atención á familia. Ademais, aborda 
de maneira sinxela o traballo no ámbito socioemocional de estratexias que lle permitan evitar os 
hábitos tóxicos relacionados coa actividade física (sedentarismo, lecer excesivo a través de pantallas, 
etc.). Este bloque de contidos procura, a través da práctica de actividade física e o traballo por 
proxectos, que o alumnado poida afianzar as ferramentas e os coñecementos necesarios para definir 
e por en práctica o seu propio estilo de vida saudable. 

O bloque de "Alimentación para a saúde" busca que o alumnado adquira as competencias 
necesarias para instaurar uns hábitos de alimentación e hidratación saudables que lle permitan o 
cumprimento das recomendacións científicas para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade física 
diaria. A través do coñecemento dos alimentos e das bebidas, así como das súas proporcións máis 
adecuadas ás súas propias características e demandas enerxéticas, o alumnado debe aprender a 
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avaliar de forma sinxela a súa inxestión e a instaurar un estilo de vida saudable a través da 
elaboración e a posta en marcha de dietas equilibradas, partindo de patróns alimentarios saudables, 
como as dietas atlántica e mediterránea. Procúrase tamén o desenvolvemento da capacidade crítica 
na compra de alimentos e bebidas, dotando de ferramentas que permitan facer unha análise crítica 
das etiquetas nutricionais. No ámbito socioemocional, trátase de dotar o alumnado das ferramentas 
básicas para se enfrontar con éxito ao perigo de adquirir hábitos tóxicos para a súa saúde (alcohol, 
tabaco, drogas, etc.). 

 
PERFIL COMPETENCIAL: Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman 

parte dos perfís competenciais 
 

CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

PEVSB1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade física, así como os efectos adversos da 
inactividade 

PEVSB1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde axeitados para a súa idade, e relaciona a actividade física idónea 
para a súa mellora. 

PEVSB1.2.1. Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal (talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade física 
diaria, a tensión arterial, etc., aplicando sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías. 

PEVSB1.2.2. Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física desenvolvida durante un período de tempo acordado. 
PEVSB1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu contorno para a realización de actividade física saudable 
PEVSB1.3.1. Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, reducindo os tempos de inactividade 

(televisión, teléfono móbil, etc.) e os desprazamentos con motor, e comprométese a polo en práctica durante un período de tempo 
acordado de xeito individual ou en grupo. 

PEVSB1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu contorno para a realización de actividade física saudable. 
PEVSB1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica de 

actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.). 
PEVSB2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia para a saúde dunha alimentación sa e 

equilibrada (variada, suficiente, etc.), e os riscos para a saúde da inxestión desmesurada de produtos azucrados, salgados, etc. 

 
PEVSB2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de dieta atlántica e mediterránea, e os 

seus beneficios 
PEVSB2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante un período de tempo acordado, tendo en conta as 

recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria. 
PEVSB2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e hidratación adecuadas á súa idade, ao seu sexo e ao seu 

nivel de actividade física diaria. 
PEVSB2.3.1. Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á 

idade, ao sexo e á actividade física diaria, e comprométese a aplicala durante un período de tempo acordado 
PEVSB2.4.1. Deseña e elabora unha proposta de almorzos e merendas saudables, respectando as recomendacións 

dietéticas para a súa idade, o seu sexo e o seu nivel de actividade física, e comprométese a desenvolvela durante un período de 
tempo acordado. 

PEVSB2.5.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a etiquetaxe nutricional dos produtos alimenticios, identificando 
os valores recomendados para a súa saúde. 
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PEVSB2.5.1. Elabora unha lista da compra semanal, respectando as recomendacións dietéticas segundo a idade, o sexo 
e a actividade física diaria. 

CAA: Aprender a aprender 

PEVSB1.2.1. Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal (talla, peso, IMC, etc.), a actividade e inactividade 
física diaria, a tensión arterial, etc., aplicando sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías. 

PEVSB1.3.1. Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, reducindo os tempos de inactividade 
(televisión, teléfono móbil, etc.) e os desprazamentos con motor, e comprométese a polo en práctica durante un período de 
tempo acordado de xeito individual ou en grupo. 

PEVSB1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu contorno para a realización de actividade física saudable. 
PEVSB1.4.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no seu contorno e/ou a súa 

localidade. 
PEVSB1.4.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na vida cotiá. 

PEVSB1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica de 
actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.). 

PEVSB2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de dieta atlántica e mediterránea, 
e os seus beneficios 

PEVSB2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante un período de tempo acordado, tendo en conta as 
recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria. 

PEVSB2.3.1. Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á 
idade, ao sexo e á actividade física diaria, e comprométese a aplicala durante un período de tempo acordado. 

PEVSB2.4.1. Deseña e elabora unha proposta de almorzos e merendas saudables, respectando as recomendacións 
dietéticas para a súa idade, o seu sexo e o seu nivel de actividade física, e comprométese a desenvolvela durante un período de 
tempo acordado. 

PEVSB2.5.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a etiquetaxe nutricional dos produtos alimenticios, identificando 
os valores recomendados para a súa saúde. 

PEVSB2.5.1. Elabora unha lista da compra semanal, respectando as recomendacións dietéticas segundo a idade, o sexo 
e a actividade física diaria. 

CD: Competencia dixital 

PEVSB1.3.2. Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu contorno para a realización de actividade física saudable. 
PEVSB1.4.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no seu contorno e/ou a súa 

localidade. 
PEVSB1.4.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na vida cotiá.  
PEVSB2.3.1. Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións dietéticas e de hidratación adaptadas á 

idade, ao sexo e á actividade física diaria, e comprométese a aplicala durante un período de tempo acordado. 

CSC: Competencias sociais e cívicas 

PEVSB1.3.1. Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, reducindo os tempos de inactividade 
(televisión, teléfono móbil, etc.) e os desprazamentos con motor, e comprométese a polo en práctica durante un período de 
tempo acordado de xeito individual ou en grupo. 

PEVSB1.3.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar os hábitos tóxicos relacionados coa actividade 
física (sedentarismo, vigorexia, dopaxe, etc.). 

PEVSB1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica de 
actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.). 

PEVSB2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar hábitos tóxicos relacionados coa alimentación 
(anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

CSIEE: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

PEVSB1.4.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento e a práctica de 
actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.). 

PEVSB2.4.1. Deseña e elabora unha proposta de almorzos e merendas saudables, respectando as recomendacións 
dietéticas para a súa idade, o seu sexo e o seu nivel de actividade física, e comprométese a desenvolvela durante un período de 
tempo acordado. 
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 

A materia Promoción de estilos de vida saudables contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas, principalmente, as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 
para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades. 

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á 
súa conservación e á súa mellora. 
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CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE. 
(Concreción dos obxectivos, da Temporalización, das competencias clave, do Grao mínimo 

de consecución, e dos procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de 
aprendizaxe avaliable) 

 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
 

OBXECTIVO 
S 

TEMPORALIZAC
I 
ÓN 

 

COMPETE
NCI AS 
CLAVE 

 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

 

INSTRUMENT
O DE 
AVALIACIÓN 1

ª 
A
V 

2
ª 
A
V 

3
ª 
A
V 

 PEVSB1.1.1. Coñece os 
beneficios para a saúde 
da práctica regular de 
actividade física, así 
como os efectos 
adversos da 
inactividade. 

 

c, m 
  

X 
 1.CMC CT  

PEVSB1.1.1. 
 

Proba escrita 

 PEVSB1.1.2. Identifica os 
principais parámetros de 
saúde   axeitados   para  
a 
súa  idade,  e  relaciona  
a 

 

c, m 
  

X 
 CMCCT  

PEVSB1.1.2. 
 

Proba escrita 
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 actividade física idónea 
para a súa mellora. 

       

 PEVSB1.2.1. Coñece e 
avalía a súa postura, a 
composición corporal 
(talla, peso, IMC, etc.), a 
actividade e inactividade 
física diaria, a tensión 
arterial, etc., aplicando 
sistemas sinxelos e as 
novas tecnoloxías. 

 

 

a,c,e,m 

  

X 
 CMCCT 

CAA 

Coñece a
 súa 
postura,
 
a 
composición 
corporal
 (tall
a, peso, IMC, etc.), 
a 
actividade  
 e 
inactividade 
 físic
a diaria, a tensión 
arterial, etc. 

 

Proba escrita 

 PEVSB1.2.2. Elabora, 
analiza e avalía un diario 
da súa actividade
 físic
a desenvolvida durante 
un período de tempo 
acordado. 

 

a,c,e,m 
  

X 
 CMCCT  

PEVSB1.2.2. 
Análises das 
producións 
do alumnado 

 PEVSB1.3.1. Elabora un 
plan para o incremento 
da súa actividade física 
diaria, reducindo os 
tempos de inactividade 
(televisión, teléfono 
móbil, etc.) e os 
desprazamentos
 co
n motor, e  
comprométese a pólo en 
práctica durante un 
período de tempo 
acordado de xeito 
individual ou en grupo. 

 

 

 
g, l, m 

  

 
X 

 CMCCT 

CAA 

CSC 

 

 

 
PEVSB1.3.1. 

 
Análises das 
producións 
do alumnado 

 PEVSB1.3.2. Localiza e 
utiliza os recursos 
dispoñibles no seu 
contorno para a 
realización de actividade 
física saudable. 

 

g, l, m 

  

X 

 CMCCT 

CAA 

CD 

Utiliza os recursos 
dispoñibles no seu 
contorno para a 
realización
 
de 
actividade física 
saudable. 

 

Lista de 
control 

 PEVSB1.3.3. Adquire e 
utiliza
 estratexi
as socioemocionais para 
evitar os hábitos tóxicos 
relacionados 
 coa 
actividade
 físic
a (sedentarismo, 
vigorexia, dopaxe, etc.). 

 

g, l, m 
   

X 
 

2.
 CS
C 

 

 

PEVSB1.3.3. 

 

Lista de 
control 
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 PEVSB1.4.1. Deseña, 
utiliza e difunde un plan 
de mobilidade peonil 
e/ou en bicicleta no seu 
contorno e/ou a súa 
localidade. 

 

g, l, m 
   

X 
CAA 

CD 

Deseña e utiliza un 
plan de 
mobilidade peonil 
e/ou en bicicleta 
no seu contorno  
e/ou  a súa 
localidade 

Análises das 
producións 
do alumnado 

 PEVSB1.4.2. Deseña, 
utiliza e difunde unha 
guía para o incremento 
da actividade física na 
vida 
cotiá. 

 

g, l, m 
   

X 
CAA 

CD 

Deseña e utiliza 
unha guía para o 
incremento
 
da actividade física 
na vida cotiá. 

Análises das 
producións 
do alumnado 

 PEVSB1.4.3. Organiza, 
nun medio tanto natural 
como urbano, 
actividades para a 
difusión, o fomento e a 
práctica de actividade  
física saudable 
en  grupo  (familia,  
grupo 

 

 

g, l, m 

   

X 
 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

 

 
PEVSB1.4.3. 

 
Análises das 
producións 
do alumnado 
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 clase, centro, 
amizades, 

etc.). 

       

 PEVSB2.1.1.
 Coñece
 as 
recomendacións 
dietéticas  e
 de 

hidratación,
 
 a 
importancia para a 
saúde dunha 
alimentación sa e 
equilibrada
 (variad
a, suficiente, etc.), e os 
riscos para a saúde da 
inxestión  desmesurada 
de   produtos   
azucrados, 

salgados, etc. 

 

 

l, m 

 

 

X 

  3
.
 
C
M
C 
CT 

 

 

PEVSB
2.1.1. 

 

 

 
Proba escrita 

 PEVSB2.1.2. 
Identifica os alimentos
 e
 as 

recomendacións 
que propoñen os 
modelos de dieta 
atlántica e 
mediterránea,  e  os  
seus 

beneficios. 

 

l, m 
 

X 
  C

MCCT 

CA
A 

PEVSB2.1.2.  

Proba escrita 

 PEVSB2.2.1.Rexi
stra, analiza e avalía a 
súa propia inxestión 
durante un período de 
tempo acordado, tendo 
en conta as 
recomendacións para a 
súa idade, o seu sexo e a 
súa actividade física 
diaria. 

 

e, m 
 

X 
  C

MCCT 

CA
A 

 

 

PEVSB2.2.1. 

Análises das 
producións 
do alumnado 

 PEVSB2.2.2. 
Coñece as 
recomendacións
 
de inxestión alimentaria 
e hidratación adecuadas 
á súa idade, ao seu sexo 
e ao seu nivel de 
actividade 

física diaria. 

 

e, m 
 

X 
  C

MCCT 

 

PEVSB2.2.2. 
 

Proba escrita 
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 PEVSB2.2.3. 
Adquire e utiliza
 estratexia
s socioemocionais para 
evitar hábitos tóxicos 
relacionados 
 coa 
alimentación (anorexia, 
drogas, alcohol, tabaco, 
etc.). 

 

e, m 
 

X 
  CS

C 

Utiliza
 estratexi
as 
socioemocionais 
para evitar hábitos 
tóxicos  
relacionados coa 
alimentación 
(anorexia,
 drogas, 
alcohol, 
 tabaco, 

etc.). 

 

 

Lista de 
control 

 PEVSB2.3.1. 
Deseña, utiliza e difunde 
unha guía para aplicar
 
as 

recomendacións 
dietéticas e
 de 
hidratación adaptadas á 
idade, ao sexo e á 
actividade física diaria, e 
comprométese a 
aplicala durante un 
período de tempo 
acordado. 

 

 

g, l, 
m 

  

 
X 

 CA
A 

C
MCCT 

CD 

Deseña e utiliza 
unha guía para 
aplicar
 
as 

recomend
acións dietéticas
 e  de 
hidratación 
adaptadas á idade, 
ao sexo  e 
 á 
actividade  
 física 
diaria,    
 e 

compromé
tese a aplicala 
durante un 
período   de  
tempo 

acordado. 

 
Análises das 
producións 
do alumnado 
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 PEVSB2.4.1. 
Deseña e elabora unha 
proposta de almorzos e 
merendas saudables, 
respectando as
 recomendació
ns dietéticas para a súa 
idade, o seu sexo e o seu 
nivel de actividade física, 
e comprométese a 
desenvolvela durante un 
período de tempo 

acordado. 

 

 

g
, l, m 

  

 
X 

 CA
A 

C
MCCT 

CS
IEE 

 

 
PEVSB2.4.1. 

 
Análises das 
producións 
do alumnado 

 PEVSB2.5.1. 
Elabora unha lista da 
compra semanal, 
respectando  
 as 
recomendacións 
dietéticas segundo 
 a idade, o
 sexo e 
 a 

actividade física 
diaria. 

 
l

, m 

 
X 

  CA
A 

C
MCCT 

 

PEVSB2.5.1. 
Análises das 
producións 
do alumnado 

 PEVSB2.5.2.
  
 Interpreta 
correctamente e de 
xeito básico a
 etiquetaxe 
nutricional dos produtos 
alimenticios, 
identificando os valores 
recomendados para a 
súa 

saúde. 

 
l

, m 

 
X 

  CA
A 

C
MCCT 

Interpreta 
correctamente e 
de 
xeito básico 
 a 
etiquetaxe 
nutricional
 dos 
produtos 
alimenticios 

Análises das 
producións 
do alumnado 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

A metodoloxía didáctica neste etapa será activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes. Neste sentido teremos en conta a diversidade do alumnado, atendendo ás 
necesidades de cada un dos alumnos e poñendo en práctica as medidas de reforzo que se precisen 
para un correcto proceso de aprendizaxe. 

Traballaremos todas as competencias clave sinaladas con anterioridade, fomentando a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento. 

Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un 
tempo á lectura na práctica docente. 

Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, 
como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
Empregaremos neste sentido as posibilidades que nos ofrece a nosa Aula de Informática e a 
plataforma Moodle, o uso de blogs, de podcasts, de Youtube, etc 

Procurarase o traballo coordinado con outros departamentos didácticos do centro co obxecto 
de proporcionar un enfoque multidisciplinar no proceso educativo, procurando abordar a mesma 
temática dende distintas disciplinas e traballando conxuntamente coa biblioteca do centro e cos 
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proxectos que se leven a cabo dende ela. 
Empregaranse metodoloxías como: tormenta de ideas -Brainstorm- (moi adecuada como 

introdución ás unidades didácticas); traballos individuais e/ou en grupo sobre distintos contidos das 
unidades, coa exposición e presentación oral deses traballos coa axuda das tecnoloxías adecuadas 
(fomentaranse as habilidades dialécticas do alumnado e, por tanto, a competencia lingüística); 
explicacións da profesora dende o plano teórico e práctico; traballo coas novas tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

En calquera caso, para desenvolver as capacidades que presenta o alumnado de secundaria 
sempre se terán presentes os seguintes aspectos psicopedagóxicos: 

Partirase do nivel de coñecemento do alumnado e avanzarase dentro da súa Zona de 
Desenvolvemento Próximo (Vigotsky), é dicir, a distancia entre o que o alumnado xa sabe e o que 
debe chegar a coñecer. 

Favorecerase a construción de aprendizaxes significativos para que o alumno poida relacionar 
os novos contidos cos coñecementos que xa posúe, tal como sinalan Ausubel e César Coll. 

Potenciarase a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe, é dicir, traballarase a 
competencia clave aprender a aprender. De esta maneira serán capaces de elaborar as súas propias 
estratexias de aprendizaxe e alcanzar coñecementos significativos por eles mesmos. 

Promoverase a interactividade entre o alumnado. Os traballos en grupo, debido á situación 
sanitaria, poderán ser traballos en equipo virtual, comunicándose de xeito telemático e evitando 
sempre as reunións físicas do alumnado fóra do centro. 

 
Ademais debemos ter en conta tamén os principios que derivan da teoría e práctica docente 

como: 
Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal. 
Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas. 
Fomentar a formulación de hipóteses. 
Buscar, seleccionar e tratar a información. 
Fomentar a confrontación clara e respectuosa. 
Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización. 

Elaborar percorridos ordenados, lóxicos desde a formulación de hipóteses á comprobación dos 
resultados. 

Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados. 
Comprobar as conclusións finais noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo. 
Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias. 

 
Asimesmo, nas investigacións levadas a cabo polo alumnado seguiremos o método científico. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á utilización de 
diferentes recursos educativos coa intención de facilitar os procesos de ensinanza- aprendizaxe: 

Caderno e material fotocopiado ou colgado na aula virtual (apuntes, fichas de 
actividades,…) 

Ordenador con conexión a internet e canón proxector. 

Cartolinas e lápices de cores ou rotuladores. 

Biblioteca e aula de informática. 

Páxinas da Rede con contidos específicos de Saúde, e vídeos educativos. 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

Estes criterios estarán enfocados a avaliar os coñecementos e os contidos  asimilados polo 
alumnado ao longo do curso, ademais da actitude e do traballo diario. 

A nota da avaliación trimestral será o resultado da correcta asimilación destes contidos, das 
capacidades e competencias clave acadadas  polo alumno,  así  como  o esforzo realizado na súa 
procura. Para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe recorrerase ás probas escritas e as orais, 
ademais da observación directa diaria dos esforzos e das actividades que se fagan na aula durante 
o trimestre. 

Para facer isto de xeito adecuado as primeiras sesións adicaranse a coñecer o nivel medio da 
clase, para desta maneira partirmos dun nivel adecuado ao grupo. 

 

A cualificación de cada avaliación obterase en función dos seguintes criterios: 
 

Faremos unha proba escrita por trimestre que será o 50 % da nota da avaliación. A 

nota mínima para sumar a puntuación correspondente ás tarefas realizadas polo alumnado, 
será de 3 puntos sobre 10. 

Por outro lado, os exercicios, actividades e tarefas realizados polo alumno (de xeito 
individual ou en grupo) a proposta da profesora contarán un 50%. 

 

O redondeo na nota final será o número enteiro superior cando a nota supere en seis décimas 
o número enteiro inferior. No caso de ter un 4,6 o profesor poderá propoñerlle ao alumo/a a 
realización de actividades de reforzo coa finalidade de afianzar contidos sen que teña que realizar 
unha proba sobre eses contidos. 

 
O alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por compañeiros, 

utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle 
retirará o dereito a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é 
posible comprobar que o alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero tendo probas 
suficientes para demostrarse, procederase a avaliar a pregunta que se considere “copiada” cun “0”. 
Isto aplicarase tanto nos exames de avaliación, como nas probas e nos traballos. 

 

Cualificación final ordinaria ( Promoción) 
A materia estará aprobada cando o alumno teña unha cualificación positiva en todas as 
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avaliacións. Para calcular a nota final farase media entre as tres avaliacións e o criterio de redondeo 
será o mesmo que para a nota de cada avaliación que se detallou anteriormente. 

Aos alumnos/as que teñan unha avaliación suspensa (independentemente da nota), ou dúas 
avaliacións suspensas cun catro cada unha, poderase realizar a media, sempre e cando este 
alumno/a manifestara interese pola materia e traballara de forma constante. A cualificación final 
terá en conta a media das tres avaliacións. 

De calquera xeito terase en conta a progresión do alumno-a se a primeira avaliación non 
chegou a esa nota.  

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 
A profesora irá programando sesión a sesión a materia a impartir e o traballo que se vai levar 

a cabo. Irase cotexando a posible desviación entre o programado e o realmente feito, buscando os 
motivos de dita desviación (variacións realizadas nas actividades, problemas de tempo, ritmos 
propios de aprendizaxe,...). As anotacións feitas no día a día irán servindo para ir levando a cabo as 
oportunas correccións da programación ao ter que adaptala á realidade do proceso de ensino- 
aprendizaxe do alumnado en cuestión. Faremos que esta programación sexa sempre un ente vivo, 
revisable e renovable. Recollerase información do propio alumnado para obter conclusións 
construtivas que permitan valorar dende diferentes ópticas a programación didáctica e a súa 
aplicación. 

Manteremos tamén continuo contacto co departamento de Orientación para tratar de poñer 
remedio ás distintas desviacións que se estean a dar nas aprendizaxes do alumnado e que 
trascendan máis alá do que atinxe a este departamento. 

Prestarase atención á porcentaxe de alumnos que nas distintas avaliacións queden coa 
materia pendente. Compararemos os resultados con anos anteriores e recolleranse, na memoria 
final, os aspectos máis relevantes das problemáticas que afecten á desviación da programación, 
plasmando os resultados das avaliacións ordinaria e extraordinaria. 

En xeral, para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe teremos presente se a profesora: 
■Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias. 

■Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e actividades 

en xeral 

■Establece medidas que permitan introducir melloras. 

■Fai posible a retroalimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os 

aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras. 

■Establece un adecuado ambiente de comunicación co alumnado que lle permita a este 

aclarar todo tipo de dúbidas 

■Proporciona indicacións durante as interpretacións, realización de traballos, exercicios, 

gravacións... 

■Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se 

desenvolven durante as sesións de traballo. 

■Favorece os procesos de autoavaliación. 
■Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso 

de ensino aprendizaxe. 

■Informa con claridade e transparencia desde o principio de curso cales son os criterios de 

avaliación e de cualificación. 

■Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos. 
■Fomenta un bo ambiente na aula. 
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■Promove a participación activa do alumnado. 

■Establece tempos fóra das sesións de traballo para atender ao alumnado. 

■Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo. 

■Selecciona prácticas, traballos e actividades que permitan alcanzar os estándares de 

aprendizaxe e a adquisición das competencias clave. 
A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña actuación 
co alumnado. 

 

Aspectos do proceso de ensino e da práctica docente a valorar 1 2 3 4 5 

Os alumnos traballan da 

seguinte maneira 

De forma individual      

Por parellas      

       

      

 En pequeno grupo      

En gran grupo      

Os exercicios que propoño son 

do seguinte tipo 

Cerrados e ríxidos      

Abertos, procedimentais, 
proxectos 

     

Facilitan o traballo 
cooperativo 

     

Na metodoloxía que aplico Utilizo ferramentas TIC      

Facilito o aprendizaxe 
autónomo 

     

Baséome nas explicacións 
teóricas do libro 

     

Como paso as horas lectivas? Poñendo silencio      

 Impartindo teoría e 
explicacións 

     

Guiando ós alumnos no 
seu traballo 

     

Observando      

Corrixindo      
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ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES 

 

RECUPERACIÓNS DE AVALIACIÓNS INSUFICIENTES 
O alumnado que non sexa quen de acadar o aprobado en cada unha das avaliacións, terá a 

opción de repasar os contidos que non asimilara.  Cada avaliación suspensa  terá unha proba escrita 
de recuperación que se procurará facer o antes posible, e ademais deberá entregar os traballos 
individuais que non superaron a cualificación dun 5 ou que non foron entregados no momento 
correspondente. A nota final será a obtida de aplicar o 50% á nota da proba escrita e o 50% ás notas 
dos traballos. 

 

No caso de que na terceira avaliación o alumno teña dúas ou tres avaliacións suspensas terá 
que presentarse á proba de avaliación global que constará dunha proba escrita na que se avaliará 
toda a materia vista no curso. E só no caso de ter unha avaliación suspensa neste momento poderase 
facer unha proba de recuperación da mesma. En todos os casos deberá presentar, para aprobar a 
materia os traballos que lle sexan requiridos (traballos individuais que non superaron a cualificación 
dun 5 ou que non foron entregados no momento correspondente). A nota final será a obtida de 
aplicar o 50% a nota da proba escrita e o 50% as notas dos traballos 

 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
O alumnado que non acade na Avaliación ordinaria a media de 4'6 terá a posibilidade de 

presentarse a unha proba extraordinaria que se celebrará no mes de setembro. 
Ademais deberá presentar os traballos requiridos pola profesora seguindo as indicacións 

dadas ao longo do curso sobre os mesmos. Os contidos desa proba e dos traballos serán os tratados 
ao longo do curso, e o alumno terá que acadar unha nota de 5 para chegar ao aprobado. A nota final 
será a obtida de aplicar o 50% á nota da proba escrita e o 50% ás notas dos traballos. 

 

PLAN DE TRABALLO PARA SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
 

O alumnado que teña a materia pendente de cursos anteriores será avaliado en base aos 
traballos (boletíns) trimestrais que se lle vaian propoñendo e pola realización dunha proba escrita 
en relación aos contidos do boletín correspondente. 

Os contidos mínimos que se lle esixirán aos alumnos con materias pendentes serán os mesmos 
que se lle esixiron no curso en que non conseguiu superar a materia. Á súa vez contará positivamente 
o interese amosado polo alumno ao longo do curso (consultas ao profesor, solicitude de material 
bibliográfico, uso da biblioteca como medio de consulta e de información...) 

Criterios de cualificación: 
60% proba escrita 
40% boletín de actividades 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

Co comezo do curso faremos unha avaliación de coñecementos e dos contidos mínimos 
propios de 6º de primaria. Avaliaremos o nivel de competencias básicas do alumnado, prestando 
especial atención aos posibles alumnos-as que poidan precisar reforzos iniciais  ou adaptacións 
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curriculares. Neste sentido traballaremos en colaboración  co  departamento de Orientación. As 
probas nunca computarán na cualificación que poida obter o alumnado. 

Nesta avaliación inicial axustaranse, se fora necesario, tanto os contidos articulados nesta 
programación, como os criterios de avaliación. 

Ademais antes de iniciar cada unidade faranse preguntas orais ou escritas relacionadas co 
tema para saber de que nivel se pode partir. 

Tamén realizaremos traballos con textos da materia, sinxelos e complexos, para valorar o 
grado de comprensión e de relación de conceptos, así como as expresións escritas. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

Tendo en conta a diversidade que observemos na aula poderán levarse a cabo diferentes 
medidas de atención á diversidade tendo como referencia o DECRETO 229/2011, de 7 de diciembre, 
por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en los que se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación. 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

O conxunto dos temas transversais pódense agrupar en tres piares fundamentais da nosa 
sociedade: a liberdade, a igualdade e a non violencia 

Os temas transversais no currículo son aqueles contidos que teñen unha compoñente 
esencialmente actitudinal, debendo formar parte das actividades propostas en todas as áreas. A súa 
incorporación supón formalizar unha educación en valores e actitudes. Non de forma esporádica 
senón constante ao longo de cada curso. Cómpre ser conscientes que os valores non se poden 
impoñer de xeito autoritario, senón que son un cúmulo de actitudes autoimpostas pola propia 
vontade. 

Como temas transversais fundamentais que se traballarán durante o curso nesta materia 
podemos destacar: 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 
EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE SEXOS 
EDUCACIÓN PARA A SEGURIDADE VIARIA 
EDUCACIÓN CÍVICA E MORAL 
EDUCACIÓN PARA A PAZ 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 
Esta programación será obxecto continuo de revisión, avaliación e de ser o caso de 

modificación. 
Terase en conta o nivel e os resultados obtidos por os alumnos para ir facendo as adaptacións 

e melloras pertinentes. 
Analizarase ao longo do curso se a metodoloxía empregada e a correcta, se os materiais e 

recursos dos que dispón a aula e o centro son os adecuados, e se a dispoñibilidade dos mesmos é a 
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desexable para acadar os obxectivos e os estándares de aprendizaxe e tratar os contidos e as 
competencias clave que nela quedan reflectidos. 

Ao final de cada curso académico, revisaranse aqueles contidos que foi preciso engadir ou 
eliminar con respecto á programación prevista e determinaranse as medidas que se adoptarán como 
resultado da revisión. 

 

Para a revisión da programación teranse en conta os seguintes indicadores: 
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir 
dos 

elementos do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas 
/ temas 

/ proxectos. 
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3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, 
temas 

ou proxectos. 

    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 
avaliación. 

    

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. 
[Só 

para ESO e bach.]. 

    

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da 

proba. 

    

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

    

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos 
[Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: 
probas, 

traballos, etc. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 
dunha 

avaliación. 

    

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO 
e 

bacharelato]. 

    

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só 
para 

ESO e bach]. 

    

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 
pendentes. 

[Só para ESO e bacharelato] 

    

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias 
pendentes. 

[Só para ESO e bacharelato] 

    

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares. 

    

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares 

previstas. 

    

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 
avaliación, estándares e instrumentos. 

    

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios 
de 

promoción. 

    

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

    

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 3º DA E.S.O 
INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
A Lei organica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en distintos 

aspectos a Lei organica 2/2006, do 3 de maio, de educacion, coa finalidade de desenvolver medidas que 
permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de 
oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan ao maximo as suas 
potencialidades. Coa finalidade de establecer as condicions propicias para afondar nos cambios 
metodoloxicos necesarios para alcanzar aqueles obxectivos, a Lei organica 8/2013, do 9 de decembro, deulle 
unha nova redaccion ao artigo 6 da Lei organica 2/2006, do 3 de maio, de educacion, para definir o curriculo 
como a regulacion dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das 
ensinanzas. O curriculo estara integrado polos obxectivos de cada ensinanza e de etapa educativa; as 
competencias, ou capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa 
educativa, e para lograr a realizacion adecuada de actividades e a resolucion eficaz de problemas complexos; 
os contidos, ou conxuntos de conecementos,  habilidades, destrezas e actitudes que contribuen ao logro dos 
obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e a adquisicion de competencias; a metodoloxia didactica, 
que abrangue tanto a descricion das practicas docentes como a organizacion do traballo dos/das docentes; 
os estandares e resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliacion do grao de adquisicion das 
competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa. Os contidos ordenanse en 
disciplinas, que se clasifican en materias, ambitos, areas e modulos en funcion das ensinanzas, as etapas 
educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

 
O Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado polo Ministerio de Educación, Cultura e 

Deporte, que establece o currículum básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, foi 
desenvolvido na comunidade Autónoma de Galicia polo DECRETO 86/2015, do 25 de xuño de 2015, polo que 
se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015). 

 
A descricion das relacions entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliacion na E.S.O. e no 

bacharelato sera a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se 
describen as relacions entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliacion da educacion primaria, 
da educacion secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 
O ensino nos valores dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa sendo unha 

das finalidades prioritarias da educación, tal e como se pon de manifesto nos obxectivos desta etapa 
educativa e nos desta materia (e que teñen unha manifestación concreta nos contidos transversais que se 
poden traballar en cada unidade didáctica, un dos cales pode ser o feito de que a actividade científica non é 
patrimonio de ningún dos sexos). Así mesmo, preténdese que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que 
parta dos coñecementos previamente adquiridos e da realidade cotiá e intereses próximos ao alumnado. Por 
iso, en todos os casos en que é posible se parte de realidades e exemplos que lle son coñecidos, de forma 
que se implique activa e receptivamente na construción da súa propia aprendizaxe. A inclusión das 
competencias básicas como referente do currículo afonda nesta concepción funcional das aprendizaxes 
escolares. 

 

Así pois, na materia de Bioloxía e Xeoloxía potenciarase o desenvolvemento da competencia de 
comunicacion lingüistica, da competencia matematica e das competencias basicas en ciencia e tecnoloxia. 

Para unha adquisicion eficaz das competencias e a sua integracion efectiva no curriculo, desenaranse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe en mais dunha competencia ao mesmo tempo. 
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Para o alumnado que requira unha atencion educativa diferente a ordinaria, por presentar necesidades 
educativas especiais, por dificultades especificas de aprendizaxe, trastorno por deficit de atencion e 
hiperactividade (TDAH), polas suas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema 
educativo ou por condicions persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e 
organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das suas capacidades 
persoais e os obxectivos e competencias establecidas na materia para todo o alumnado. 

 
Por último, a programación da materia está adaptada ao contexto e a realidade cotiá na que se 

desenvolve o alumnado de 3º da E.S.O. do I.E.S. A Sangriña, posto que se pretende unha aprendizaxe 
significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente adquiridos e da realidade cotiá e intereses 
próximos ao alumnado. Por iso, en todos os casos en que é posible se parte de realidades e exemplos que 
lles son coñecidos, de forma que se impliquen activa e receptivamente na construción da súa propia 
aprendizaxe. 

 

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos 
estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais. 

 
Competencia para Aprender a Aprender 
B.1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 

diversas fontes. 
B1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 

problemas relacionados. 
B1.3.2 Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

B3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. B3.1.2. 
Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. B3.12.1. Deseña hábitos 
nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de 
alimentos cos nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

B3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais 
trastornos da conduta alimentaria. 

B3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor 

relaciónaos coas lesións que producen. 

B4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que 

condicionaron a súa modelaxe. 

B4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior 

magnitude. 

B5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente na zona en que habita, 

e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

B6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. B6.2.1. Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que propón. B6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

 

Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía 
 

B.1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con correción, tanto 
oralmente como por escrito 

B1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

B1.3.1 Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o 
manterial empregado. 
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B1.3.2 Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

B2.1.1 Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. B2.1.2. 
Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula preocariota e eucariota, e entre célula 
animal e vexetal. 

B2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida. 
B2.2.2. Contrasta o preceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre 

elas. 
B3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. B3.1.2. 

Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. B3.2.1. Recoñece os 
principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función. B3.4.1. Recoñece as doenzas e as 
infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas B3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de 
transmisión das doenzas infecciosas. 

B3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como método 
de prevención das doenzas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 
B3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais 

saudables. 
B3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas 

implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución no proceso. 
B3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición. B3.16.1. 

Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu 
funcionamento. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados 
na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

B3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación. 
BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura 
responsables de cada proceso. 

B3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos 
factores de risco e coa súa prevención. 

B3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa función. 
BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie claramente a integración 
neuroendócrina. 

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparello 
locomotor 

B3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e relaciónaos co 
sistema nervioso que os controla. 

B3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica 
a súa función. 

B3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

B3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto B3.27.1. 
Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

B3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual argumenta sobre a súa prevención. 
B3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

B4.1.1 Identifica a influencia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos de 
relevo e inflúen neles. 

B4.2.1 Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa 
dinámica. 
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B4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos 
no relevo. 

B4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais, 
e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

B4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 
B4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e 
identifica algunhas formas resultantes características. 

B4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 
B4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 

B4.9.1. Identifica a intervencion de seres vivos en procesos de meteorización, erosion, transporte e 
sedimentación. 

B4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 
B4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 

B4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de 
perigo 

B4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior 
magnitude. 

B5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e 
sinala algunha das súas interaccións. 

B5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. B6.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias do método científico. 

B6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

B6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
 

Competencia Dixital 
 

B.1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

B1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. B3.12.1. 
Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando táboas con 
grupos de alimentos cos nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

B6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 

investigacións. 

B6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 

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

 

Competencia de Comunicación Lingüística 
 

B.1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con correción, tanto 

oralmente como por escrito. 

B1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. B6.2.1. 

Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

B6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito. 

 

Competencia de Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor 
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B1.3.2 Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

B3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

B3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña 

propostas de actuación. 

B3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 

estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de 

prevención e control. 

B6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

B6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 

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

 
Competencia de Conciencia e Expresións Culturais 
B3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual argumenta sobre a súa prevención. 

B3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno 

B4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que 

condicionaron a súa modelaxe. 

B4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie 

terrestre. 

B6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito. 

 

Competencia Social e Cidadá 

B1.3.1 Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o 

manterial empregado 

B3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que 

realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente. 

B3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da súa 

saúde e da das demais persoas. 

B3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

B3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña 

propostas de actuación. 

B3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como método 

de prevención das doenzas. 

B3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o ser 

humano. 

B3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 

estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de 

prevención e control. 

B3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a 

sociedade. 
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B3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais 
trastornos da conduta alimentaria. 

B3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos 

factores de risco e coa súa prevención. 

B3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor 

relaciónaos coas lesións que producen. 

B3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual argumenta sobre a súa prevención. 

B3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno 

B4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

B4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre. 

B5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente na zona en que habita, 

e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

B5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. B6.4.1. Participa, valora e 

respecta o traballo individual e en grupo. 

 

 
Concreción dos obxectivos para o curso. 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver Nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 
 

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

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

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
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Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran  achegas importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda 
a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 
seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 
dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 
dereito. 

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 
comunidade lusófona. 

 

A materia preséntase en seis bloques: 
Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias; metodoloxía científica. Nel traballase: o 

vocabullario científico, tanto a nivel oral como escrito; a obtencion, selección e interpretación de 
información; a planificación e realización do traballo experimental, e interpretación dos seus 
resultados; normas de laboratorio 

Bloque 2. A célula, unidade estructural, e funcional dos seres vivos. Neste bloque abordarase: 
as diferenzas entre materia inerte e materia viva; os diferentes tipos de células; as funcións vitais. 

Bloque 3. As persoas e a saúde; promoción da saúde. Neste bloque traballaremos: os niveis 
de organización da materia viva, traballando sobre os distintos aparatos es sistemas; contidos sobre 
a saude, sistema inmune e enfermidades asemade a hixiene e hábitos de vida saudables. 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución. Neste bloque falaremos de: o relevo e o seu 
modelado ligado os axentes e os procesos xeolóxicos externos 

Bloque 5. O solo como ecosistema. Neste bloque centrarémonos no solo, analizando a súa 
importancia como ecosistema e os riscos da súa explotacion, degradación ou perda. 

Bloque 6. Proxecto de investigación. Este último bloque integrarase o longo das distintas 
unidades, de forma transversal, sendo o noso obxectivo traballar, tanto de forma individual como en 
equipo, entorno o método científico, xerando hipótesis que deberan de ser coprobadas ou refutadas, 
mediante a experimentación ou a observación. Neste bloque xogara un papel o uso de artígos 
científicos e de divulgación. 

 
Obxectivos específicos da materia. 

Conecer o vocabulario cientifico adecuado ao seu nivel. 
Conecer toda a informacion de caracter cientifico para ter unha opinion propia. 
Levar a cabo un traballo experimental de practicas de laboratorio ou de campo. 
Levar a cabo un proxecto de investigacion desde unha boa planificacion a unha optima 
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exposicion. 
Adquirir conecemento sobre a saude e a enfermidade e todo o relacionado co sistema 

inmunitario. 
Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas. 

Conecer todo o relacionado coa nutricion e alimentacion identificando os trastornos de 
conduta alimentaria. 

Identificar a anatomia e fisioloxia dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, circulatorio 
e excretor. 

Conecer a funcion do sistema nervioso e endocrino. 
Conecer a estrutura e funcion dos organos dos sentidos: coidado e hixiene. 
Identificar as principais glandulas endocrinas. Funcion. 
Conecer a funcion do aparato locomotor: relacions funcionais entre osos e musculos. 

Identificar a anatomia do aparato reprodutor: cambios fisicos e psiquicos na adolescencia. 

Conecer o ciclo menstrual: fecundacion, embarazo e parto. 
Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 
Conecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 
Conecer e identificar as formas de erosion. 

Conecer a importancia das augas subterraneas e a sua relacion coas augas superficiais. 
Conecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosion. 
Identificar a accion eolica en diferentes ambientes. 
Conecer a accion xeoloxica dos glaciares. 

Apreciar a actividade xeoloxica dos seres vivos e a especie humana como axente xeoloxico 
externo. 

Identificar as actividades sismicas e volcanicas coas suas caracteristicas e os efectos que 
poden xerar. 

Conecer os riscos sismicos e volcanicos e a forma de previlos. 
Conecer e identificar os componentes que fan do solo un ecosistema. 

 
 
Relación entre criterios, contidos, estándares e competencias 
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Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe GRAO 
MINIM
O DE 
CONSE
CUIÓN 

Competencias 
clave (CC) 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

  

h 
o 

B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e escrita. B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun 
contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto 
oralmente como por escrito. 

 
50% 

CCL 

CMCCT 

b 
e 
f 
g 
h 
m 
o 

B1.2. Metodoloxía científica: características básicas. 
B1.3. Experimentación en bioloxía e xeoloxía: obtención, 
selección e interpretación de información de carácter científico 
a partir da selección e a recollida de mostras do medio natural 
ou doutras fontes. 

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

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información 
de carácter científico a partir da utilización de diversas 
fontes. 

 
50% 

CD 

CAA 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de 
xeito preciso utilizando diversos soportes. 

 
50% 

CD 

CCL 

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

 
50% 

CAA 

CCL 

b 
f 
g 

B1.4. Planificación e realización do traballo experimental, e 
interpretación dos seus resultados. 
B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e coidado dos 
instrumentos e do material. 

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

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

 
50% 

CMCCT 

CSC 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do 
traballo experimental, utilizando tanto instrumentos 
ópticos de recoñecemento como material básico de 
laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 
describe as súas observacións e interpreta os seus 
resultados. 

 
50% 
 

CSIEE 

 

CMCCT 

 

CAA 

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

f B2.1. Características da materia viva e diferenzas coa 
materia inerte. 

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

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

50% 
CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
mímimo 
de 
consecu
ión 

CC 

 
B2.2. A célula. Características básicas da célula 
procariota e eucariota, animal e vexetal. 

da materia inerte. BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as 
diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula 
animal e vexetal. 

50% 
CMCCT 

f B2.3. Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, 
diferenciando entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

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

50% 
CMCCT 

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

50% 
CMCCT 

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

f B3.1. Niveis de organización da materia viva. 
B3.2. Organización xeral do corpo humano: células, 
tecidos, órganos, aparellos e sistemas 
B3.3. A célula animal: estruturas celulares. Orgánulos 
celulares e a súa función. 

B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva 
(células, tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar 
as principais estruturas celulares e as súas funcións. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser 
humano e procura a relación entre eles. 

50% 
CAA 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función 
dos orgánulos máis importantes. 

50% 
CMCCT 

f B3.4. Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións. B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e 
a súa función. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o 
corpo humano e asóciaos á súa función. 

50% 
CMCCT 

f 
m 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan. B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de 
saúde e doenza, os factores que os determinan. 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a 
saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou 
pode realizar para promovela individual e colectivamente. 

50% 
CSC 

f 
m 

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

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

50% 
CMCCT 

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

50% 
CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe Grao 

mímimo de 
consecuión 

CC 

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

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

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

50% 
CSC 

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

 
50% 

CSIE
E 

CSC 

a 
c 
d 
e 
m 

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida 
saudables. 

B3.6. Seleccionar información, establecer diferenzas dos tipos 
de doenzas dun mundo globalizado e deseñar propostas de 
actuación. 

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan 
as rexións dun mundo globalizado, e deseña propostas de 
actuación. 

 
50% 

CSC 

CSIEE 

f 
m 

B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros e antibióticos. 

B3.9. Uso responsable de medicamentos. 
B3.7. Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e 
as continuas contribucións das ciencias biomédicas, e describir 
a importancia do uso responsable dos medicamentos. 

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, 
e valora o papel das vacinas como método de prevención das 
doenzas. 

 
50% 

CMCC
T 

CSC 

a 
b 
c 
m 

B3.10. Transplantes e doazón de células, sangue e 
órganos. 

B3.8. Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención 
como práctica habitual e integrada nas súas vidas e as 
consecuencias positivas da doazón de células, sangue e 
órganos. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, 
sangue e órganos para a sociedade e para o ser humano. 

50% 
CSC 

f 
g 
m 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras 
drogas. Problemas asociados. 

B3.9. Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de 
substancias aditivas, e elaborar propostas de prevención e 
control. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde 
relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 
estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os 
seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e 
control. 

 
50% 

CSC 

CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
mímimo 
de 
consecui
ón 

  CC 

a 
d 
g 
m 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras 
drogas. Problemas asociados. 

B3.10. Recoñecer as consecuencias para o individuo e a 
sociedade de seguir condutas de risco. 

BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas 
de risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

50% 
CSC 

f 
m 

B3.12. Alimentación e nutrición. Alimentos e nutrientes: 
tipos e funcións básicas. 

B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e 
diferenciar os principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da 
alimentación. 

50% 
  CMCCT 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no 
organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables. 

50% 
CMCCT 

f 
g 
m 

B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise 
de dietas. Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da 
conduta alimentaria. 

B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos 
prácticos. 

BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante 
a elaboración de dietas equilibradas, utilizando táboas con 
grupos de alimentos cos nutrientes principais presentes neles 
e o seu valor calórico. 

 
50% 

CAA 

     CD 

c 
m 

B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise 
de dietas. Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da 
conduta alimentaria. 

B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do 
exercicio físico na saúde, e identificar as doenzas e os trastornos 
principais da conduta alimentaria. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para 
unha vida saudable e identifica os principais trastornos da 
conduta alimentaria. 

50% 
 

CAA 

       CSC 

f 
m 

B3.14. Función de nutrición. Visión global e integradora 
de aparellos e procesos que interveñen na nutrición. 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, 
utilizando esquemas gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e 
esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas implicados 
na función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución no 
proceso. 

50% 
CMCCT 

f 
m 

B3.14. Función de nutrición. Visión global e integradora 
de aparellos e procesos que interveñen na nutrición. 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada 
aparello implicado. 

BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada 
sistema nas funcións de nutrición. 

50% 
CMCCT 

f 
m 

B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, 
respiratorio, circulatorio e excretor. 

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, 
circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos 
dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e 

50% 
CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
mímimo de 
consecuión 

     CC 

  
funcionamento. o seu funcionamento. 50%  

f 
m 

B3.16. Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos 
aparellos que interveñen na nutrición: prevención e hábitos de 
vida saudables. 

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos 
relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas e a 
maneira de previlas. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos 
órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, 
e asóciaas coas súas causas. 

50% 
CMCCT 

f 
m 

B3.17. Función de relación. Sistema nervioso e sistema 
endócrino. 

B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e función; coidado e 
hixiene. 

B3.18. Describir os procesos implicados na función de relación, 
e os sistemas e aparellos implicados, e recoñecer e diferenciar 
os órganos dos sentidos e os coidados do  oído e a vista. 

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de 
cada sistema implicados nas funcións de relación. 

50% 
CMCCT 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de 
relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsables 
de cada proceso. 

50% 
CMCCT 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e 
relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 

50% 
CMCCT 

f 
m 

B3.19. Coordinación e sistema nervioso: 
organización e función. 
B3.20. Doenzas comúns do sistema nervioso: causas, 
factores de risco e prevención. 

B3.19. Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, e describir o seu funcionamento. 

BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema 
nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de 
risco e coa súa prevención. 

 
50% 

CMCCT 

   CSC 

f 
m 

B3.21. Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o seu 
funcionamento. Principais alteracións. 

B3.20. Asociar as principais glándulas endócrinas coas 
hormonas que sintetizan e coa súa función. 

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia 
con elas as hormonas segregadas e a súa función. 

50% 
CMCCT 

f 
m 

B3.22. Visión integradora dos sistemas nervioso e endócrino. B3.21. Relacionar funcionalmente o sistema neuro- endócrino. BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida 
cotiá no que se evidencie claramente a integración 
neuroendócrina. 

50% 
CMCCT 

f B3.23. Aparello locomotor. Organización e relacións 
funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso. 

B3.22. Identificar os principais ósos e músculos do aparello 
locomotor. 

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do 
corpo humano en esquemas do aparello locomotor. 

50% 
   CMCCT 
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consecuión 

    CC 

f 
m 

B3.23. Aparello locomotor. Organización e relacións 
funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso. 

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

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

50% 
CMCCT 

f 
m 

B3.24. Factores de risco e prevención das lesións. B3.24. Detallar as lesións máis frecuentes no aparello locomotor e 
como se preveñen. 

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

 
50% 

CSC 

      CAA 

f 
m 

B3.25. Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do 
aparello reprodutor. Cambios físicos e psíquicos na 
adolescencia. 

B3.25. Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, 
diferenciar entre sexualidade e reprodución, e interpretar debuxos 
e esquemas do aparello reprodutor. 

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do 
aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica a 
súa función. 

50% 
CMCCT 

f 
m 

B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto. B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da reprodución humana e 
describir os acontecementos fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto. 

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo 
menstrual e indica que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

50% 
CMCCT 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais 
da fecundación, do embarazo e do parto 

50% 
CMCCT 

f 
m 

B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos. 
B3.28. Doenzas de transmisión sexual: prevención. 

B3.27. Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo 
a súa eficacia e recoñecer a importancia dalgúns deles na 
prevención de doenzas de transmisión sexual. 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción 
humana. 

50% 
CMCCT 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de 
transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención. 

 
 
50% 

CMCCT 

CSC 

                
CCEC 

e 
g 
m 

B3.29. Técnicas de reprodución asistida. B3.28. Compilar información sobre as técnicas de reprodución 
asistida e de fecundación in vitro, para argumentar o beneficio que 
supuxo este avance científico para a sociedade. 

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución 
asistida máis frecuentes. 

50% 
CMCCT 
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CC 

a 
c 
d 
m 

B3.30. Reposta sexual humana. Sexo 
e sexualidade. Saúde e hixiene sexual. 

B3.29. Valorar e considerar a súa propia sexualidade e a das 
persoas do contorno, e transmitir a necesidade de reflexionar, 
debater, considerar e compartir. 

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

 
                
50% 

CSC 

      
CCEC 

 
Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución   

f B4.1. Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o 
relevo terrestre. 

B4.1. Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira 
duns sitios a outros. 

BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das 
características das rochas que condicionan os tipos de 
relevo e inflúen neles. 

50% 
CMCCT 

f B4.2. Procesos xeolóxicos externos e diferenzas cos 
internos. Meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

B4.2. Relacionar os procesos xeolóxicos externos coa enerxía que 
os activa e diferencialos dos procesos internos. 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, 
e xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

50% 
CMCCT 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

50% 
CMCCT 

f B4.3. Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas 
características. 

B4.3. Analizar e predicir a acción das augas superficiais, e identificar 
as formas de erosión e depósitos máis características. 

BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e 
sedimentación producida polas augas superficiais, e 
recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

  50%            
CMCCT 

f 
m 

B4.4. Augas subterráneas: circulación e explotación. B4.4. Valorar e analizar a importancia das augas subterráneas, e 
xustificar a súa dinámica e a súa relación coas augas superficiais. 

BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas 
subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

50% 
                    

CMCCT 

CSC 

f B4.5. Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e 
modelaxe litoral. 

B4.5. Analizar a dinámica mariña e a súa influencia na modelaxe 
litoral. 

BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa 
erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica 
algunhas formas resultantes características. 

50% 
CMCCT 
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de 
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CC 

f B4.6. Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica. B4.6. Relacionar a acción eólica coas condicións que a fan 
posible, e identificar algunhas formas resultantes. 

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que 
esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 

50% 
CMCCT 

f B4.7. Acción xeolóxica dos glaciares: formas de 
erosión e depósito que orixinan. 

B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos glaciares e xustificar as 
características das formas de erosión e depósito resultantes. 

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus 
efectos sobre o relevo. 

50% 
CMCCT 

f 
l 
ñ 

B4.8. Factores que condicionan a modelaxe da 
paisaxe galega. 

B4.8. Indagar e identificar os factores que condicionan a 
modelaxe da paisaxe nas zonas próximas ao alumnado. 

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

50% 
CCE
CAA 

 

f 
g 
m 

B4.9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie 
humana como axente xeolóxico. 

B4.9. Recoñecer e identificar a actividade xeolóxica dos seres 
vivos e valorar a importancia da especie humana como axente 
xeolóxico externo. 

BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

50% 
CMCCT 

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

50% 
CSC 

CCEC 

f B4.10. Manifestacións da enerxía interna da Terra. B4.10. Diferenciar os cambios na superficie terrestre xerados pola 
enerxía do interior terrestre dos de orixe externa. 

BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun 
interno e identifica os seus efectos no relevo. 

50% 
CMCCT 

f B4.11. Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de 
magmas. 

B4.11. Analizar as actividades sísmica e volcánica, as súas 
características e os efectos que xeran. 

BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos 
e os efectos que xeran. 

50% 
CMCCT 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co 
magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

50% 
CMCCT 

f 
g 

B4.12. Distribución de volcáns e terremotos. Riscos 
sísmico e volcánico: importancia da súa predición e 

B4.12. Relacionar a actividade sísmica e volcánica coa dinámica 
do interior terrestre e xustificar a súa distribución 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os 
terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. 

50% 
CAA 

CMCCT 
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CC 

 da súa prevención. planetaria.  50%  

f 
g 

B4.12. Distribución de volcáns e os terremotos. 
Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención. 
B4.13. Sismicidade en Galicia. 

B4.13. Valorar e describir a importancia de coñecer os 
riscos sísmico e volcánico, e as formas de previlos. 

BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico 
existente na zona en que habita, e coñece as medidas de prevención que 
debe adoptar. 

50% 
CAA 

   CSC 

 
Bloque 5. O solo como ecosistema.   

f B5.1. O solo como ecosistema. 
B5.2. Compoñentes do solo e as súas interaccións. 

B5.1. Analizar os compoñentes do solo e esquematizar 
as relacións entre eles. 

BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os 
compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 

50% 
CMCCT 

f 
g 
m 

B5.3. Importancia do solo. Riscos da súa 
sobreexplotación, degradación ou perda. 

B5.2. Valorar e determinar a importancia do solo e os 
riscos que comporta a súa sobreexplotación, degradación 
ou perda. 

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de 
protexelo. 

50% CMCCT 

 

CSC 

 
Bloque 6. Proxecto de investigación   

b 
c 

B6.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, 
e a súa comprobación e argumentación, a partir da 
experimentación ou a observación. 

B6.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as 
habilidades propias do traballo científico. 

BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 50% 
CAA 

CMCCT 

b 
f 
g 

B6.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, 
e a súa comprobación e argumentación, a partir da 
experimentación ou a observación. 

B6.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da 
experimentación ou da observación e a argumentación. 

BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 50% 
CAA 

     CCL 

e B6.2. Artigo científico. Fontes de divulgación 
científica. 

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

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a 
elaboración e a presentación das súas 

50% CMCCT 

 

CD 
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CC 

  obtención. investigacións.   

a 
b 
c 

B6.3. Proxecto de investigación en equipo. Organización. 
Participación e colaboración respectuosa no traballo 
individual e en equipo. Presentación de conclusións. 

B6.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en 
equipo. 

BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual 
e en grupo. 

 
 
50% 

CAA 

  CMCCT 

                                             
CSC 

                                
CSIEE 

a 
b 
d 
h 
o 

B6.3. Proxecto de investigación en equipo. Organización. 
Participación e colaboración respectuosa no traballo 
individual e en equipo. Presentación de conclusións. 

B6.5. Expor e defender en público o proxecto de 
investigación realizado. 

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

50% 
 

CSIEE 

CD 

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

 
50% 

CCL 

CCEC 



 

 

 

Prácticas de laboratorio 
As prácticas de laboratorio constitúen unha estratexia metodolóxica moi importante no proceso de ensino-aprendizaxe das 
ciencias. A aplicación do método científico á resolución de problemas e o deseño de experimentos encamiñados á comprobación 
de hipóteses constitúen en sí mesmo o proceso científico. Durante este curso 20/21 debido ás medidas sanitarias adoptadas no 
centro pola COVID-19 non está previsto realizar ningunha práctica de laboratorio. Se a evolución epidemiolóxica é favorable, 
poderase realizar algunha das seguintes: 
 

1.- Uso do microscopio óptico. 
2.- Observación de preparacións de microscopía óptica de diferentes tipos de tecidos humanos. 
3.- Observación e disección de órganos de mamíferos.  
4.- Identificación de minerais e rochas 
 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización 

Probas 

avaliación 
Tema

U.D. 

Bloque(*) Contido 

Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B.1, B.2 e 

B.3 

BLOQUE 2: A CÉLULA, UNIDADE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DOS SERES 

VIVOS 

BLOQUE 3: AS PERSOAS E A SAÚDE. A PROMOCIÓN DA SAÚDE. 

1 

B2.1 Características da materia viva e diferenzas coa materia inerte. 

1 
Set / 

Out 
6 

 

B2.2 A célula. Características básicas da célula procariota e eucariota, animal e vexetal.  

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

B3.1 Niveis de organización da materia viva.  

B3.2 Organización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas.  

B3.3 A célula animal: estruturas celulares. Orgánulos celulares e a súa función.  

B3.4 Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións.  

2 

B3.12 Alimentación e nutrición. Alimentos e nutrientes: tipos e funcións básicas. 

2 Out 5 

 

B3.13 
Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise de dietas. Hábitos nutricionais 

saudables. Trastornos da conduta alimentaria. 
x 

3 

B3.14 
Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e procesos que interveñen 

na nutrición. 

3 
Out / 

Nov 
6 

 

B3.15 Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.  

B3.16 
Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos aparellos que interveñen na nutrición: 

prevención e hábitos de vida saudables. 
 

4 

B3.15 Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor. 

4 
Nov / 

Dec 
6 

 

B3.16 Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos aparellos que interveñen na nutrición: 

prevención e hábitos de vida saudables. 
x 



 

 

 

     

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización 

Probas 

avaliación 
Tema

U.D. 

Bloque(*) Contido 

Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B.1, B.2 e 

B.3 

BLOQUE 2: A CÉLULA, UNIDADE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DOS SERES 

VIVOS 

BLOQUE 3: AS PERSOAS E A SAÚDE. A PROMOCIÓN DA SAÚDE. 

5 

B3.17 Función de relación. Sistema nervioso e sistema endócrino. 

5,6 
Xan / 

Feb 
10 

 

B3.18 Órganos dos sentidos: estrutura e función; coidado e hixiene.  

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

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

B3.21 Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o seu funcionamento. Principais alteracións.  

B3.22 Visión integradora dos sistemas nervioso e endócrino.  

B3.23 
Aparello locomotor. Organización e relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema 

nervioso. 
 

B3.24 Factores de risco e prevención das lesións. x 

6 

B3.25 
Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios físicos e 

psíquicos na adolescencia. 

7 
Feb / 

Mar 
8 

 

B3.26 Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto.  

B3.27 Análise dos métodos anticonceptivos.  

B3.28 Doenzas de transmisión sexual: prevención.  

B3.29 Técnicas de reprodución asistida.  

B3.30 Resposta sexual humana. Sexo e sexualidade. Saúde e hixiene sexual. x 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización 

Probas 

avaliación 
Tema 

U.D. 

Bloque(*) Contido 

Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B.1, B.4 e 

B.5 

BLOQUE 4: O RELEVO TERRESTRE E A SÚA EVOLUCIÓN 

BLOQUE 5: O SOLO COMO ECOSISTEMA 

7 

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

8 Abril 6 

 

B3.6 Doenzas infecciosas e non infecciosas.  

B3.7 Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables.  

B3.8 Sistema inmunitario. Vacinas, soros e antibióticos.  

B3.9 Uso responsable de medicamentos.  

B3.10 Transplantes e doazón de células, sangue e órganos.  

B3.11 Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados. x 

8 

B4.10 Manifestacións da enerxía interna da Terra. 

9,10 
Abr / 

Maio 
5 

 

B4.11 Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de magmas.  

B4.12 
Distribución de volcáns e terremotos. Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa 

predición e da súa prevención. 
 

B4.13 Sismicidade en Galicia.  

B5.1 O solo como ecosistema.  

B5.2 Compoñentes do solo e as súas interaccións.  



 

 

 

B5.3 Importancia do solo. Riscos da súa sobreexplotación, degradación ou perda. x 

9 

B4.1 Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o relevo terrestre. 

11,12 
Maio 

/ Xuñ 
8 

 

B4.2 
Procesos xeolóxicos externos e diferenzas cos internos. Meteorización, erosión, transporte 

e sedimentación. 
 

B4.3 Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas características.  

B4.4 Augas subterráneas: circulación e explotación.  

B4.5 Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e modelaxe litoral.  

B4.6 Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica.  

B4.7 Acción xeolóxica dos glaciares: formas de erosión e depósito que orixinan.  

B4.8 Factores que condicionan a modelaxe da paisaxe galega.  

B4.9 Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico. x 

 

Avaliación 
UNIDADE DIDÁCTICA 

Referencia 
Libro texto 

Temporalización 
Proba 

avaliación 
Tema
U.D. 

Bloque(*) Contido 
Mes Sesións 

1ª, 2ª e 3ª 

B.6 BLOQUE 6: PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

1-9 

B6.1 
Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación, a 
partir da experimentación ou a observación. 

1-12 
Set-

Xuño 
10 

 

B6.2 Artigo científico. Fontes de divulgación científica.  

B6.3 
Proxecto de investigación en equipo. Organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións. 

 

 
(*) O Bloque 1 (Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica.) referente a unha serie de procedementos e actitudes básicos 
para esta materia, será traballados ao longo de todo o curso por iso non se encadra en ningunha unidade didáctica concreta nin avaliación 
concreta.  
O Bloque 6 (Proxecto de investigación) tamén será traballado ao longo de todo o curso aínda que se adxunta na táboa despois da terceira 
avaliación por dous motivos: 

- Para indicar que está incluído na temporalización cunha duración total dunhas 10 sesións ao longo de todo o curso. 
- A nota do traballo de investigación grupal será tida en conta na terceira avaliación.



 

  

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
O grado mínimo de consecución de cada estándar será do 50% 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
O Artigo 7 do anexo II da Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro (BOE do 29 de 

xaneiro de 2015), pola que se describen as relacións entre as competencias, os 
contidos e os criterios de avaliación describe a avaliación das competencia básicas. 
Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finais nas 
diferentes etapas educativas, deberá terse en conta o grao de dominio das 
competencias correspondentes á Educación Primaria, a Educación Secundaria 
Obrigatoria e o Bacharelato, a través de procedementos de avaliación e instrumentos 
de obtención de datos que ofrezan validez e fiabilidade na identificación das 
aprendizaxes adquiridas. Por elo, para poder avaliar as competencias é necesario 
elixir, sempre que sexa posible, estratexias e instrumentos para avaliar ó alumnado 
de acordo cos seus desempeños na resolución de problemas que simulen contextos 
reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes. 
O uso do exame final como acto fundamental do proceso avaliativo engade un 
obstáculo ó proceso de avaliación, como argumenta Sanmartí (2003), acto que só 
tiña todo o seu sentido no marco dun modelo de ensino para uns poucos.  

A consecución dos obxectivos propostos e a adquisición das competencias 
clave en cada caso avaliarase de xeito continuo, empregando unha ampla variedade 
de instrumentos de avaliación. 

 
A avaliación inicial permitirá diagnosticar en cada caso o punto de partida de 

cada alumno e alumna e poder así axustar o procedemento de ensino en cada caso. 
 
Os traballos elaborados na aula permitirán facer un seguimento do 

aproveitamento do proceso de ensino en cada sesión. 
 
A observación diaria do traballo realizado por cada alumno e alumna permitirá 

avaliar o grao en que se desenvolve cada un deles na realización das diferentes 
tarefas. 

 
A realización de exames diversos e a resolución de exercicios permitirá 

determinar ata que punto o alumnado acada os obxectivos propostos. 
 
O informe de laboratorio constituirá un instrumento importantísimo na 

avaliación do proceso ensino-aprendizaxe toda vez que o informe de laboratorio 
supón a concreción do traballo realizado en cada tarefa. 

 
SANMARTÍ, N. 2003. -Evaluación externa. ¿Por qué y para qué?. Alambique, 

37, pp. 9-18. 
 
 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 
A metodoloxía proposta tentará contribuír a desenvolver a competencia científica do 

alumnado e capacitalo para construír e aplicar os coñecementos de forma autónoma, 

creativa, responsable e crítica (tanto no plano persoal da vida cotiá como no social 

da participación cidadá). 



 

  

 Neste marco, cómpre destacar algúns aspectos xerais ou estratexias 

metodolóxicas que son esenciais para desenvolver o currículo da área de Bioloxía e 

Xeoloxía e que son as seguintes: 

Partiremos dos coñecementos previos do alumnado para que logo relacione o 

que xa sabe coas novas aprendizaxes e así o aprendido perdure no tempo. 

Terase en conta a diversidade, respectando os diferentes ritmos e estilos de 

aprendizaxe dos diferentes alumnos. Para isto formularanse actividades con 

distinto grado de dificultade e secuenciadas de xeito que en cada unidade 

haberá unha actividade de inicio (por exemplo unha choiva de ideas a partir 

dunha imaxe ou texto), varias actividades de desenvolvemento, que 

constitúen o groso do traballo da unidade (son por exemplo: cuestións, análise 

de gráficos, textos, etc), e finalmente unha actividade de peche (por exemplo 

a realización dun mapa conceptual, dun resumo das ideas máis importantes 

da unidade, dunha práctica de laboratorio ou dun compendio de actividades 

diversas). Ademais propoñeranse actividades de reforzo e de ampliación 

para responder tamén aos distintos ritmos e capacidades de aprendizaxe. 

Potenciarase a autoaprendizaxe e a capacidade de aprender a aprender, 

tentando que o alumno relacione o aprendido na materia co resto de materias 

e coa súa vida diaria. 

Propoñeranse traballos de investigación con busca na rede, prensa, textos..., no 

cal os alumnos deberán ser capaces de elaborar sínteses. 

Coa finalidade de motivar ao alumnado combinaranse distintos tipos de 

agrupamentos nas actividades: individual (para as actividades que requiran 

maior concentración, como comentarios de textos, gráficos e mapas), en 

parella (como nalgunhas prácticas de laboratorio), en pequeno grupo (como 

os traballos nas saídas ao campo) ou en gran grupo (como os debates). Así 

combinarase o traballo individual e o traballo cooperativo. 

Os recursos empregados tamén serán variados dende actividades de lápis e 

papel, actividades do libro de texto, revistas e xornais. Faremos uso das novas 

tecnoloxías, e alén de potenciar as TICs e contribuír a motivación, 

empregaremos vídeos de Youtube, faranse consultas na web, empregaremos 

presentacións Power Point ou visualizaremos simulacións en internet entre 

outros. 

O profesor terá un papel facilitador axudando en todo momento a que o alumnado 

poida acadar os obxectivos da materia e desenvolva os temas transversais. 

Propóñense diferentes prácticas de laboratorio, das cales se levará a cabo 
unha selección en función do comportamento e actitude de cada grupo así 
como dos tempos dispoñibles 

 
SECUENCIACIÓN HABITUAL DO TRABALLO NA AULA 
 



 

  

 Nas diferentes sesións que conforman unha unidade didáctica levaranse a 

cabo secuencias de traballo, nas cales as tarefas do docente e do alumno serán as 

seguintes: 

O docente tentando conseguir a motivación do alumando presentará o novo tema 

con mapas, gráficos, textos, fotografías, novas de actualidade, etc. Transmitirá 

unha serie de información básica para todo o alumnado, e aqueles alumnos 

que o precisen ou para aqueles contidos máis complexos formulará 

información complementaria para reforzo e apoio, así como información extra 

para afondamento e ampliación de determinadas cuestións. Faremos debates, 

choivas de ideas, interpretación de imaxes...O fin principal, como se dixo 

anteriormente, será detectar as ideas previas. 

O alumno levará a cabo un traballo persoal. Deberá realizar: lectura e 

comprensión de textos; análise de documentos; pequenas investigacións; 

resposta a cuestións; resolución de problemas; comentario de textos, mapas 

e imaxes; elaboración de mapas conceptuais, gráficas...; e deberá facer unha 

memorización comprensiva dos contidos esenciais de cada unidade. 

Ao longo das sesións o docente irá anotando información no seu caderno de clase 

que lle axudará a avaliar ao alumno e determinar en que grado acadou os 

obxectivos. O docente avaliará os seguintes apartados: 

Caderno de traballo diario e de laboratorio do alumno. 

Traballos escritos: actividades variadas, comentarios de texto, traballos 

individuais e grupais. Unha vez no curso farase tamén unha exposición 

oral, para toda a aula, dun traballo de investigación feito polo alumno. 

Observación do traballo diario e a actitude. 

Probas escritas e preguntas orais 

 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Para o desenvolvemento da programación empregáranse os seguintes materiais e 
recursos didácticos:  
Materiais impresos: 
Vives, F.; Melénde, I.; Garrido, J. L.; Madrid, M. A. e González, R. 2016. Proxecto 
Saber facer. Santillana. 
Alberts. B. e outros, 2002. Bioloxía molecular da célula. Omega. Barcelona. 
Darnell, J. e outros, 1986. Bioloxía celular e molecular. Labor. Barcelona. 
Margulis, L., 1986. A orixe da célula. Reverté. Barcelona. 
Revistas científicas. 
Materiais audiovisuais: ordenador, canón-proxector, TV, vídeo, DVD. 
 
Algunhas investigacións sobre libros de texto poñen de manifesto que ainda que as 
editoriais realizan intentos de publicar materiais innovadores, están frecuentemente 
somatidas ás leis do mercado, o que constitú un obstáculo cando se considera a libro 
de texto como a principal fonte de información (Martínez e García, 2003). 



 

  

 
O deseño de experiencias de laboratorio para demostrar fenómenos naturais ou 
caracterizar diversas sustancias a partir das súas propiedades físico-químicas 
require o manexo de toda a información que a comunidade científica foi acumulando 
ó longo do tempo. Na actualidade existen moitos protocolos experimentais 
estandarizados que permiten replicar experiencias en laboratorios diferentes e 
comparar os resultados obtidos. Internet ofrece una ferramenta moi potente para 
acceder a estes procedementos estándar e mesmo poder coñecer os resultados 
obtidos por outros investigadores/as. Será necesario, pois, disponer na aula dun 
ordenador con conexión a internet e un proxector. 
 
Ó alumnado facilitaráselle a principio de curso un manual cos protocolos básicos que 
empregará en cada experiencia. 
 
MARTÍNEZ, C, e GARCÍA, S. 2003. Las actividades de primaria y ESO incluídas en libros escolares. 
¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué procedimientos enseñan? Enseñanza de las ciencias, 17(3), pp. 
431-440. 

 
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 
Ao longo de todo o curso levárase a cabo unha avaliación continua na que para a 

comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse 

como referencia os estándares de aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha 

avaliación inicial, unha avaliación formativa e unha avaliación final cumprindo os principios 

de ser continua, formativa e integradora. 

A avaliación inicial levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario co 

que se obterá información sobre a situación do alumnado, non só informará dos seus 

coñecementos previos, se non tamén informará das súas capacidades e  actitudes, 

permitindo así adecuar o proceso educativo ás necesidades observadas. 

A avaliación formativa que acompañará a todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

aportará información constante sobre se este proceso se adapta ás necesidades do 

alumnado, e permitirá comprobar os progresos e dificultades que presenten o 

alumnado ao longo do proceso educativo. 

 Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación directa do alumnado, tendo 

en conta o seu comportamento, interese polo traballo, a atención, participación, 

avances na comprensión de conceptos, destrezas no traballo experimental, grao de 

consecución das competencias clave, etc.; mediante a supervisión do caderno de 

traballo, que permitirá obter información sobre a expresión escrita, comprensión, 

organización do traballo, a realización das actividades, etc.; e a través da realización 

periódica de probas escritas ou orais mediante as que se valorará a adquisición e 

memorización comprensiva de conceptos, tomando como referencia os estándares de 

aprendizaxe. 

Do mesmo xeito, avaliaranse tanto os traballos individuais como os de grupo onde demostren 

que aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos 

seleccionándoas. Valorarase que utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas 

tecnoloxías. 

Resultado do seu traballo no laboratorio e das posibles saídas de campo, elaboraranse unhas 

memorias ou informes que tamén deben avaliarse, do mesmo xeito que o traballo e 

presentación do caderno de clase. 

Así mesmo, realizarase tamén unha avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque 

de contidos, mediante a cal se coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os 

obxectivos propostos para as unidades didácticas que constitúan os correspondentes 



 

  

bloques. Nesta avaliación terase en conta tanto ata onde alcanzou, como dende onde 

partiu cada alumno e alumna, considerando tamén todo o acontecido ao longo do 

proceso educativo. A avaliación proposta baséase nos estándares de aprendizaxe que 

se establecen nesta programación. Comunicarase o resultado da devandita avaliación 

ao alumnado de forma que se fagan partícipes da mesma e, deste xeito, poidan superar 

as deficiencias que se produzan ou se motiven cos bos resultados. 

Utilizarase unha ficha de observación para facer un seguimento de cada alumno e alumna, 

nela rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das 

respectivas probas obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en  grupo, a 

presentación do seu caderno de clase, a súa motivación e iniciativa cara á materia, e ós seus 

compañeiros/as. 

En cada avaliación realizáranse probas escritas que consistirán en preguntas breves, tipo test, 

cuestións que requiran respostas máis extensas, completar, identificar e comentar figuras. Nos 

exames ao lado de cada cuestión figurará a súa puntuación. Por norma xeral realizaranse dúas 

probas escritas en cada trimestre. 

As cualificacións numéricas das probas escritas suporán o 70% da nota final de cada 

avaliación. Tentarase facer dúas probas obxectivas o longo da avaliación. Ao final de cada 

trimestre, só se fará media cando o alumno/a teña unha nota igual ou superior a 3 sobre 10. 

A media aritmética constituirá o 70% da nota total da avaliación, debendo ser esta 

superior ou igual a 5 sobre 10. 

 O 20%(observación directa) terase en conta o traballo tanto na aula como na casa, 

participación, interese pola materia, caderno de laboratorio e caderno de clase, respostas a 

preguntas da clase. 

O 10% da calificación obterase a través da realización dun traballo individual ou en grupo, 

que se poderá expoñer na clase de xeito oral. De non realizarse nalgunha avaliación este 

traballo, o 10% otorgado a este apartado, pasará a formar parte da porcentaxe das probas 

escritas, polo tanto  a porcentaxe das probas escritas pasará a ser do 80%. 

A participación en proxectos do centro promovidos polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

poderá sumar ata unha puntuación máxima de 1 punto sobre a nota media global do curso, 

sempre e cando se desenvolva de xeito satisfactorio. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante unha 

proba escrita que será realizada despois da entrega das notas.  Para ter superada a materia o 

alumnado deberá aprobar todas as avaliacións. 

A nota final na convocatoria ordinaria  de xuño obtense da media aritmética das tres 

avaliacións. Para facer a media é necesario que o alumno/a teña unha nota igual ou superior a 

4 en cada unha das tres avaliacións.  Esta media aritmética non pode ser inferior a 5. Deberán 

ir ao exame de xuño aqueles alumnos que teñan algunha avaliación suspensa 

 PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: o alumnado que non supere 

en xuño a materia terá opción a unha convocatoria extraordinaria en setembro que consistirá 

nunha proba escrita coa totalidade de contidos traballados durante o curso. Para ser superada 

o alumno deberá sacar unha nota igual ou superior a 5. 

 

8.-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  

Para o alumnado de 3º de ESO coa Bioloxía e Xeoloxía pendentes de cursos anteriores 

organizarase un programa de traballo ó longo do ano coa finalidade de que o alumnado supere 

os contidos e acade as competencias do correspondente nivel. O programa de recuperación 

será aplicado e desenvolto polo Profesor do curso no que se atope o alumno/a. 

 

A avaliación da materia pendente será continua e levarase a cabo durante as tres avaliacións. 

Ó final de curso se o alumno/a non supera a materia pendente na avaliación ordinaria poderá 

presentarse a unha proba escrita para a avaliación extraordinaria. 



 

  

 

9.-DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS. 

 

Ó inicio do curso ó alumnado faráselles unha proba de avaliación inicial coa finalidade de 

coñecer o nivel de coñecementos do que parte con respecto os contidos da materia. Na sesión 

de avaliación inicial tomaranse todas aquelas medidas individuais ou colectivas que sexan 

necesarias para garantir a consecución dos obxectivos propostos. 

 

10.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Durante o desenvolvemento do curso levarase a cabo unha comprobación do funcionamento 

da programación e de valoración da actividade docente empregando para elo unha serie de 

indicadores de logro. Posteriormente e en base á información recollida poderanse propoñer e 

incorporar as medidas de mellora que puideran ser necesarias. 

 

1.- Indicadores de logro. 

 

2.- Instrumentos de recollida de datos: cuestionarios, rúbrica, enquisas ó alumnado, 

etc. 

 

3.- Medidas de mellora. 

 

1.-Indicadores de logro. 

 

Trátase de avaliar aspectos recollidos na programación a través da información recollida 

referente a: 

 

Materiais empregados: accesibilidade para o alumnado, son atractivos, son suficientes, 

permiten unha boa manipulación… 

 

Planificación adecuada: número e duración das actividades, nivel de dificultade, interese 

para o alumnado, significatividade para o proceso de aprendizaxe, baséanse nos 

intereses do alumnado, teñen obxectivos ben definidos, propostas de aprendizaxe 

colaborativo… 

 

Motivación do alumnado: espertan a curiosidade, crean conflito cognitivo, participa todo 

o alumnado activamente, consecución do nivel máximo de desenvolvemento…  

Participación das familias, medidas de atención á diversidade, emprego das TIC, inclusión 

de temas transversais, actividades de carácter interdisciplinar… 

 

2.-Instrumentos de recollida de datos. 

 

En función dos aspectos a valorar empregaranse diversos instrumentos para a recollida de 

datos: 

 

Follas de rexistro. 

 

Diario de aula. 

 



 

  

Cuestionarios, enquisas para o alumnado. 

 

Rúbrica de autoevaluación  
 

3- Medidas de mellora. 

A avaliación da práctica docente farase, como mínimo, ó final de cada trimestre coincidindo 

con cada avaliación do curso o que permitirá propoñer medidas de mellora durante o proceso 

de ensino-aprendizaxe. 

 

 

11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

O DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu 

Artigo 8 as Medidas ordinarias. 

 

Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

 

Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 

Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía é unha materia cun importante contido de carácter práctico. 

As tarefas prácticas que se propoñen contextualízanse no entorno do alumnado. O 

desenvolvemento destas tarefas levarase a cabo mediante o traballo colaborativo na aula. Para 

levar a cabo este traballo colaborativo conformaranse grupos heteroxéneos coa finalidade de 

que dentro do grupo uns alumnos poidan aprender doutros. 

 

 

 

12.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

NO CURSO QUE CORRESPONDA.  

O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece no se 

Artigo 4 sobre Elementos transversais: 

 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico 

nalgunhas das materias de cada etapa. 

 

A materia Bioloxía e Xeoloxía contribúe de maneira significativa ó desenvolvemento das 

capacidades que teñen que ver co manexo das tecnoloxías da información e da comunicación 

toda vez que constitúen unha ferramenta trascendental no manexo da información científica 

da que se dispón na actualidade e constitúen o principal soporte de comunicación na 

comunidade científica. A expresión oral e escrita toma relevancia no ámbito desta materia pois 

a ciencia posúe un amplo vocabulario propio que obriga ó coñecemento e manexo da súa 

epistemoloxía. O emprendemento como actitude persoal no plantexamento e deseño de 

experimentos para o contraste de hipóteses e comprobación de leis científicas supón un 

elemento fundamental nesta materia. 



 

  

 

13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

 

A realización de actividades complementarias permitiralle ó alumnado tomar contacto con 

diversas actividades onde se aplica o método científico. Por outra banda o desenvolvemento 

de proxectos de investigación que o Departamento ven desenvolvendo ó abeiro dos Contratos 

Programa, permite ó alumnado participar de xeito voluntario neste tipo de actividades 

extraescolares. 

 

14.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 

O seguemento do proceso ensino-aprendizaxe seguirase tomando nota dos seguintes items: 

 

 

Iniciación 
Motivan realmente ó alumnado? 

 Participación Interés Utilidade Debate  

      

Desenvolvemento 
Eficacia das distintas tarefas para favorecer a construcción de aprendizaxes nos distintos 
ámbitos formativos propostos. 

 Interés Grao de dificultad Resultados Conclusións tempo 

      

Aplicación 
Capacidade do alumnado para resolver os cuestionarios e problemas plantexados. 

 
Resolución de tarefas Presentación 
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º DA E.S.O 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

O Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado polo Ministerio de Educación, 
Cultura e Deporte, que establece o currículum básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do 
Bacharelato, foi desenvolvido na comunidade Autónoma de Galicia polo DECRETO 86/2015, do 25 
de xuño de 2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015). 

 

O ensino nos valores dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa sendo 
unha das finalidades prioritarias da educación, tal e como se pon de manifesto nos obxectivos desta 
etapa educativa e nos desta materia (e que teñen unha manifestación concreta nos contidos 
transversais que se poden traballar en cada unidade didáctica). Así mesmo, preténdese que a 
aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente adquiridos e da 
realidade cotiá e intereses próximos ao alumnado. Por iso, en todos os casos en que é posible se parte 
de realidades e exemplos que lle son coñecidos, de forma que se implique activa e receptivamente 
na construción da súa propia aprendizaxe. A inclusión das competencias básicas como referente do 
currículo afonda nesta concepción funcional das aprendizaxes escolares. 

Así pois, na materia de Bioloxía e Xeoloxía potenciarase o desenvolvemento da competencia de 
comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

 
Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deseñaranse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 
Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de 
atención con ou sen hiperactividade (TDA - TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se 
incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, 
estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o 
máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas 
na materia para todo o alumnado. 

 

Por último, a programación da materia está adaptada ao contexto e a realidade cotiá na que 
se desenvolve o alumnado de 4º da E.S.O. do I.E.S. A Sangriña, posto que se pretende unha 
aprendizaxe significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente adquiridos e da realidade 
cotiá e intereses próximos ao alumnado. Por iso, en todos os casos en que é posible se parte de 
realidades e exemplos que lles son coñecidos, de forma que se impliquen activa e receptivamente 
na construción da súa propia aprendizaxe. 

 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN QUE 
RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN 
PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 
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BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función 
dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

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

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

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

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

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. 
BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 
BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas 

prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. 
BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 
BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva. 

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

BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural. 
BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 
BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e 

relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 
BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos 

temporais a escala e recoñecendo as unidades temporais na historia xeolóxica. 
BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica.  
BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra. 
BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos 

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

oceánico. 
BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas. 
BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo.  
BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos. 
BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna. 
BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para 

manter o equilibrio do ecosistema. 
BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando 

a adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste.  
BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres 

vivos nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na conservación deste. 
BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 
BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa 

eficiencia enerxética. 
BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza 

desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 



Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. Curso 2019-2020 

90 

 

 

preséntaos utilizando distintos medios. 
BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos 

materiais. 
BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.  
BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 
BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA. 
 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función 
dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo.  
BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o 

seu significado biolóxico. 
BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.  
BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos.  
BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos 

de cruzamentos con un ou dous caracteres. 
BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 
BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 
BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo. 

BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 
BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que 

tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e plantas característicos de 
cada era. 

BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 
BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os principios de 

superposición de estratos, superposición de procesos e correlación. 
BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas. 
BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 
BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes.  
BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres 

vivos nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na conservación deste. 
BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, 

interpretando casos prácticos en contextos reais. 
BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza 

desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 
preséntaos utilizando distintos medios. 

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.  
BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

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

 
COMPETENCIA DIXITAL. 
BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas 

gráficos. 
BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 
BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos 

superficiais 
BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 
BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os 

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

 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo 

celular. 
BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización.  
BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 
BXB2.6.1 Analiza e compara os modelos que explican a estructura e a composición da Terra. 
BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos.  
BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para 

manter o equilibrio do ecosistema. 
BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 
BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre 

os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 
BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza 

desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 
preséntaos utilizando distintos medios. 

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

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 
BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os 

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

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

 

COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.  
BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo.  
BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 
BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 
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reprodutiva. 
BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética.  
BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos 

temporais a escala e recoñecendo as unidades temporais na historia xeolóxica. 
BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos 

superficiais. 

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

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

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.  
BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os 

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

 
COMPETENCIA DE CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas 

prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. 
BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por 

parte do ser humano, e valora criticamente a súa importancia. 
BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre 

os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 
 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 
BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 
BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 

reprodutiva. 
BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética.  
BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da 

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

a adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste.  
BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 
BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por 

parte do ser humano, e valora criticamente a súa importancia. 
BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre 

os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 
BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa recollida 

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

materiais. 
BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento 

sustentable do planeta. 
BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
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CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 
da cidadanía democrática. 

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

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

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades. 

Comprender e expresarse con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á 
súa conservación e á súa mellora. 

Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 
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ao exercicio deste dereito. 
Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

 

A materia preséntase en catro bloques: 
O bloque 1 aborda a evolución da vida. Abórdase o estudo das base celular dos seres vivos e 

das funcións básicas das células. O bloque remata co estudo do proceso evolutivo que todos os seres 
vivos, incluído o home, sufriron dende a orixe da vida.  

O bloque 2 aborda a dinámica da Terra dende unha perspectiva global. A estructura interna do 
planeta e a tectónica de placas.  

O bloque 3 aborda a ecología e medio ambiente. Os componentes e funcionamento dos 
ecosistemas e como o home produce impactos nos mesmos froito da explotación dos recursos 
naturais.  

O bloque 4 aborda o proxecto de investigación. O método científico e as ferramentas para o 
desenvolvemento dunha investigación científica. 

 
OBXECTIVOS PARTICULARES DA MATERIA: 

 

Utilizar correctamente a linguaxe científica tanto na expresión escrita como na oral. 
Interpretar táboas e gráficas relacionadas con diferentes aspectos da Bioloxía e a Xeoloxía. 
Entender e aplicar as leis fundamentais da bioloxía (xenética, división celular, etc) para resolver 

situacións problemáticas. 
Realizar cálculos de porcentaxes e outras operacións, con axuda da calculadora, para 

cuantificar fenómenos biolóxicos e xeolóxicos. 
Propor ou comprobar hipóteses relacionadas coas teorías estudadas buscando unha 

coherencia global dos coñecementos. 
Planificar experiencias que permitan deducir as características ou o funcionamento de 

determinadas estruturas ou procesos biolóxicos e xeolóxicos. 
Participar activamente no propio proceso de aprendizaxe e na realización e planificación 

colectiva de actividades como experiencias ou traballos monográficos. 
Buscar información en diferentes fontes aproveitando as facilidades que proporcionan as 

tecnoloxías da información. 
Argumentar as afirmacións propias de forma obxectiva valorando as opinións diferentes das 

propias. 
Recoñecer os trazos fundamentais da historia xeolóxica, biolóxica e xeográfica do noso planeta. 
Coñecer o enunciado da teoría da tectónica de placas, as probas a favor e as súas principais 

consecuencias. 
Recoñecer as principais manifestacións externas da enerxía interna do noso planeta. 
Coñecer os fundamentos da Teoría celular e a estrutura básica da célula. 
Diferenciar as etapas do ciclo celular, a división celular e a meiose fixándose nos cambios que 

afectan aos cromosomas e o ADN. 
Analizar as principais teorías, probas e mecanismos sobre a orixe da vida e a evolución 

biolóxica. 
Recoñecer os beneficios da ciencia en determinados ámbitos da saúde e a calidade de vida, 

talles como a xenética ou a biotecnoloxía. 
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Coñecer os fluxos de materia e enerxía nos ecosistemas prestando atención á reciclaxe da 
materia e a autorregulación do ecosistema. 

Analizar as transformacións dos ecosistemas, a súa evolución e as adaptacións dos seres vivos 
a devanditos cambios. 

Valorar positivamente os cambios rexistrados nos diferentes modelos  científicos que se 
elaboraron para explicar a constitución da materia e dos seres vivos e interpretalos como un proceso 
de construción do saber científico. 

Recoñecer a importancia da biotecnoloxía en diferentes ámbitos relacionados coa nutrición, 
saúde, a industria e o medio ambiente. 

Identificar os procesos xeolóxicos que poden constituír un risco adoptando as medidas 
preventivas que sexan convenientes. 

Valorar os esforzos das diversas áreas de coñecemento que se integran para mellorar a 
calidade de vida da humanidade e preservar o medio ambiente. 

Coñecer a dinámica natural e as posibles transformacións dalgúns ecosistemas característicos 
de Galiza 

 
 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
Bloque 1. A evolución da vida 

 

f 

h 

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

B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura 
das células procariotas e eucariotas, e interpretar as 
relacións evolutivas entre elas. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a 
animal e a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos 
celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

CAA 

CMCCT 

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

CD 

CAA 

f 

g 

B1.2. Núcleo e ciclo celular. B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organización 
segundo as fases do ciclo celular, a través da observación 
directa ou indirecta. 

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

CCL 

CAA 

g 

f 

B1.3. Cromatina e cromosomas. Cariotipo. B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da 
cromatina. 

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

CMCCT 

g 

f 

h 

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

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

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

CMCCT 

CAA 

g 

f 

h 

B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN. B1.5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos 
nucleicos, e relacionalos coa súa función. 

BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os 
seus compoñentes. 

CAA 

CSIEE 

g 

h 

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

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

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

CAA 

g 

b 

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

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

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

CAA 

CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

b 

a 

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

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

CMCCT 

CAA 

f 

g 

h 

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

B1.10. Base cromosómica da herdanza 
mendeliana. 

B1.11. Aplicacións das leis de Mendel. 

B1.9. Formular os principios da xenética mendeliana, 
aplicando as leis da herdanza na resolución de problemas 
sinxelos, e recoñecer a base cromosómica das leis de 
Mendel. 

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de 
cruzamentos con un ou dous caracteres. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, 
e establecer a relación entre elas. 

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

CAA 

CSIEE 

a 

c 

g 

m 

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

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

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

CMCCT 

CSC 

f B1.14. Técnicas da enxeñaría xenética. B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: ADN 
recombinante e PCR. 

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

CMCCT 

CSIEE 

g 

h 

m 

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

B1.13. Comprender e describir o proceso da clonación. BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, 
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

a 

c 

g 

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

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

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

CSC 

CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

a 

c 

d 

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

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

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

CSC 

a 

c 

g 

h 

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

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

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

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

CMCCT 

CAA 

g 

h 

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

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

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

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

CAA 

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

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

BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. CAA 

g 

h 

b 

B1.19. Evolución humana: proceso de 
hominización. 

B1.19. Describir a hominización. BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da 
hominización. 

CMCCT 

CCL 

 
Bloque 2. A dinámica da Terra 

 

f 

g 

h 

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

B2.1. Recoñecer, compilar e contrastar feitos que amosen 
a Terra como un planeta cambiante. 

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

CAA 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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

B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns dos cambios máis 
notables da historia da Terra, e asocialos coa súa situación 
actual. 

BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na 
Terra, mediante a utilización de modelos temporais a 
escala e recoñecendo as unidades temporais na historia 
xeolóxica. 

CAA 

CSIEE 

g 

h 

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

B2.3. Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis 
importantes da historia da Terra. 

BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos 
xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao 
longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e 
plantas característicos de cada era. 

CMCCT 

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

B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos xeolóxicos, 
utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

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

CAA 

e 

f 

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

B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís 
topográficos como procedemento para o estudo dunha 
zona ou dun terreo. 

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

CMCCT 

CCL 

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

CMCCT 

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

B2.6. Comprender e comparar os modelos que explican a 
estrutura e a composición da Terra. 

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

CAA 

g 

f 

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

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

B2.7. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da 
Terra coa teoría da tectónica de placas. 

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

CAA 

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

B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da 
expansión do fondo oceánico. 

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

CAA 



Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. Curso 2019-2020 

104 

 

 

 
Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos  asociados 
ao movemento da litosfera e relacionalos coa súa situación 
en mapas terrestres. Comprender os fenómenos naturais 
producidos nos contactos das placas. 

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

CAA 

CMCCT 

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

CAA 

g 

h 

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

B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e 
os oróxenos térmicos. 

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

CMCCT 

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

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

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

CAA 

CCL 

g 

b 

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

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

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

CAA 

 
Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

 

f 

h 

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

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

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

CMCCT 

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

CAA 

CSIEE 

CCL 

g 

b 

f 

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

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

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

CSC 

CAA 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

a 

b 

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

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

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

CMCCT 

CAA 

g 

f 

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

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

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

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

CMCCT 

f 

h 

B3.5. Relacións tróficas: cadeas e redes. B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas 
relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia 
para a vida en xeral e o mantemento destas. 

CAA 

CSC 

CCL 

a 

c 

g 

B3.6. Dinámica do ecosistema. 

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

B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións 
ecolóxicas. 

B3.6. Expresar como se produce a transferencia de 
materia e enerxía ao longo dunha cadea ou rede trófica, e 
deducir as consecuencias prácticas na xestión sustentable 
dalgúns recursos por parte do ser humano. 

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

CSC 

CCEC 

a 

c 

m 

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

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

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

CAA 

a 

c 

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

B3.8. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre 
diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e 
argumentar as razóns de certas actuacións individuais e 
colectivas para evitar a súa deterioración. 

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

CSC 

CCL 

CCEC 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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

 
BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións 
para a mellora ambiental e analiza desde distintos 
puntos de vista un problema ambiental do contorno 
próximo, elabora informes e preséntaos utilizando 
distintos medios. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

b 

f 

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

B3.9. Concretar procesos de tratamento de residuos e 
describir a xestión que dos residuos se fai no seu contorno 
próximo. 

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

CSC 

CSIEE 

m 

c 

a 

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

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

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

CSC 

CAA 

a 

g 

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

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

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

CSC 

CCL 

 
Bloque 4. Proxecto de investigación 

 

b 

c 

e 

f 

g 

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

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

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

CAA 

CMCCT 

CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

b 

e 

f 

g 

h 

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

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

BXB4.2.1. Utiliza argumentos 
hipóteses que propón. 

q
u
e 

xustifiqu
en 

a
s 

CAA 

CCL 

CMCCT 

b 

e 

f 

h 

o 

B4.2. Artigo 
científica. 

científi
co. 

Font
es 

d
e 

divulgaci
ón 

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

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

CAA 

CCL 

CMCCT 

CD 

a 

b 

c 

d 

g 

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

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

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

CAA 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

o 

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

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

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

CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

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

CCL 
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Actividades complementarias: prácticas de laboratorio e traballos de campo: 
 

As prácticas de laboratorio constitúen unha estratexia metodolóxica moi importante no proceso 
de ensino-aprendizaxe das ciencias. A aplicación do método científico á resolución de problemas e o 
deseño de experimentos encamiñados á comprobación de hipóteses constitúen en sí mesmo o 
proceso científico.  

Dada a actual crise sanitaria e tendo en conta as medidas preventivas adoptadas, durante o 
curso 20/21 non está previsto realizar prácticas de laboratorio. De todos xeitos, en función da 
evolución da situación epidemiolóxica, poderá realizarse algunha das seguintes prácticas:  

 

1.- Observación de células de epiderme de cebola e de epiderme bucal.  

2.- Observación de fenómenos osmóticos. 

3.- Observación de plastos. 
 

4.- Observación de células en mitose.  

5.- Extracción de ADN de fresa. 

6.- Elaboración dun perfil topográfico empregando a brúxula taquimétrica.  

7.- Recoñecemento dos principais tipos de rochas. 

 

CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
 

Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e 
instrumentos de avaliación. 
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Estándares de aprendizaxe 

     

Mínimos esixibles Temporalizac
ión 

Competencia
s 

Eltos. Instrumentos de avaliación 

  clave transversais  
   

Bloque 1: A evolución da vida 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a 
animal e a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos 
celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

Representa e identifica os diferentes tipos celulares 
pola súa estructura. 

Identifica e relaciona cada irgánulo celular coa súa 
función 

2º trimestre CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

CA 

Rúbrica
(representacións 
esquemáticas) 

Proba específica 

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

Elabora preparacións de microscopía óptica de 
células de epiderme de cebola e de mucosa bucal. 

Identifica e distingue diferentes tipos celulares a 
paertir de microfotografías e esquemas gráficos 

2º trimestre CD 

CAA 

CL 

EOE 

CA 

EE 

Rúbrica
(informe prácticas) 

Proba específica 

d
e 

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

Identifica e relata os principias eventos das etapas do 
cilo celular. 

Recoñece as fases do ciclo celular a partir de 
debuxos esquemáticos. 

2º trimestre CCL 

CAA 

CL 

EOE 

CA 

Proba específica 

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

Clasifica os cromosomas e compón un cariograma 
humano a partir de microfotografías. 

2º trimestre CMCCT CL 

EOE 

IEMH 

Rúbrica (realización 
cariograma 
humano) 

Proba específica 

d
u
n 

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

Identifica as fases da mitose e meiose. 

Describe os principias eventos que ocurre en cada 
fase 

Xustifica o significado biológico de cada unha das 
fases da mitose e da meiose. 

2º trimestre CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

CA 

Rúbrica
(práctica 
laboratorio) 

Proba específica 

d
e 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Temporalizac
ión 

Competencias 

clave 

Eltos. 

transversais 

Instrumentos de avaliación 

BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os 
seus compoñentes. 

Enumera os componentes do ácidos nucléicos. 

Distingue os ácidos nucleicos pola súa composición, 
estructura e función. 

2º trimestre CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

Proba específica 

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

Recoñece a secuencia de nucleótidos do ADN como 
o xeito de almacenar a información xenética. 

Define xene e relacionao coa secuencia de 
nucleótidos no ADN. 

2º trimestre CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

Proba específica 

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

Enumera os principios do dogma central da bioloxía 
molecular. 

Describe os procesos de transcripción e traducción 
en procariotas. 

2º trimestre CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

Proba específica 

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

Recoñece e explica en que consisten as mutacións. 

Recoñece a importancia biolóxica da mutación como 
fonte de variablidade xenética. 

Clasifica os diferentes tipos de mutacións. 

2º trimestre CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

Proba específica 

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de 
cruzamentos con un ou dous caracteres. 

Coñece e emprega adecuadamente os conceptos 
básicos da xenética mendeliana. 

Describe as leis de Mendel. 

Resolve problemas de cruzamentos dun xene e dous 
xenes. 

2º trimestre CMCCT 

CAA 

CCEC 

CL 

EOE 

ECC 

Caderno do profesor 
(resolución dun boletín de 
problemas) 

Proba específica 

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

Resolve problemas prácticos sobre herdanza  do 
sexo e a luigada ó sexo. 

2º trimestre CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

Caderno do profesor 
(resolución dun boletín de 
problemas) 

Proba específica 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Temporalizac
ión 

Competencias 

clave 

Eltos. 

transversais 

Instrumentos de avaliación 

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

Coñece o modo de herdanza da hemofilia e do 
daltonismo. 

Resolve problemas prácticos de
árbores xenealóxicas. 

2º trimestre CMCCT 

CSC 

CL 

EOE 

Caderno do profesor 
(resolución dun boletín de 
problemas) 

Proba específica 

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

Describe en que consiste a clonación xénica e os 
organismos transxénicos 

2º trimestre CMCCT 

CSIEE 

CL 

EOE 

ECC 

EE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

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

2º trimestre CSC 

CSIEE 

CAA 

CL 

EOE 

ACC 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

Argumenta cuestións éticas, sociais e ambientais do 
uso da enxeñería genética. 

2º trimestre CSC 

CSIEE 

CL 

EOE 

ECC 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

Argumenta os pros e contras dos avances da 
biotecnología. 

2º trimestre CSC CL 

EOE 

ECC 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

Distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

2º trimestre CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

Proba específica 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Temporalizac
ión 

Competencias 

clave 

Eltos. 

transversais 

Instrumentos de avaliación 

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

Describe o proceso da evolución relacionando 
variabilidade xenética, adaptación, éxito reproductivo 
e selección natural. 

2º trimestre CAA CL 

EOE 

Proba específica 

BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. Realiza árobres filoxenéticas a partir dunha matriz de 
diferencias nucleotídicas. 

Interpreta árbores filoxenéticas. 

2º trimestre CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

Proba específica 

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

Recoñece e describe as fases da hominización. 2º trimestre CMCCT 

CCL 

CL 

EOE 

Proba específica 

Bloque 2: A dinámica da Terra 

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

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

1º trimestre CAA CL 

EOE 

Proba específica 

BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na 
Terra, mediante a utilización de modelos temporais a 
escala e recoñecendo as unidades temporais na historia 
xeolóxica. 

Coñece cronolóxicamente as eras e periodos da 
historia da Terra. 

1º trimestre CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

Proba específica 

BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos 
xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao 
longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e 
plantas característicos de cada era. 

Enumera os princpais fenómenos xeolóxicos e 
biuolóxicos ó longo da historia da Terra. 

1º trimestre CMCCT CL 

EOE 

Proba específica 

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

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

1º trimestre CAA CL 

EOE 

Proba específica 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Temporalizac
ión 

Competencias 

clave 

Eltos. 

transversais 

Instrumentos de avaliación 

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

Interpreta un mapa topográfico e fai perfís 
topográficos. 

1º trimestre CMCCT 

CCL 

CL 

EOE 

EE 

Rúbrica (práctica
de campo) 

Proba específica 

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

Reconstrúe a historia xeolóxica a partir dun perfil 
xeolóxico baseándose no principio de superposición 
de estratos e no principio do actualismo. 

1º trimestre CMCCT CL 

EOE 

Proba específica 

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

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

1º trimestre CAA CL 

EOE 

Proba específica 

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

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

1º trimestre CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

Proba específica 

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

Coñece as evidencias que xustifican a deriva 
continental e a expansión do fondo oceánico. 

1º 
triimestre 

CAA CL 

EOE 

Proba específica 

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

Coñece e explica razoadamente os movementos 
relativos das placas litosféricas. 

1º trimestre CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Rúbrica (Representación 
dunha zona de subducción 
a partir dos datos de 
terremotos) 

Proba específica 

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

Relaciona o movemento das placas litosféricas coa 
formación do relevo. 

1º trimestre CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

Proba específica 

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

Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 1º trimestre CMCCT CL 

EOE 

Proba específica 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Temporalizac
ión 

Competencias 

clave 

Eltos. 

transversais 

Instrumentos de avaliación 

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

Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos. 

1º trimestre CAA 

CCL 

CL 

EOE 

Proba específica 

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

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

1º trimestre CAA CL 

EOE 

Proba específica 

Bloque 3: Ecoloxía e medio ambiente 

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

Define o concepto de ecosistema. 

Identifica os compeñentes do ecosistema e define 
biocenose e biotopo. 

3º trimestre CMCCT CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

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

3º trimestre CAA 

CSIEE 

CCL 

CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

Identifica as adaptacións dos seres vivos a un 
ambiente determinado e o factor ou factores que 
condicionan esta adaptación. 

3º trimestre CSC 

CAA 

CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente 
determinado, e argumenta sobre a súa  importancia 
na conservación deste. 

3º trimestre CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

Recoñece, describe e pon exemplos das principias 
relacións inter e intraespecíficas e a súa importancia 
na regulación dos ecosistemas. 

3º trimestre CMCCT CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Temporalizac
ión 

Competencias 

clave 

Eltos. 

transversais 

Instrumentos de avaliación 

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

Coñece o concepto de pirámide trófica. 

Recoñece distintos tipos de pirámides tróficas. 

▪ 

3º trimestre CAA 

CSC 

CCL 

CL 

EOE 

ECC 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

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

3º trimestre CSC 

CCEC 

CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

Describe a regra do 10%. 

Describe o fluxo de enerxía nos ecosistemas e os 
ciclos da materia (C, N e P) 

3º trimestre CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

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

3º trimestre CSC 

CCL 

CCEC 

CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións 
para a mellora ambiental e analiza desde distintos 
puntos de vista un problema ambiental do contorno 
próximo, elabora informes e preséntaos utilizando 
distintos medios. 

Argumenta sobre posibles actuacións para a mellora 
ambiental e analiza desde distintos puntos de vista 
un problema ambiental do contorno próximo, elabora 
informes e preséntaos utilizando distintos medios. 

3º trimestre CMCCT 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

Describe os procesos de tratamento de residuos, e 
valora criticamente a súa recollida selectiva. 

3º trimestre CSC 

CSIEE 

CL 

EOE 

ECC 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

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

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

3º trimestre CSC 

CAA 

CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 



Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. Curso 2019-2020  

 

 

 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Temporalizac
ión 

Competencias 

clave 

Eltos. 

transversais 

Instrumentos de avaliación 

    
ECC 

 

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

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

3º trimestre CSC 

CCL 

CL 

EOE 

ECC 

Rúbrica (traballo colectivo) 

Proba específica 

Bloque 4: Proxecto de investigación 

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

Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

1º, 2º e 3º 
trimestre 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CL 

EOE 

EE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

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

Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

1º, 2º e 3º 
trimestre 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CL 

EOE 

EE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

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

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

1º, 2º e 3º 
trimestre 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

EE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

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

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

1º, 2º e 3º 
trimestre 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CL 

EOE 

EE 

IEHM 

Rúbrica (traballo colectivo) 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Temporalizac
ión 

Competencias 

clave 

Eltos. 

transversais 

Instrumentos de avaliación 

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

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

1º, 2º e 3º 
trimestre 

CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

CL 

EOE 

EE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

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

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

1º, 2º e 3º 
trimestre 

CCL CL 

EOE 

Rúbrica (traballo colectivo) 

CL: Comprensión lectora 
EOE: Expresión oral e escrita 
CA: Comunicación audiovisual 
TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación 
ECC: Educación cívica e constitucional 
IEMH: Igualdade efectiva entre mulleres e homes 
PV: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 
ESV: Educación e seguridade viaria 
EE: Espírito emprendedor 
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O Artigo 7 do Anexo II da Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro (BOE do 29 de xaneiro de 2015), pola que 
se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación describe a avaliación 
das competencia básicas. Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finais nas 
diferentes etapas educativas, deberá terse en conta o grao de dominio das competencias correspondentes á 
Educación Primaria, a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato, a través de procedementos de 
avaliación e instrumentos de obtención de datos que ofrezan validez e fiabilidade na identificación das 
aprendizaxes adquiridas. Por isto, para poder avaliar as competencias é necesario elixir, sempre que sexa 
posible, estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus desempeños na resolución de 
problemas que simulen contextos reais, movilizando os seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes. 

O uso do exame final como acto fundamental do proceso avaliativo engade un obstáculo ao proceso 
de avaliación, como argumenta Sanmartí (2003), acto que só tiña todo o seu sentido no marco dun modelo 
de ensino para uns poucos. 

A consecución dos obxectivos propostos e a adquisición das competencias clave en cada caso avaliarase 
de xeito contínuo, empregando unha ampla variedade de intrumentos de avaliación. 

A avaliación inicial permitirá diagnósticar en cada caso o punto de partida de cada alumno  e elumna e 
poder así axustar o procedemento de ensino en cada caso. 

Os traballos elaborados na aula permitirán facer un seguimento do aproveitamento do proceso de 
ensino en cada sesión. 

A observación diaria do traballo realizado por cada alumno e alumna permitirá avaliar o grao en que se 
desenvolve cada un deles na realización das diferentes tarefas. 

A realización de exames diversos e a resolución de exercicios permitirá determinar ata que punto o 
alumnado acada os obxectivos propostos. 

O informe de laboratorio constituirá un instrumento importantísimo na avaliación do proceso ensino-
aprendizaxe toda vez que o informe de laboratorio supón a concreción do traballo realizado en cada práctica. 

 

SANMARTÍ, N. 2003. -Evaluación externa. ¿Por qué y para qué?. Alambique, 37, pp. 9-18. 
 

 
CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 
O desenvolvemento dos coñecementos científicos, fai que neste curso sexa imprescindible 

abordar o currículo de Ciencias da Natureza desde a exclusiva perspectiva da Bioloxía e a Xeoloxía 
consecuencia duns coñecementos cada vez máis especializados e máis profundos. Esta 
especialización non é incompatible co estudo interdisciplinar, non en van o coñecemento científico, 
en xeral, e o natural, en particular, non se poden estudar de forma fragmentada. A finalidade é 
acadar un nivel de coñecementos que lles permita a comprensión de moitos dos problemas que 
afectan o mundo na vertente natural e ambiental e, en consecuencia, a súa intervención no marco 
dunha educación para o desenvolvemento sostible do planeta. 

Isto só se poderá acadar se o desenvolvemento dos contidos (conceptos, feitos, teorías, leis, 
etc.) parte do que coñece o alumnado e do seu contorno, ao que poderá comprender e sobre o que 
poderá intervir. Se ademais temos en conta que os avances científicos se converteron ao longo da 
historia nun dos paradigmas do progreso social —o coñecemento científico avanza a unha 
velocidade imposible de predicir e a súa aplicación modifica as nosas condicións de vida—, vemos 
que a súa importancia é fundamental na formación do alumnado, formación na que tamén 
repercutirá unha determinada forma de enfrontarse co coñecemento, a que incide na racionalidade 
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e na demostración empírica dos fenómenos naturais.  

Neste aspecto habería  que lembrar que tamén se debe facer fincapé no que o método 
científico lle achega ao alumnado: estratexias ou procedementos de aprendizaxe para calquera 
materia (sistematización do coñecemento, formulación de hipóteses, comprobación de resultados, 
investigación, traballo en grupo...), aspecto que está estreitamente ligado con algunhas das 
competencias básicas (aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal, sobre todo). E ademais, 
e nunca se recalca o suficiente, débense integrar os coñecementos científicos e os humanísticos, 
todos eles partes inseparables da cultura básica dun cidadán do século XXI. 

 

A Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre competencias, 
os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria e o 
bacharelato (BOE do 29 de xaneiro de 2015), establece que un enfoque metodolóxico baseado nas 
competencias clave e nos resultados de aprendizaxe conleva importantes cambios na concepción do 
proceso de ensino- aprendizaxe, cambios na organización e na cultura escolar; require da estreita 
colaboración entre docentes no desenvolvemento curricular e na transmisión de información sobre 
a aprendizaxe dos alumnos e alumnas, así como cambios nas prácticas de traballo e nos métodos de 
ensino. 

 

Para potenciar a motivación pola apredizaxe de competencias requírense, ademais, 
metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas que faciliten a participación e implicación do 
alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán as que xeren 
aprendizaxes máis transferibles e duradeiros. As metodoloxías que contextualizan a aprendizaxe e 
permiten a aprendizaxe por proxectos, os centros de interés, o estudo de casos e a aprendizaxe 
baseada en problemas favorecen a participación activa, a exprimentación e a aprendizaxe funcional 
que vai facilitar o desenvolvemento de competencias, así como a motivación dos alumnos e alumnas 
ó contribuir decisivamente á transferibilidade da aprendizaxes. 

 
Polo tanto, o estudo de Bioloxía e Xeoloxía neste curso terá en conta os seguintes aspectos: 

 Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, senón tamén os 
procedementais e actitudinais, de forma que a presentación destes contidos ha de ir sempre 
encamiñada á interpretación do contorno por parte do alumnado e a conseguir as competencias 
básicas propias desta materia, o que implica empregar unha metodoloxía baseada no método 
científico. 

 Conseguir unha aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que os 
contidos/coñecementos poidan ser aplicados polo alumnado ao entendemento do seu contorno 
natural máis próximo (aprendizaxe de competencias) e ao estudo doutras materias. 

 Promover unha aprendizaxe construtivista, de forma que os contidos e as aprendizaxes sexan 
consecuencia uns doutros e da exploración de ideas do alumnado e posterior exposición e discusión 
na aula. 

 Tratar temas básicos, adecuados ás posibilidades cognitivas individuais do alumnado. 
 Favorecer, ademais do traballo individual, o de carácter colectivo entre o alumnado. 

 
Para tratar adecuadamente os contidos desde a triple perspectiva, pero integrada, de 

conceptos, procedementos e actitudes e para contribuír á adquisición de determinadas 
competencias, a proposta metodolóxica debe ter en conta a concepción da ciencia como actividade 
en permanente construción e revisión, e ofrecer a información necesaria realzando o papel activo 
do alumnado no proceso de aprendizaxe (aprender a aprender) mediante diversas estratexias: 
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 Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e a investigación científicas. 
 Propoñer actividades prácticas que o sitúen fronte ao desenvolvemento do método científico, 

proporcionándolle métodos de traballo en equipo e axudándoo a enfrontarse co traballo / método 
científico que o motive para o estudo. 

 Combinar os contidos presentados expositivamente mediante cadros explicativos e 
esquemáticos, nos que a presentación gráfica é un importante recurso de aprendizaxe que facilita non 
só o coñecemento e a comprensión inmediatos do alumnado senón a obtención dos obxectivos da 
materia e as competencias básicas. 

 Aproveitar as posibilidades de aprendizaxe que permite o uso habitual das tecnoloxías da 
información e a comunicación (DVD-ROM, internet,...). 

 Tratamento dos contidos de forma que conduzan a unha aprendizaxe comprensiva e 
significativa. 

 Unha exposición clara, sinxela e razoada dos contidos, cunha linguaxe adaptada á do alumnado. 
 Estratexias de aprendizaxe que propicien a análise e mais a comprensión do feito científico e 

natural. 
 

Tamén é fundamental o feito de que o alumnado participe activa e progresivamente na 
construción do seu propio coñecemento. 

 

Os contidos están organizados na lexislación educativa en bloques, un dos cales (Contidos 
comúns) recolle todos aqueles que teñen un marcado carácter procedemental ou actitudinal, o que 
condiciona a forma en que se deberán desenvolver os que poderiamos considerar máis de tipo 
conceptual: A Terra, un planeta en continuo cambio (A historia da Terra e A tectónica de placas e as 
súas manifestacións); A vida no planeta (A célula: unidade de vida, A herdanza e a transmisión dos 
caracteres e Orixe e evolución dos seres vivos) e As transformacións nos ecosistemas (A dinámica dos 
ecosistemas). 

O libro de texto utilizado é Bioloxía e Xeoloxía Galicia 4. º ESO (Proxecto “aprender é crecer en 
conexión”, da editorial ANAYA, 2016), cuxos autores son Plaza, C., Hernández, J., Martínez, J., 
Martínez-Aedo, J. E Sol, C. que organiza cada unidade cunha mesma estrutura, e cuxas distintas 
seccións atenden ás diferentes esixencias metodolóxicas indicadas: 

 
 Unha serie de preguntas de diagnóstico inicial. 
 Un desenvolvemento expositivo da unidade, intercalando proporcionalmente 

contidos conceptuais, procedementais e actitudinais, realizando actividades. 
- Os conceptos (leis, teorías,...) 
- Actividades de reflexión (Reflexiona) 
- Información complementaria, a modo de debuxos, fotografías, Interésache 

saber, Lembra, vocabulario explicativo... 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para o desenvolvemento da programación empregaranse os seguintes materiais e recursos 
didácticos: 

Materiais impresos: 
Plaza, C., Hernández, J., Martínez, J., Martínez-Aedo, J. E Sol, 2016. Proxecto Aprender é crecer 

en conexión. Anaya. 
Alberts. B. e outros, 2002. Bioloxía molecular da célula. Omega. Barcelona. 
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Darnell, J. e outros, 1986. Bioloxía celular e molecular. Labor. Barcelona. 
Margulis, L., 1986. A orixe da célula. Reverté. Barcelona. 
Revistas científicas. 
Materiais audiovisuais: ordenador, canón-proxector, TV, vídeo, DVD. 
 
Algunhas investigacións sobre libros de texto poñen de manifesto que ainda que as editoriais 

realizan intentos de publicar materiais innovadores, están frecuentemente sometidas ás leis do 
mercado, o que constitúen un obstáculo cando se considera a libro de texto como a principal fonte 
de información (Martínez e García, 2003). 

 
O deseño de experiencias de laboratorio para demostrar fenómenos naturais ou caracterizar 

diversas sustancias a partir das súas propiedades físico-químicas require o manexo de toda a 
información que a comunidade científica foi acumulando ó longo do tempo. Na actualidade existen 
moitos protocolos experimentais estandarizados que permiten replicar experiencias en laboratorios 
diferentes e comparar os resultados obtidos. A Rede ofrece una ferramenta moi potente para acceder 
a estes procedementos estándar e mesmo poder coñecer os resultados obtidos por outros 
investigadores/as. Será necesario, pois, dispor na aula dun ordenador con conexión de datos e un 
proxector. 

 

Ao alumnado facilitaráselle a principio de curso un manual cos protocolos básicos que 
empregará en cada experiencia. 

 

MARTÍNEZ, C, e GARCÍA, S. 2003. Las actividades de primaria y ESO incluídas en libros escolares. 
¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué procedimientos enseñan? Enseñanza de las ciencias, 17(3), pp. 431-
440. 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

Ao longo de todo o curso levarase a cabo unha avaliación continua na que para a comprobación 
do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse como referencia os 
estándares de aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha avaliación inicial, unha avaliación 
formativa e unha avaliación final cumprindo os principios de ser contínua, formativa e integradora. 

A avaliación inicial levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario co que 
se obterá información sobre a situación do alumnado, non só informará dos seus coñecementos 
previos, se non tamén informará das súas capacidades e actitudes, permitindo así adecuar o proceso 
educativo ás necesidades observadas. 

A avaliación formativa que acompañará a todo o proceso de ensinanza-apredizaxe aportará 
información constante sobre se este proceso se adapta ás necesidades do alumnado, e permitirá 
comprobar os progresos e dificultades que presenten o alumnado ao longo do proceso educativo. 
Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación directa do alumnado, tendo en conta o seu 
comportamento, interés polo traballo, a atención, participación, avances na comprensión de 
conceptos, destrezas no traballo experimental, grao de consecución das competencias clave, etc.; 
mediante a supervisión do caderno de traballo, que permitirá obter información sobre a expresión 
escrita, comprensión, organización do traballo, a realización das actividades, etc; e a través da 
realización periódica de probas escritas ou orais mediante as que se valorará a adquisición e 
memorización comprensiva de conceptos, tomando como referencia os estándares de aprendizaxe. 

Do mesmo xeito, avaliaranse tanto os traballos individuais como os de grupo onde demostren 
que aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos seleccionándoas. 
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Valorarase que utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas tecnoloxías. 
Resultado do seu traballo no laboratorio e das posibles saídas de campo, elaboraranse unhas 

memorias ou informes que tamén deben avaliarse, do mesmo xeito que o traballo e presentación 
do caderno de clase. 

Así mesmo, realizarase tamén unha avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque de 
contidos, mediante a cal se coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os obxectivos propostos 
para as unidades didácticas que constitúan os correspondentes bloques. Nesta avaliación terase en 
conta tanto ata onde alcanzou, como dende onde partiu cada alumno e alumna, considerando tamén 
todo o acontecido ao longo do proceso educativo. A avaliación proposta baséase nos estándares de 
aprendizaxe que se establecen nesta programación. Comunicarase o resultado da devandita avaliación 
ao alumnado de forma que se fagan partícipes da mesma e, deste xeito, poidan superar as deficiencias 
que se produzan ou se motiven cos bos resultados. 

Utilizarase unha ficha de observación para facer un seguimento de cada alumno e alumna, nela 
rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das respectivas probas 
obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en grupo, a presentación do seu caderno de 
clase, a súa motivación e iniciativa cara á materia, e ós seus compañeiros/as. 

En cada avaliación realizaranse probas escritas que consistirán en preguntas breves, cuestións que 
requiran respostas máis extensas e exercicios como completar, identificar e comentar figuras. Nos exames ao 
lado de cada cuestión figurará a súa puntuación. Por norma xeral realizaranse dúas probas escritas en cada 
trimestre. Nas probas escritas valorarase a expresión correcta e a ortografía. Cada falta de ortografía resta 0,1 
puntos, ata un máximo de 1 punto por proba. 

As cualificacións numéricas das probas escritas suporán o 80% da nota final de cada avaliación. Nas 
mesmas, avaliaranse os estándares de aprendizaxe.  Realizaranse como mínimo dúas probas escritas en cada 
avaliación que serán valoradas cunha puntuación entre 0 e 10 puntos. A nota deste apartado será a media 
aritmética obtida nas distintas probas, non facendo media con notas inferiores a 3.   

O 20% restante será outorgado á avaliación continua, dentro deste apartado valorarase o interese pola 
materia, esforzo e a realización de traballos e tarefas realizados tanto na aula como na casa.  

Para poder superar a materia a nota acadada a través dos dous apartados anteriores deberá ser como 
mínimo dun 5. As cualificacións decimais iguais ou superiores a  -0.50 pasarán ao enteiro superior; as 
inferiores quedarán no enteiro sen decimais.  

A nota final será a media da nota obtida nas tres avaliacións. Para superar o curso o alumno ou alumna 
deberá ter un 5 en cada unha das tres avaliacións.  

O alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por compañeiros, 
utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle 
retirará o dereito a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante unha 
proba escrita. Para ter superada a materia o alumnado deberá aprobar todas as avaliacións. 

Naqueles casos nos que o alumno/a non supere satisfactoriamente a avaliación ordinaria, 
deberá realizar unha proba escrita para ser avaliado/a na avaliación extraordinaria. 

 

Cualificación final 
Para establecer a cualificación final da materia teranse en conta as cualificacións obtidas nas tres 

avaliacións ordinarias do curso. Esa cualificación final será o resultado da media aritmética das cualificacións 

obtidas nas tres avaliacións ordinarias. Para superar a materia as tres avaliacións deberán estar aprobadas. 
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Durante o desenvolvemento do curso levarase a cabo unha comprobación do funcionamento 

da programación e de valoración da actividade docente empregando para isto unha serie de 
indicadores de logro. Posteriormente e en base á nformación recollida poderanse propoñer e 
incorporar as medidas de mellora que puideran ser necesarias. 

 
Indicadores de logro. 

 
Trátase de avaliar aspectos recollidos na programación a través da información recollida 

referente a: 
 

Materiais empregados: accesibilidade para o alumnado, son atractivos, son suficientes, 
permiten unha boa manipulación… 

Planificación adecuada: número e duración das actividades, nivel de dificultade, interés para o 
alumnado, significatividade para o proceso de aprendizaxe, baseánse nos intereses do alumnado, 
teñen obxectivos ben definidos, propostas de aprendizaxe colaborativo… 

Motivación do alumnado: despertan a curiosidade, crean conflicto cognitivo, participa todo o 
alumnado activamente, consecución do nivel máximo de desenvolvemento… 

Participación das familias, medidas de atención á diversidade, emprego das TIC, inclusión de 
temas transversais, actividades de carácter interdisciplinar… 

 

Instrumentos de recollida de datos. 
 

En función dos aspectos a valorar empregaranse diversos instrumentos para a recollida de 
datos: 
Follas de rexistro. 
Diario de aula. 
Cuestionarios, enquisas para o alumnado. 
Rúbrica de autoevaluación  

  Medidas de mellora. 

A avaliación da práctica docente farase, cómo mínimo, ó final de cada trimestre coincidindo 
con cada avaliación do curso o que permitirá propoñer medidas de mellora durante o proceso de 
ensino-aprendizaxe. 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES. 

 

Para o alumnado de 4º de ESO coa Bioloxía e Xeoloxía pendentes de cursos anteriores 
organizarase un programa de traballo ó longo do ano coa finalidade de que o alumnado supere os 
contidos e acade as competencias do correspondente nivel. O programa de recuperación será 
aplicado e desenvolto polo profesor-a do curso no que se atope o alumno/a. 
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A avaliación da materia pendente será continua e levarase a cabo durante as tres avaliacións. 
Ao final de curso se o alumno/a non supera a materia pendente na avaliación ordinaria poderá 
presentarse a unha proba escrita para a avaliación extraordinaria. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

Ao inicio do curso realizarase unha avaliación inicial coa finalidade de coñecer o nivel de 
coñecementos do que parte con respecto os contidos da materia. Na sesión de avaliación inicial 
tomaranse todas aquelas medidas individuais ou colectivas que sexan necesarias para garantir a 
consecución dos obxectivos propostos. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

O DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á  diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 
ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu Artigo 
8 as medidas ordinarias: 

 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 
 Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía é unha materia cun importante contido de caracter práctico. 
As tarefas prácticas que se propoñen contextualízanse no entorno do alumnado. O desenvolvemento 
destas tarefas levarase a cabo mediante o traballo colaborativo na aula. Para levar a cabo este traballo 
colaborativo conformaranse grupos heteroxéneos coa finalidade de que dentro do grupo uns 
alumnos poidan aprender doutros. 

 
 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO. 
 
 

O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece no seu Artigo 4 sobre 
Elementos transversais: 

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

da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional 
traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 
materias de cada etapa. 

 

A concreción dos elementos transversais en relación cos contidos e estándares de aprendizaxe 
recóllense na táboa do apartado 4 (CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE). 
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A materia Bioloxía e Xeoloxía contribúe de maneira significativa ao desenvolvemento das 
capacidades que teñen que ver co manexo das tecnoloxías da información e da comunicación toda 
vez que constitúen unha ferramenta trascendental no manexo da información científica da que se 
dispón na actualidade e constitúen o principal soporte de comunicación na comunidade científica.  

A expresión oral e escrita toma relevancia no ámbito desta materia pois a ciencia posúe un 
amplo vocabulario propio que obriga ó coñecemento e manexo da súa epistemoloxía. O 
emprendemento como actitude persoal no plantexamento e deseño de experimentos para o 
contraste de hipóteses e comprobación de leis científicas supón un elemento fundamental nesta 
materia. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 
 

A realización de actividades complementarias permitiralle ao alumnado tomar contacto con 
diversas actividades onde se aplica o método científico. As actividades propostas recóllense nunha 
táboa na introdución.  

Non obstante, dada a situación epidemiolóxica actual e as medidas  de prevención sanitarias adoptadas 
neste curso 20/21 non está previsto realizar ningunha actividade complementaria ou extraescolar. 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

O seguemento do proceso ensino-aprendizaxe farase tomando nota dos seguintes items: 
 

Iniciación 
Motivan realmente ó alumnado? 

 
Participación Interés Utilidade Debat

e 

 

      

Desenvolvemento 
Eficacia das distintas tarefas para favorecer a construción de aprendizaxes nos distintos 

ámbitos formativos propostos. 

 
Interés Grao de 

dificultade 
Resultados Conclusións temp

o 
      

Aplicación 
Capacidade do alumnado para resolver os cuestionarios e problemas plantexados. 

 
Resolución de tarefas Presentación 
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Programacións didácticas de materias do Bacharelato 
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INTRODUCIÓN. 

O bacharelato forma parte da educación secundaria, na fase postobrigatoria e tén como 
finalidade proporcionarlle ao alumnado a formación, a madurez intelectual e humana, os 
coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida 
activa con responsabilidade e competencia, así como capacitarse para o acceso á educación superior. 

Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación que corresponden a cada unha das materias 
da área que se imparten en bacharelato están especificados nas súas corespondentes programacións 
de aula. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA. 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 
Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 

Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación 
das persoas con discapacidade. 

Reforzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para aproveitar 
eficazmente as aprendizaxes e mais como medio para o desenvolvemento persoal. 

Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
Utilizar eficazmente e con responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

Acceder aos coñecementos científicos e tecnológicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade de bacharelato elixida. 

 Comprender os elementos e procedementos fundamentais dos métodos científicos e da 
investigación. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto do medio natural e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, autoconfianza e sentido crítico. 

Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o sentido estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 

Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria. 
Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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MATERIAS 

As materias no bacharelato diferenciámolas en materias comúns, propias da modalidade e 
optativas. dentro da nosa área hai materias dos dous tipos: 

 
Propias da modalidade de Ciencias da Saúde: 

Bioloxía e Xeoloxía en 1º de bacharelato. 
Bioloxía en 2º de bacharelato. 

Optativas: 
Cultura Científica en 1º de bacharelato. 
Afondamento de Bioloxía en 1º de bacharelato. 
Anatomía Aplicada en 1º de bacharelato. 
Xeoloxía en 2º de bacharelato. 
Ciencias da Terra e Ambientais en 2º de bacharelato. 

 

As materias de Bioloxía e de Ciencias da Terra e Ambientais necesitan de coñecementos 
previos, que se xustificarán, ben cursando e superando a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 
1º, ben acreditando os coñecementos necesarios, mediante o procedemento que 
estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 



130 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  

 

PROGRAMACIÓN DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE BACHARELATO 

 
INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

O Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado polo Ministerio de Educación, 
Cultura e Deporte, que establece o currículum básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do 
Bacharelato, foi desenvolvido na comunidade Autónoma de Galicia polo DECRETO 86/2015, do 25 
de xuño de 2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015). 

 
Tanto a ciencia como a tecnoloxía son alicerces do benestar das nacións, e ambas son 

necesarias para que un país poida enfrontarse a novos retos e a atopar solucións para eles. 

O desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dun país, a súa posición nun mundo cada 
vez máis competitivo e globalizado, así como o benestar da cidadanía na sociedade da información 
e do coñecemento, dependen directamente da súa formación intelectual e, entre outros factores, 
da súa cultura científica. 

Que a ciencia forma parte do acervo cultural da humanidade é innegable; de feito, calquera 
cultura pasada apoiou os seus avances e logros nos coñecementos científicos que se ían adquirindo 
e que se debían ao esforzo e á creatividade humana. A materia denominada Cultura Científica debe, 
daquela, contribuír á adquisición desta dimensión da competencia en conciencia e expresión 
cultural. 

Individualmente considerada, a ciencia é unha das grandes construcións teóricas da 
humanidade; o seu coñecemento forma o individuo, proporciónalle capacidade de análise e de 
procura da verdade. Na vida diaria estamos en continuo contacto con situacións de carácter 
científico que nos afectan directamente, situacións que a cidadanía do século XXI debe ser capaz de 
entender e de valorar criticamente. 

Repetidas veces, os medios de comunicación informan sobre cuestións científicas e 
tecnolóxicas de actualidade. A materia de Cultura Científica contribúe a que o alumnado avalíe 
enunciados relacionados con estas cuestións e tome decisións fundamentadas en probas de carácter 
científico, diferenciándoas das crenzas e das opinións. En definitiva, trátase de que os cidadáns e as 
cidadás sexan competentes para tomar decisións baseadas no coñecemento científico, nun marco 
democrático de participación cidadá, desenvolvendo deste xeito a competencia social e  cívica. 

Un dos aspectos básicos da competencia científica é a capacidade de utilizar probas e 
argumentar en relación a cuestións de carácter científico, e tomar decisións baseadas en probas. A 
materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a través dunha metodoloxía que enfronte o 
alumnado ao reto de utilizar probas e argumentar nun contexto real e mediante o diálogo entre 
iguais. O traballo cooperativo e colaborativo, a formulación de tarefas en contextos reais e o traballo 
experimental deben, xa que logo, formar parte do desenvolvemento curricular na aula. 

Partindo do enfoque competencial do currículo, a materia de Cultura Científica servirá para o 
desenvolvemento das competencias lingüística e dixital, a través da realización de tarefas grupais 
que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar 
presentacións, defender as opinións propias en debates e outras situacións de aula. 
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A materia tamén contribuirá ao desenvolvemento das competencias de aprender a aprender, 
e de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, a través dunha metodoloxía que promova 
situacións de aula que fomenten a responsabilidade do alumnado no proceso de aprendizaxe, a 
avaliación e a autoavaliación, a autocrítica e a promoción da iniciativa do alumnado para que sexa o 
protagonista do proceso. 

Outra razón do interese da materia de Cultura Científica é a importancia do coñecemento e da 
utilización do método científico, útil non só no ámbito da investigación, senón en xeral en todas as 
disciplinas e actividades. Ademais, o fomento de vocacións científicas é outra das dimensións ás que 
esta materia debe contribuír. 

Por tanto, requírese que a sociedade adquira unha cultura científica básica que lle permita 
entender o mundo actual e ser quen de tomar decisións baseadas no coñecemento científico en 
distintos contextos; é dicir, conseguir a alfabetización científica da cidadanía. 

(…) no bloque 1 establécense os procedementos de traballo para abordar os contidos dos 
outros bloques de coñecemento. (…) as estratexias fundamentais dos procedementos de traballo 
deben impregnar o resto de bloques de coñecemento, formando parte indivisible á hora de abordar 
cuestións relacionadas coa cultura científica. 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu contido. 
CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de 

contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 
CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa 

importancia ao longo da historia. 
CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das 

consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións. 
CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de capas terrestres coa propagación das ondas sísmicas a 

través delas. 
CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser vivo, establecendo a 

relación xerárquica entre as estruturas, desde o nucleótido ata os xenes responsables da herdanza. 
CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 
CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas xeográficas, 

paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas. 
CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo oceánico e a 

actividade sísmica e volcánica nos bordos das placas. 
CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o vulcanismo e os 

terremotos. 

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da orixe da vida na Terra. 
CCIB2.5.1. Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da 

evolución das especies. 
CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección natural. CCIB2.5.3. 

Enfronta o neodarwinismo coas explicacións non científicas sobre a evolución. 
CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, 

salientando as súas características fundamentais, como a capacidade cranial e altura. 
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CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para descubrir, desenvolver, 
ensaiar e comercializar os fármacos. 

CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se codifica a información xenética no ADN, 
xustificando a necesidade de obter o xenoma completo dun individuo e descifrar o seu significado. 

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da súa capacidade 
xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións principais. 

CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a 
conveniencia ou non do seu uso. 

CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa 
aplicación en pantallas planas e iluminación. 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 
CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de 

contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 
CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das 

consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións. 
CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser vivo, establecendo a 

relación xerárquica entre as estruturas, desde o nucleótido ata os xenes responsables da herdanza. 
CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales como 

discos duros, discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e os inconvenientes de cada un. 
CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na 

tecnoloxía analóxica e outro na dixital. 
CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa información 

recibida dos sistemas de satélites GPS ou GLONASS. 
CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica que require o uso da telefonía móbil. 
CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa 

aplicación en pantallas planas e iluminación. 
CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, valorando as 

posibilidades que lle poden ofrecer ás persoas usuarias. 
CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao uso de internet. 
CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante encriptación, 

contrasinal, etc. 
 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu contido. 
CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de 

contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 
CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das 

consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións. 
CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida sobre tratamentos médicos e medicamentos en 

función da fonte consultada. 
CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, 

transxénicos e terapias xénicas. 
CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales como 

discos duros, discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e os inconvenientes de cada un. 
CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais do desenvolvemento tecnolóxico. 
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COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR (CSIEE) 
CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das 

consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións. 
CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida sobre

 tratamentos médicos e medicamentos en función da fonte consultada. 
CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida e a selección 

e conservación de embrións. 
CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a 

conveniencia ou non do seu uso. 
CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos que 

supoñen. 
CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se enfronta internet e as solucións que se barallan. 

 

COMPETENCIA DE CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 
CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa 

importancia ao longo da historia. 
CCIB2.4.2. Describe as últimas investigacións científicas en torno ao coñecemento da orixe e o 

desenvolvemento da vida na Terra. 
CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e tratamento das doenzas. 
CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos levados a cabo dentro 

do campo da xenética. 
CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do computador en termos de tamaño e capacidade 

de proceso. 
 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ (CSC) 
CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as informacións asociadas ao Universo, á Terra e á orixe das 

especies, distinguindo entre información científica real, opinión e ideoloxía. 
CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, valorando o seu 

fundamento científico e os riscos que levan consigo. 
CCIB3.3.1. Propón os transplantes como alternativa no tratamento de certas doenzas, 

valorando as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos medicamentos. 
CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida e a selección 

e conservación de embrións. 
CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenética, os seus usos 

e as súas consecuencias médicas e sociais. 
CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante evolución tecnolóxica e o consumismo que 

orixina na sociedade. 
 

CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 

A materia de Cultura Científica de 1º curso de bacharelato contribuirá a alcanzar os seguintes 
obxectivos dos establecidos en xeral para o bacharelato como capacidades que lle permitan ao 
alumnado: 

 

Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 
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Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 

Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra 
a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lengua castelá. 
Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 
e na mellora do seu contorno social. 

Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnología ao cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 

Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 



136 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

 

RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. 
 

  
 

 
Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 
 
 

Obxectiv

os 

 
 
 

Contidos 

 
 
 

Criterios de avaliación 

 
 
 

Estándares de aprendizaxe 

 
 
 

C

ompete

ncias 

clave 

  
 
 

Bloque 1. Procedementos de traballo 

 

d 

e 

g 

i 

l 

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

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

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e 
valora de forma crítica o seu contido. 

C

AA 

C

CL 

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

C

CL 

C

D 

C

AA 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

a 

b 

o 

B1.2. 
Ciencia, 
histórica. 

t

ecnolox

ía 

e s

ociedad

e: 

p

erspecti

va 

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

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

C

AA 

C

CEC 

e 

g 

m 

l 

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

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

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

C

CL 

C

D 

C

AA 

C

SIEE 

  

 

 
Bloque 2. A Terra e a vida 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

i 

l 

B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva 
continental e tectónica de placas. 

B2.1. Xustificar a teoría de deriva 
continental en función das evidencias experimentais 
que a apoian. 

CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva 
continental a partir das probas xeográficas, 
paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas. 

C

MCCT 

l B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva 
continental e tectónica de placas. 

B2.2. Explicar a tectónica de placas e os 
fenómenos a que dá lugar, así como os riscos como 
consecuencia destes fenómenos. 

CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas 
para explicar a expansión do fondo oceánico e a 
actividade sísmica e volcánica nos bordos das 
placas. 

C

MCCT 

CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas 
preditivas e preventivas para o vulcanismo e os 
terremotos. 

C

MCCT 

l B2.2. Vulcanismo e terremotos: predición e 

prevención. 

B2.3. Determinar as consecuencias do 
estudo da propagación das ondas sísmicas P e S, 
respecto das capas internas da Terra. 

CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de 
capas terrestres coa propagación das ondas 
sísmicas a través delas. 

C

AA 

a B2.3. Orixe da vida na Terra. B2.4. Coñecer e describir os últimos 
avances científicos sobre a orixe da vida na Terra 
e enunciar 

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías 
acerca da orixe da vida na Terra. 

C

MCCT 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

b 

h 

 as teorías científicas que explican a orixe da 

vida na Terra, diferenciándoas das baseadas en 

crenzas. 

CCIB2.4.2. Describe as últimas 
investigacións científicas en torno ao 
coñecemento da orixe e o desenvolvemento da 
vida na Terra. 

C

CEC 

l 

h 

B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución 
a debate: teorías científicas e pseudocientíficas sobre a 
evolución. Evolución do ser humano. 

B2.5. Establecer as probas que apoian a 
teoría da selección natural de Darwin e utilizala para 
explicar a evolución dos seres vivos na Terra, 
enfrontándoa a teorías non científicas. 

CCIB2.5.1. Describe as probas biolóxicas, 
paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría 
da evolución das especies. 

C

MCCT 

CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin 
e Lamarck para explicar a selección natural. 

C

MCCT 

CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo 
coas explicacións non científicas sobre a 
evolución. 

C

MCCT 

l 

m 

B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución 
a debate: teorías científicas e pseudocientíficas sobre a 
evolución. Evolución do ser humano. 

B2.6. Recoñecer a evolución desde os 
primeiros homínidos ata o ser humano actual e 
establecer as adaptacións que nos fixeron 
evolucionar. 

CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas 
dos homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, 
salientando as súas características fundamentais, 
como a capacidade cranial e altura. 

C

MCCT 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

   
CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as 

informacións asociadas ao Universo, á Terra e á 
orixe das especies, distinguindo entre 
información científica real, opinión e ideoloxía. 

C

SC 

  

 

 
Bloque 3. Avances en biomedicina 

 

h 

l 

ñ 

B3.1. Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica. 

B3.1. Analizar a evolución histórica na 
consideración e no tratamento das doenzas. 

CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica 
dos métodos de diagnóstico e tratamento das 
doenzas. 

C

CEC 

a 

l 

B3.1. Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica. 

B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o 
que non o é. 

CCIB3.2.1. Establece a existencia de 
alternativas á medicina tradicional, valorando o 
seu fundamento 

C

SC 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

i 
  científico e os riscos que levan consigo.  

a B3.2. Últimos avances en medicina. B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a 
realización dun transplante e as súas consecuencias. 

CCIB3.3.1. Propón os transplantes como 
alternativa no tratamento de certas doenzas, 
valorando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

C

SC 

a 

h 

l 

B3.1. Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica. 

B3.4. Tomar conciencia
da importancia da investigación 
médico-farmacéutica. 

CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue 
a industria farmacéutica para descubrir, 
desenvolver, ensaiar e comercializar os fármacos. 

C

MCCT 

a B3.3. Valoración crítica da información 
relacionada coa medicina. Uso responsable dos 
medicamentos. Patentes. 

B3.5. Facer un uso responsable do sistema 
sanitario e dos medicamentos. 

CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de 
facer un uso racional da sanidade e dos 
medicamentos. 

C

SC 
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b 

e 

i 

B3.3. Valoración crítica da información 
relacionada coa medicina. Uso responsable dos 
medicamentos. Patentes. 

B3.6. Diferenciar a información procedente 
de fontes científicas das que proceden de 
pseudociencias ou que perseguen obxectivos 
simplemente comerciais. 

CCIB3.6.1. Discrimina a información 
recibida sobre tratamentos médicos e 
medicamentos en función da fonte consultada. 

C

CL 

C

SIEE 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

  

 

 
Bloque 4. A revolución xenética 

 

h B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría 
xenética. Aplicacións. 

B4.1. Recoñecer os feitos históricos máis 
salientables para o estudo da xenética. 

CCIB4.1.1. Coñece e explica o 
desenvolvemento histórico dos estudos levados a 
cabo dentro do campo da xenética. 

C

CEC 

e 

g 

i 

l 

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría 
xenética. Aplicacións. 

B4.2. Obter, seleccionar e valorar 
informacións sobre o ADN, o código xenético, a 
enxeñaría xenética e as súas aplicacións médicas. 

CCIB4.2.1. Sabe situar a información 
xenética que posúe calquera ser vivo, establecendo 
a relación xerárquica entre as estruturas, desde o 
nucleótido ata os xenes responsables da herdanza. 

C

AA 

C

D 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

c 

i 

l 

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría 
xenética. Aplicacións. 

B4.3. Coñecer os proxectos que se 
desenvolven actualmente como consecuencia de 
descifrar o xenoma humano, tales como HapMap e 
Encode. 

CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en 
que se codifica a información xenética no ADN, 
xustificando a necesidade de obter o xenoma 
completo dun individuo e descifrar o  seu 
significado. 

C

MCCT 

i 

l 

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría 
xenética. Aplicacións. 

B4.4. Describir e avaliar as aplicacións da 
enxeñaría xenética na obtención de fármacos, 
transxénicos e terapias xénicas. 

CCIB4.4.1. Describe e analiza as 
aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de 
fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

C

CL 

a 

b 

B4.2. Técnicas de reprodución asistida: 
implicacións éticas e sociais. 

B4.5. Valorar as repercusións sociais da 
reprodución asistida e a selección e a conservación 
de embrións. 

CCIB4.5.1. Establece as repercusións 
sociais e económicas da reprodución asistida e a 
selección e conservación de embrións. 

C

SIEE 

C

SC 

b 

l 

B4.3. Células nai e clonación: aplicacións e 
perspectivas de futuro. 

B4.6. Analizar os posibles usos da 

clonación. 

CCIB4.6.1. Describe e analiza as 
posibilidades que ofrece a clonación en diferentes 
campos. 

C

AA 
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i 

l 

B4.3. Células nai e clonación: aplicacións e 
perspectivas de futuro. 

B4.7. Establecer o método de obtención dos 
tipos de células nai, así como a súa potencialidade 
para xerar 

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células 
nai en función da súa procedencia e da súa 
capacidade 

C

MCCT 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

  tecidos, órganos e ata organismos 

completos. 

xenerativa, e establece en cada caso as 

aplicacións principais. 

 

a 

b 

c 

B4.4. Xenética e sociedade. Bioética. B4.8. Identificar algúns problemas sociais e 
dilemas morais debidos á aplicación da xenética: 
obtención de transxénicos, reprodución asistida e 
clonación. 

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os 
avances científicos relacionados coa xenética, os 
seus usos e as súas consecuencias médicas e 
sociais. 

C

SC 

CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os 
inconvenientes dos alimentos transxénicos, 
razoando a conveniencia ou non do seu uso. 

C

MCCT 

C

SIEE 

  

 

 
Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

g 

h 

i 

p 

B5.1. Orixe, evolución e análise comparativa 
dos equipamentos informáticos. 

B5.1. Coñecer a evolución que 
experimentou a informática desde os primeiros 
prototipos ata os modelos máis actuais, sendo 
consciente do avance logrado en parámetros tales 
como tamaño, capacidade de procesamento, 
almacenamento, conectividade, portabilidade, etc. 

CCIB5.1.1. Recoñece a evolución 
histórica do computador en termos de tamaño e 
capacidade de proceso. 

C

CEC 

CCIB5.1.2. Explica como se almacena a 
información en diferentes formatos físicos, tales 
como discos duros, discos ópticos e memorias, 
valorando as vantaxes e os inconvenientes de 
cada un. 

C

CL 

C

D 

i 

l 

B5.2. Incorporación da tecnoloxía dixital á vida 

cotiá. 

B5.3. Características e especificacións de 
equipamentos. Análise e comparativa desde o punto de 
vista do/da usuario/a. 

B5.2. Determinar o fundamento dalgúns dos 
avances máis significativos da tecnoloxía actual. 

CCIB5.2.1. Compara as prestacións de 
dous dispositivos dados do mesmo tipo, un 
baseado na tecnoloxía analóxica e outro na dixital. 

C

D 

CCIB5.2.2. Explica como se establece a 
posición sobre a superficie terrestre coa 
información recibida dos sistemas de satélites 
GPS ou GLONASS. 

C

D 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

   
CCIB5.2.3. Establece e describe a 

infraestrutura básica que require o uso da 
telefonía móbil. 

C

D 

CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico 
da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa 
aplicación en pantallas planas e iluminación. 

C

D 

C

MCCT 

CCIB5.2.5. Coñece e describe as 
especificacións dos últimos dispositivos, 
valorando as posibilidades que lle poden ofrecer 
ás persoas usuarias. 

C

D 

a 

i 

B5.4. Vantaxes e
inconvenientes da evolución tecnolóxica. 
Consumismo asociado ás novas tecnoloxías. 

B5.3. Tomar conciencia dos beneficios e 
dos problemas que pode orixinar o constante avance 
tecnolóxico. 

CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a 
constante evolución tecnolóxica e o consumismo 
que orixina na sociedade. 

C

SC 

b B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. 

B5.4. Valorar de forma crítica e 
fundamentada os cambios que internet está a 
provocar na sociedade. 

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes 
sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e os 
riscos que supoñen. 

C

SIEE 
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Cultura Científica. 1º de bacharelato 

 

 

 

 
O

bxectivo

s 

 

 

 
Contidos 

 

 

 
Criterios de avaliación 

 

 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

 

 
C

ompete

ncias 

clave 

   
CCIB5.4.2. Determina os problemas aos 

que se enfronta internet e as solucións que se 
barallan. 

C

SIEE 

CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade 
conceptos especificamente asociados ao uso de 
internet. 

C

D 

a B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. 

B5.5. Efectuar valoracións críticas, 
mediante exposicións e debates, acerca de 

problemas relacionados cos delitos informáticos, o 
acceso a  datos persoais e os problemas de 
socialización ou de excesiva dependencia que pode 
causar o seu uso. 

CCIB5.5.1. Describe en que consisten os 
delitos informáticos máis habituais. 

C
SC 

b  

CCIB5.5.2. Pon de manifesto a 
necesidade de protexer os datos mediante 
encriptación, contrasinal, etc. 

 

c 

e 
C

D 

g  

h  
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B5.4. Vantaxes e
inconvenientes da evolución tecnolóxica. 
Consumismo asociado ás novas tecnoloxías. 

B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. 

B5.6. Demostrar que se é consciente da 
importancia das novas tecnoloxías na sociedade 
actual, mediante a participación en debates, 
elaboración de redaccións e/ou comentarios de 
texto. 

CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais 
do desenvolvemento tecnolóxico. 

C

CL 

C

SC 

 

 

 

 

CONCRECIÓNS PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE (grao mínimo de consecución para superar a material, instrumentos de 
avaliación e temporalización) 
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CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu contido. C

AA 

C

CL 

5

0% 
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X 

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

C

CL 

C

D 

C

AA 

   

 

 
X 

 

 

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

▪ C

AA 

▪ C

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

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

AA 

▪ C

SIEE 

▪ 5
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▪ CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas 
xeográficas,  paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas. 

▪ C

MCCT 

▪ 8
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X 

  

▪ CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo 
oceánico e a actividade sísmica e volcánica nos bordos das placas. 

▪ C

MCCT 

▪ 8
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▪ CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o 

vulcanismo e os  terremotos. 
▪ C

MCCT 

▪ 8

0% 
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▪ CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de capas terrestres coa propagación das ondas 
sísmicas a través delas. 

▪ C

AA 

▪ 5
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▪ CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da orixe da vida na Terra. ▪ C

MCCT 

▪ 8
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▪ CCIB2.4.2. Describe as últimas investigacións científicas en torno ao 
coñecemento da orixe e o desenvolvemento da vida na Terra. 

▪ C

CEC 

▪ 5

0% 
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▪ CCIB2.5.1. Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que 

apoian a teoría da evolución das especies. 
▪ C

MCCT 

▪ 8
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▪ CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección 

natural. 

▪ C

MCCT 

▪ 1
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▪ CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo coas explicacións non científicas sobre 

a evolución. 

▪ C

MCCT 

▪ 1
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▪ CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos homínidos ata chegar ao Homo 
Sapiens, salientando as súas características fundamentais, como a capacidade cranial e altura. 

▪ C

MCCT 

▪ 8
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▪ CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as informacións asociadas ao Universo, á 

Terra e á orixe das especies, distinguindo entre información científica real, opinión e ideoloxía. 
▪ C

SC 
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▪ CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e 

tratamento das doenzas. 

▪ C

CEC 

▪ 8
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6 
▪ CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, 

valorando o seu fundamento científico e os riscos que levan consigo. 
▪ C

SC 

▪ 8
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▪ CCIB3.3.1. Propón os transplantes como alternativa no tratamento de certas 
doenzas, valorando as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

▪ C

SC 

▪ 8
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▪ CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para 
descubrir, desenvolver, ensaiar e comercializar os fármacos. 

▪ C

MCCT 

▪ 8
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▪ CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos 

medicamentos. 

▪ C

SC 

▪ 8
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▪ CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida sobre tratamentos médicos e 

medicamentos en función da fonte consultada. 
▪ C

CL 

▪ C

SIEE 
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▪ CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos levados 

a cabo dentro do campo da xenética. 
▪ C

CEC 

▪ 5
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▪ CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser vivo, 

establecendo  a relación xerárquica entre as estruturas, desde o nucleótido ata os xenes 
responsables da herdanza. 

▪ C

AA 

▪ C

D 

▪ 5
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▪ CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se codifica a información xenética 
no ADN, xustificando a necesidade de obter o xenoma completo dun individuo e descifrar o seu 
significado. 

▪ C

MCCT 

▪ 5
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▪ CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención 
de fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

▪ C

CL 

▪ 5

0% 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

   

 
 

X 

 

 

 

 

 
 

X 

▪ CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución 
asistida e a selección e conservación de embrións. 

▪ C

SIEE 

▪ C

SC 

▪ 5
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▪ CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en 

diferentes campos. 

▪ C

AA 

▪ 5
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▪ CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da 
súa capacidade xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións principais. 

▪ C

MCCT 

▪ 5
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▪ CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa 
xenética, os seus usos e as súas consecuencias médicas e sociais. 
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▪ CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, 
razoando a conveniencia ou non do seu uso. 

▪ C

MCCT 

▪ C

SIEE 
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▪ CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do computador en termos de tamaño 
e capacidade de proceso. 

▪ C

CEC 

▪ 8
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▪ CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en diferentes formatos 
físicos, tales como discos duros, discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e os 
inconvenientes de cada un. 

▪ C

CL 

▪ C
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▪ CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo tipo, 

un baseado na tecnoloxía analóxica e outro na dixital. 
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▪ CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa 
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▪ CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica que require o uso da 

telefonía móbil. 
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▪ CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que 
supón a súa aplicación en pantallas planas e iluminación. 

▪ C

D 

▪ C

MCCT 

▪ 5

0% 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

    

 

 
X 



167 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

 

 

 

 
 

U

D 

 

 
 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C

ompete

ncias 

clave 

 

 
 

Grao 

mínimo de 

consecución 

para 

supera
r a materia 

 

 
 

Procedementos e Instrumentos de 

avaliación 

 

 
 

T

empo

rali- 

zació

n 

 

 
 

P

roba 

escri

ta 

 

 
 

Tarefas 

realizadas polo 

alumnado 

(rúbricas, 

rexistros…) 

 

 
 

Ob

servación 

(anecdotar

io, 

rexistro) 

 

 
 

1

ª 

A

v

. 

 

 
 

2

ª 

A

v 

 

 
 

3

ª 

A

v 

 
▪ CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, 

valorando as posibilidades que lle poden ofrecer ás persoas usuarias. 
▪ C
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▪ CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante evolución tecnolóxica e o 
consumismo que orixina na sociedade. 
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▪ CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen 
e os riscos que supoñen. 

▪ C
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▪ CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se enfronta internet e as solucións 

que se barallan. 
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▪ CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao uso 

de internet. 
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▪ CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais. ▪ C

SC 

▪ 5

0% 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

    

 
 

X 



170 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

 

 

 

 
 

U

D 

 

 
 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C

ompete

ncias 

clave 

 

 
 

Grao 

mínimo de 

consecución 

para 

supera
r a materia 

 

 
 

Procedementos e Instrumentos de 

avaliación 

 

 
 

T

empo

rali- 

zació

n 

 

 
 

P

roba 

escri

ta 

 

 
 

Tarefas 

realizadas polo 

alumnado 

(rúbricas, 

rexistros…) 

 

 
 

Ob

servación 

(anecdotar

io, 

rexistro) 

 

 
 

1

ª 

A

v

. 

 

 
 

2

ª 

A

v 

 

 
 

3

ª 

A

v 

 
▪ CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante 

encriptación, contrasinal, etc. 
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▪ CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais do desenvolvemento tecnolóxico. ▪ C
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Unidades didácticas e temporalización: 
 

UD 0: “A ciencia e a sociedade”. Traballarase durante todo o curso. 
 

1ª avaliación: 
UD 1: “a Terra” 
UD 2: ”A orixe da vida e a evolución” 
UD 3: “Orixe e evolución da humanidade” 2ª avaliación: 
UD 6: “A medicina e a saúde” 
UD 7: “A investigación médica e farmacéutica” 
UD 4: “A revolución xenética” 3ª avaliación: 
UD 5: “Aplicacións da xenética” 
UD 8: “A aldea global” 
UD 9: “Internet” 

 

Actividades prácticas 

 
Un dos aspectos básicos da competencia científica é a capacidade de utilizar probas e 

argumentar en relación a cuestións de carácter científico, e tomar decisións baseadas en probas. 
A materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a través dunha metodoloxía que enfronte 
o alumnado ao reto de utilizar probas e argumentar nun contexto real e mediante o diálogo 
entre iguais. O traballo cooperativo e colaborativo, a formulación de tarefas en contextos reais 
e o traballo experimental deben, xa que logo, formar parte do desenvolvemento curricular na 
aula. (Decreto 86/2015, do 25 de xuño de 2015) 

Realizaranse pois, algunhas prácticas sinxelas de aplicación da metodoloxía científica, co 
obxectivo de que o alumnado desenvolva a capacidade de formular e contrastar hipóteses, 
argumentar e tomar decisións baseadas en probas, e distinguir o que é unha evidencia científica 
do que non o é. Poderanse por en práctica diferentes investigacións en función das 
características do grupo e dos intereses do alumnado.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua, terá un caracter formativo e será 
un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

 

 Formulación de interrogantes ou preguntas, abertas ou pechadas, ao 
inicio do estudo dun determinado tema, debate en gran grupo. Rexistro das respostas 
máis destacadas. Permitirá detectar coñecementos previos, estimular a curiosidade e 
motivación, e adaptar as actividades de desenvolvemento das unidades didácticas á 
diversidade do alumnado. 

 

 Revisión de tarefas realizadas polo alumnado (cuestións teórico-
prácticas, informes de investigacións e traballos, presentacións, etc…). 
Cuantificación mediante rúbricas ou follas de valoración. 

 Observación directa e sistemática. Rexistro. Infórmanos sobre se mostra 
interese no traballo, se participa no grupo, se ten un hábito racional no traballo, a 
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súa forma de expresarse oralmente, se ten unha actitude crítica e aberta, como 
utiliza as fontes de información, se sabe razoar con lóxica. 

 Probas escritas. Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación. 
Nelas o alumnado responderá a preguntas teóricas, cuestións teórico- prácticas, de 
interpretación e aplicación, resolución de problemas, etc. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

Traballaranse a través dos recursos, metodoloxía, agrupamentos e actividades: 
 

Comprensión lectora: lectura de textos científicos; tarefas de busca, selección e 
tratamento de información; lectura e comprensión de enunciados de cuestións teórico-
prácticas. 

 

 Expresión oral e escrita: traballarase mediante a realización de traballos  
escritos, informes de investigación e exposicións orais. 

 

 Comunicación audiovisual: a través da visualización de  vídeos ou a exposición  
de traballos usando PowerPoint. 

 

 Tecnoloxías da información e comunicación: mediante a realización de 
búsquedas en internet ou presentación dixitais. 

 

 Emprendemento: a través da realización de traballos e investigacións,  
individuais ou en grupo. 

 

 Educación cívica: de forma cotiá realizaranse actividades, lecturas, debates, etc. 
que fomenten actitudes de respeto entre iguais, cara ao medio ambiente e a un 
consumo responsable. 

 

Valores persoais: (espírito emprendedor, liberdade, xustiza, democracia…) a través 
de debates, realización de traballos individuais que promovan a iniciativa e o 
emprendemento ou mediante actividades en grupo nas que as decisións se tomen de 
forma consensuada. 

 

Prevención da violencia: (prevención da violencia de xénero, resolución de 
conflictos, …) no desenvolvemento diario das clases, na repartición de tarefas… 
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 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de 
xuño de 2015), determina no Artigo 27 que a metodoloxía que se utilice no bacharelato 
favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autonomo, crítico e rigoroso, o uso 
de técnicas e hábitos de investigación, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, 
así como a transferencia e aplicación do aprendido, e o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación como ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias. 

 
Ao tempo considérase que “Un dos aspectos básicos da competencia científica é a 

capacidade de utilizar probas e argumentar en relación a cuestións de carácter científico, e 
tomar decisións baseadas en probas. A materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a 
través dunha metodoloxía que enfronte o alumnado ao reto de utilizar probas e argumentar 
nun contexto real e mediante o diálogo entre iguais. O traballo cooperativo e colaborativo, a 
formulación de tarefas en contextos reais e o traballo experimental deben, xa que logo, formar 
parte do desenvolvemento curricular na aula. 

Partindo do enfoque competencial do currículo, a materia de Cultura Científica servirá 
para o desenvolvemento das competencias lingüística e dixital, a través da realización de tarefas 
grupais que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar 
presentacións, defender as opinións propias en debates e outras situacións de aula. 

A materia tamén contribuirá ao desenvolvemento das competencias de aprender a 
aprender, e de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, a través dunha metodoloxía que 
promova situacións de aula que fomenten a responsabilidade do alumnado no proceso de 
aprendizaxe, a avaliación e a autoavaliación, a autocrítica e a promoción da iniciativa do 
alumnado para que sexa o protagonista do proceso. 

Outra razón do interese da materia de Cultura Científica é a importancia do coñecemento 
e da utilización do método científico” 

Aplicaranse pois, metodoloxías activas que favorezan a motivación, a participación e a 
implicación do alumnado no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Actividades de ensino-aprendizaxe: 
 

Formulación de interrogantes como inicio do estudo dun determinado tema. 

Discusión e debate sobre as posibles respostas. 

Orientacións da profesora. 
Resolución de cuestións teórico-prácticas. 
Tarefas de busca, selección, tratamento e comunicación de información 

empregando diferentes medios. 
Realización de investigacións sinxelas aplicando o método científico, en 

contextos reais e/ou empregando simuladores interactivos. 
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Realización de probas escritas que acheguen información para a avaliación dos 
avances do alumno. 

Unhas actividades levaranse a cabo individualmente e outras en grupo. 
 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para o desenvolvemento da programación empregáranse os seguintes materiais e 
recursos didácticos: 

Materiais impresos: 

Rubio,N.;Pulido,C.;Roiz,J.M. 2015. Cultura Científica 1º Bacharelato. 
Anaya 
Revistas científicas. 
Xornais. 

Recursos TIC: 

Ordenador con conexión a internet, canón-proxector. 

Aula de informática con conexión a internet. 

Material de laboratorio. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 
A cualificación de cada avaliación obterase seguindo os seguintes criterios: 

 

 Probas escritas: Realizaranse unha ou dúas por trimestre e suporán o 70% da 
nota. A nota mínima, tanto para realizar a media cando se fagan dúas probas, como para 
sumar a puntuación correspondente ás tarefas realizadas, sera de 3 puntos sobre 10. 

Se se detecta que algún alumno ou alumna copiou ou está a copiar durante a 
realización dunha proba, a cualificación será de 0 puntos. 

O alumnado que non se presente a unha proba sen causa xustificada, recibirá unha 
cualificación de 0 puntos. 

 

 Tarefas realizadas polo alumnado e observación directa: Representarán o 30% 
da nota. 

 

A nota global resultante de sumar ambas puntuacións redondearase ao número enteiro 
superior a partir dos 0´6 puntos decimais para obter a cualificación da avaliación trimestral. A 
avaliación estará superada cando se obteña unha cualificación mínima de 5. 

Naqueles casos nos que a puntuación dalgunha das probas sexa inferior a 4, a nota da 
avaliación sera sempre negativa (máximo 4). 

 

A cualificación da avaliación final ordinaria obterase realizando a media das tres 
avaliacións trimestrais cando estean superadas ou, no caso de ter unha avaliación suspensa, 
cando a nota global desta sexa como mínimo de 4 puntos. 
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O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante 
unha proba escrita. 

 

Naqueles casos nos que un alumno ou alumna non supere a avaliación ordinaria, deberá 
realizar unha proba escrita para a avaliación extraordinaria, na que deberá obter unha 
cualificación minima de 5 puntos para superar a materia. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL. 
 

Ao inicio de cada unidade farase unha avaliación inicial formulando cuestións que o 
alumnado deberá responder, oralmente ou por escrito, coa finalidade de coñecer o nivel de 
coñecementos do que parte cada alumno e cada alumna con respecto aos contidos da materia. 
Atendendo aos coñecementos previos detectados tomaranse todas aquelas medidas, 
individuais ou colectivas, que sexan necesarias para garantir a consecución dos obxectivos 
propostos. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto aos diferentes 
coñecementos previos, ritmos de aprendizaxe, capacidades e motivación que desenvolve cada 
alumno ou alumna do curso. 

Desenvolveranse diferentes estratexias de ensino co fin de facilitar as aprendizaxes das 
alumnas e os alumnos en función das súas necesidades concretas. 

Deste xeito, os contidos trátanse no Libro do Alumno en diferentes niveis de 
profundidade: 

- O texto expositivo e as diferentes actividades desenvolven os contidos 
básicos da Unidade. 

- Así mesmo, inclúense numerosas Actividades de Reforzo e de Ampliación 
para cada un dos apartados dos temas que conforman o Libro do Alumno. 

- Os profesores, cando se requira, elaborarán materiais adaptados ás 
circunstancias dos alumnos e alumnas. 

Como vías concretas de actuación podemos sinalar as seguintes: 

- Conveniencia da interacción entre o alumnado como factor favorecedor 
da aprendizaxe. O traballo en grupo, alternado co individual pode ser utilizado con 
diferentes intencións para traballar diferentes niveis de dificultade. 

- Organizar e presentar os contidos de forma relacionada con outras áreas 
dado que facilita a súa xeneralización e aplicación a situacións novas. 

- Utilización de materiais didácticos variados e graduais en función da 
dificultade. 

- Centrar a atención máis no proceso, que no resultado do alumno. 
- Considerar a avaliación como un instrumento ao servizo do proceso de 
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ensino-aprendizaxe, e non como a culminación do mesmo. 

Todas estas actuacións levaranse a cabo mediante: 

- Introdución- motivación, para favorecer o interese e participación do 
alumnado na aprendizaxe. 

- Diagnóstico de coñecementos previos, que permitan expresar os seus 
acertos e erros conceptuais. 

- Consolidación, para contrastar e establecer relacións entre as novas ideas 
e as previas dos alumnos e alumnas. 

- De ampliación de autonomía que axuden á adquisición de destrezas 
relacionadas co aprender a aprender. 

 
11.1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO. 

Cando o Departamento de Orientación teña diagnosticados alumnos ou alumnas con 
necesidades educativas especiais, o profesor respectivo establecerá as medidas máis adecuadas 
ás súas peculiaridades e características. 

 
AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE Indicadores de 

logro do proceso de ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores de logro da práctica docente 

 E
scal
a 

 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

 Esc
ala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 
    

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe. 
    

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado. 
    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 
    

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

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. 
    

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 
    

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. 
    

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula. 
    

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo. 
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3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado 
con 

NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar. 

    

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

    

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados 

da corrección das probas, traballos, etc. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
acertos e 

erros. 

    

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

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

    

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación… 

    

 

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

A programación didáctica revisarase cunha periodicidade anual, ao final de cada curso 
académico, sinalando aqueles contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á 
programación prevista así como as medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

Para a revisión da programación teranse en conta os seguintes indicadores: 
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir 
dos 

elementos do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas 
/ temas 

/ proxectos. 

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, 
temas 

ou proxectos. 

    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 
avaliación. 
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8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. 
[Só 

para ESO e bach.]. 

    

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da 

proba. 

    

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

    

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos 
[Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: 
probas, 

traballos, etc. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 
dunha 

avaliación. 

    

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para 
ESO e 

bacharelato]. 

    

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. 
[Só para 

ESO e bach]. 

    

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 
pendentes. 

[Só para ESO e bacharelato] 

    

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias 
pendentes. 

[Só para ESO e bacharelato] 

    

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares. 

    

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares 

previstas. 

    

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 
avaliación, estándares e instrumentos. 

    

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios 
de 

promoción. 

    

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

    

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
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14.6. PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACHARELATO. 

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

O Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado polo Ministerio de Educación, Cultura 
e Deporte, que establece o currículum básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, 
foi desenvolvido na comunidade Autónoma de Galicia polo DECRETO 86/2015, do 25 de xuño de 
2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015). 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, analizando con 
maior detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que 
nela inflúen, así como o comportamento da Terra como un planeta en continua actividade. 

A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase 
na composición, na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos 
movementos das placas e as súas consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, magmatismo, 
riscos xeolóxicos, etc.) e finalizar co estudo da xeoloxía externa. 

A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición 
química, organización celular e estudo dos tecidos animais e vexetais). Tamén se desenvolve e 
completa nesta etapa o estudo da clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en especial 
desde o punto de vista do seu funcionamento e da adaptación ao medio en que habitan. 

Ao longo do bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado desenvolver 
as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método científico. 
Entre estas competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da realización de 
tarefas en grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, 
elaborar presentacións e defender as opinións propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas 
deberán desenvolver a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación en público 
e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar actitudes conducentes á reflexión e á 
análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas 
que en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade  e uso do material 
de laboratorio. 

En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de Bioloxía 
e Xeoloxía deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, 
baseado na realización de variadas e adecuadas tarefas experimentais que permitan ao alumnado 
alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, microscopios, material de 
campo, recollida de mostras, resolución de problemas e todos os que lle permitan afrontar no futuro 
estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento. Para alcanzar estes 
obxectivos ao longo do currículo preséntanse actividades de laboratorio e manexo de modelos 
baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos. 

Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en bacharelato ha permitir que os alumnos e as 
alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por si 
mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; a ser 
responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e descubrir. 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN 

QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 
FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
- Describe as características dos seres vivos: funcións de nutrición, relación e reprodución. 
- Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da meiose. 
- Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos en que se clasifican os 

seres vivos. 
- Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de biomas, ecosistemas e 

especies. 
- Enumera as fases da especiación. 
- Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus mecanismos de transporte. 
- Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 

- Argumenta e precisa a importancia da fotosíntese como proceso de biosíntese, 
imprescindible para o mantemento da vida na Terra. 

- Argumenta os efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento das plantas. 
- Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas e diferencia a 

orixe e as partes da semente e do froito. 
- Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición e 

alimentación. 
- Describe a absorción no intestino. 
- Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais. 
- Define e explica o proceso da excreción. 
- Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 
- Explica a transmisión do impulso nervioso na neurona e entre neuronas. 
- Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas. 

- Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os 
inconvenientes de cada unha. 

- Resume a estrutura e composición do interior terrestre, distinguindo as súas capas en 
función da súa composición e da súa mecánica, así como as descontinuidades e as zonas de transición 
entre elas. 

- Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do planeta. 
- Describe as fases da diaxénese. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
- Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos. 

- Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das moléculas básicas que 
configuran a estrutura celular, e destaca a uniformidade molecular dos seres vivos. 

- Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 
- Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

- Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa 
función ou coas súas funcións. 

- Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meiose. 
- Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células características, asociando a 

cada unha a súa función. 
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- Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 
- Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade. 
- Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos. 
- Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas bioxeográficas. 
- Identifica as principais variables climáticas que inflúen na distribución dos grandes 

biomas. 
- Interpreta mapas bioxeográficos e de vexetación. 

- Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a insularidade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas coa distribución das especies. 

- Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual como factores clave 
no aumento de biodiversidade. 

- Identifica os factores que favorecen a especiación. 
- Enumera os factores que favorecen a especiación nas illas. 
- Define o concepto de endemismo ou especie endémica. 

- Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 
- Coñece e explica os principais efectos derivados da introdución de especies alóctonas 

nos ecosistemas. 
- Describe a absorción da auga e os sales minerais. 
- Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus mecanismos de transporte. 
- Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 
- Explica a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de transporte. 

- Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e asocia, a 
nivel de orgánulo, onde se producen. 

- Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais. 
- Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias. 
- Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas. 

- Diferencia os ciclos biolóxicos e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e 
estruturas características. 

- Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de plantas. 
- Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas e diferencia a 

orixe e as partes da semente e do froito. 
- Distingue os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de xerminación. 
- Identifica os mecanismos de propagación dos froitos. 

- Realiza experiencias que demostren a intervención de determinados factores no 
funcionamento das plantas. 

- Coñece as características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos principais. 
- Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados. 
- Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados. 
- Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais. 

- Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, 
dobre, incompleta ou completa). 

- Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións. 
- Diferencia respiración celular e respiración, e explica o significado biolóxico de 

respiración celular. 
- Enumera os principais produtos de excreción e clasifica os grupos de animais segundo 

os produtos de excreción. 
- Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as súas principais 
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estruturas a partir de representación esquemáticas. 

- Localiza e identifica as rexións dunha nefrona. 
- Explica o proceso de formación dos ouriños. 
- Identifica os mecanismos específicos ou singulares de excreción dos vertebrados. 
- Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios. 
- Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 
- Identifica os principais sistemas nerviosos de vertebrados. 

- Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións 
do sistema nervioso somático e o autónomo. 

- Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas. 
- Discrimina a función reguladora e en que lugar se evidencia a actuación dalgunhas das 

hormonas que actúan no corpo humano. 
- Relaciona cada glándula endócrina coa hormona ou as hormonas máis importantes que 

segrega, e explica a súa función de control. 
- Identifica o concepto de homeostase e a súa relación co sistema nervioso e endócrino. 

- Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e 
os inconvenientes de cada unha. 

- Identifica tipos de reprodución asexual en organismos unicelulares e pluricelulares. 
- Diferencia os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 

- Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os acontecementos 
característicos de cada unha. 

- Relaciona os tipos de ovo cos procesos de segmentación e gastrulación durante o 
desenvolvemento embrionario. 

- Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a base dos procedementos que utiliza 
e as súas achegas e limitacións. 

- Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que 
permiten diferencialas. 

- Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles. 
- Distingue métodos desenvolvidos grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos coa 

investigación dun fenómeno natural. 
- Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as estruturas 

resultantes da localización dos magmas en profundidade e en superficie. 
- Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do magma, e diferencia 

os produtos emitidos nunha erupción volcánica. 
- Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 
- Detalla e discrimina as fases do proceso de formación dunha rocha sedimentaria. 
- Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a diferentes criterios. 
- Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que a constitúen. 
- Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

- Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos, as 
discordancias e a historia xeolóxica da rexión, e identifica os grandes acontecementos xeolóxicos 
ocorridos e as oroxenias. 

- Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa importancia para o establecemento 
da historia xeolóxica da Terra. 

 

COMPETENCIA DIXITAL 
- Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa estrutura 
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tridimensional. 
- Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa 

función ou coas súas funcións. 
- Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante microfotografías ou 

preparacións microscópicas. 
- Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meiose. 
- Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen. 
- Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños. 
- Interpreta mapas bioxeográficos e de vexetación. 

- Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a insularidade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas coa distribución das especies. 

- Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas bioxeográficas 
diferentes. 

- Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade. 
- Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, 

dobre, incompleta ou completa). 
- Asocia os aparellos respiratorios cos grupos aos que pertencen, e recoñéceos en 

representacións esquemáticas. 
- Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a base dos procedementos que utiliza 

e as súas achegas e limitacións. 
- Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que 

permiten diferencialas. 
- Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles. 

- Distingue métodos desenvolvidos grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos coa 
investigación dun fenómeno natural. 

- Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas. 
 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
- Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos. 

- Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das moléculas básicas que 
configuran a estrutura celular, e destaca a uniformidade molecular dos seres vivos. 

- Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 
- Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa estrutura 

tridimensional. 
- Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 
- Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

- Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante microfotografías ou 
preparacións microscópicas. 

- Identifica os niveis de organización celular e determina as súas vantaxes para os seres 
pluricelulares. 

- Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen. 
- Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e clasificación 

de especies de animais e plantas. 
- Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres vivos. 
- Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade. 
- Aprecia o reino vexetal como desencadeante da biodiversidade. 
- Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos. 
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- Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños. 
- Asocia e relaciona as principais formacións vexetais cos biomas correspondentes. 
- Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies mediante cambios 

evolutivos. 
- Identifica os factores que favorecen a especiación. 

- Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e as súas especies 
máis representativas. 

- Enumera os factores que favorecen a especiación nas illas. 
- Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade para o ser 

humano. 
- Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas das actividades 

humanas. 
- Describe a absorción da auga e os sales minerais. 
- Explica a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de transporte. 

- Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e asocia, a 
nivel de orgánulo, onde se producen. 

- Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen. 
- Valora o proceso de regulación das hormonas vexetais. 
- Relaciona as fitohormonas coas súas funcións. 
- Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas. 
- Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de plantas. 
- Identifica os mecanismos de propagación dos froitos. 
- Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio en que se desenvolven. 
- Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición e 

alimentación. 
- Coñece as características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos principais. 
- Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función. 
- Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais. 

- Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e explica as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes. 

- Diferencia respiración celular e respiración, e explica o significado biolóxico de 
respiración celular. 

- Enumera os principais produtos de excreción e clasifica os grupos de animais segundo 
os produtos de excreción. 

- Localiza e identifica as rexións dunha nefrona. 
- Integra a coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as dúas funcións. 

- Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios. 
- Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 
- Establece a relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso. 

- Discrimina a función reguladora e en que lugar se evidencia a actuación dalgunhas das 
hormonas que actúan no corpo humano. 

- Relaciona as principais hormonas dos invertebrados coa súa función de control. 
- Distingue os tipos de reprodución sexual. 
- Distingue e compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 

- Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os acontecementos 
característicos de cada unha. 

- Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos animais. 
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- Identifica as adaptacións animais aos medios aéreos. 
- Identifica as adaptacións animais aos medios acuáticos. 
- Identifica as adaptacións animais aos medios terrestres. 
- Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do planeta. 
- Identifica as aplicacións de interese social ou industrial de determinados tipos de 

minerais e rochas. 
- Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e clasifícaos atendendo á 

súa composición. 
- Diferencia os tipos de rochas magmáticas, identifica as máis frecuentes, con axuda de 

claves, e relaciona a súa textura co seu proceso de formación. 
- Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do magma, e diferencia 

os produtos emitidos nunha erupción volcánica. 
- Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 

- Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia terrestre, 
relacionando a súa textura co tipo de metamorfismo experimentado. 

- Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia 
terrestre. 

- Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos que se someten as rochas e 
coas propiedades destas. 

- Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que a constitúen. 
- Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

- Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos, as 
discordancias e a historia xeolóxica da rexión, e identifica os grandes acontecementos xeolóxicos 
ocorridos e as oroxenias. 

- Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa importancia para o establecemento 
da historia xeolóxica da Terra. 

 
COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

- Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres vivos. 
- Aprecia o reino vexetal como desencadeante da biodiversidade. 
- Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de biomas, ecosistemas e 

especies. 
- Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies mediante cambios 

evolutivos. 
- Recoñece a importancia da Península Ibérica como mosaico de ecosistemas. 
- Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade para o ser 

humano. 
- Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 

- Coñece e explica as principais ameazas que penden sobre as especies e que fomentan a 
súa extinción. 

- Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas das actividades 
humanas. 

- Argumenta e precisa a importancia da fotosíntese como proceso de biosíntese, 
imprescindible para o mantemento da vida na Terra. 

- Identifica as aplicacións de interese social ou industrial de determinados tipos de 
minerais e rochas. 

- Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade. 
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COMPETENCIA DE CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
- Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a abundancia de 

especies. 
- Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas bioxeográficas. 
- Recoñece a importancia da Península Ibérica como mosaico de ecosistemas. 

- Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e as súas especies 
máis representativas. 

- Recoñece a importancia das illas no mantemento da biodiversidade. 
- Identifica os principais endemismos de plantas e animais en España e en Galicia. 
- Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade. 

- Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra e contrasta o que achega cada un 
deles ao coñecemento da estrutura da Terra. 

- Indica as achegas máis relevantes da deriva continental, para o desenvolvemento da 
teoría da Tectónica de placas. 

 

COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
- Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e clasificación 

de especies de animais e plantas. 
- Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres vivos. 
- Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas bioxeográficas 

diferentes. 
- Indica as principais medidas que reducen a perda de biodiversidade. 
- Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade. 

- Realiza experiencias que demostren a intervención de determinados factores no 
funcionamento das plantas. 

- Establece a relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso. 
- Describe e realiza experiencias de fisioloxía e anatomía animal. 
- Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia 

terrestre. 
 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 
O ensino da Bioloxía e Xeoloxía no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das 

seguintes capacidades: 
 

1. Coñecer os conceptos, teorías e modelos máis importantes e xerais da bioloxía e a 
xeoloxía, de xeito que o alumnado poida ter unha visión global do campo de coñecemento que aborda 
e dar unha posible explicación dos fenómenos naturais, aplicando estes coñecementos a situacións 
reais e cotiás. 

 

2. Elaborar, cos datos que se coñecen do interior da Terra, unha hipótese explicativa sobre 
a súa composición, o seu proceso de formación e a súa dinámica. 

 
3. Recoñecer que a visión global e unificadora que propón a teoría da tectónica de placas 

permite explicar coherentemente fenómenos como a variación da posición dos continentes, a 
formación de cordilleiras e rochas e a dinámica interna do planeta, e contribúe a explicar a 
distribución dos seres vivos. 
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4. Coñecer os procesos da xeodinámica externa (que dan lugar á formación das rochas 
sedimentarias e á súa alteración) e a súa interacción coa xeodinámica interna (da que derivan 
procesos como a evolución do relevo ao longo do tempo, a formación de chans e das paisaxes, a 
xeración de riscos xeolóxicos, etc.). 

5. Realizar unha aproximación aos diversos modelos de organización dos seres vivos, á súa 
estrutura e funcionamento, entendéndoos como o resultado de distintas estratexias de adaptación ao 
medio natural. 

6. Coñecer a diversidade dos seres vivos e ser capaz de incorporar o coñecemento dos 
procesos evolutivos para explicar a súa orixe. 

7. Integrar a dimensión social e tecnolóxica da bioloxía e a xeoloxía comprendendo as 
vantaxes e problemas que o seu desenvolvemento suscita ao medio natural, ao ser humano e á 
sociedade e a posibilidade de contribuír á conservación e protección do medio natural e social. 

8. Utilizar con certa autonomía destrezas de investigación, tanto documentais como 
experimentais (suscitar problemas, suscitar e contrastar hipóteses, realizar experiencias, etc.) 
recoñecendo o carácter da ciencia como proceso cambiante e dinámico. 

9. Desenvolver actitudes que se asocian ao traballo científico, tales como a procura de 
información, a capacidade crítica, a necesidade de verificación dos feitos, o cuestionable do obvio e a 
apertura ante novas ideas, o traballo en equipo, a aplicación e difusión dos coñecementos, etc., coa 
axuda das tecnoloxías da información e da comunicación cando sexa necesario. 

 

Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

 
Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

 

▪ e 

▪ i 

▪ B1.1. Niveis de organización dos 
seres vivos. 

▪ B1.2. Características dos seres 
vivos: funcións de nutrición, relación e reprodución. 

▪ B1.1. Especificar as características dos 
seres vivos. 

▪  BXB1.1.1. Describe as 
características dos seres vivos: funcións de nutrición, 
relación e reprodución. 

▪ C
CL 

▪ l ▪ B1.3. Concepto de bioelemento 
e biomolécula. 

▪ B1.4. Clasificación dos 
bioelementos e das biomoléculas. 

▪  B
1.2.
 Distinguir 
biomolécula. 

bi
oelemento, 

olig
oelemento 

e ▪  BXB1.2.1. Identifica e 
clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes 
nos seres vivos. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ l 

▪ d 

▪ B1.5. Estrutura, composición 
química e propiedades das biomoléculas. 

▪  B1.3. Diferenciar e clasificar 
os tipos de biomoléculas que constitúen a materia viva, e 
relacionalos coas súas respectivas funcións biolóxicas na 
célula. 

▪  BXB1.3.1. Distingue as 
características fisicoquímicas e as propiedades das 
moléculas básicas que configuran a estrutura celular, e 
destaca a uniformidade molecular dos seres vivos. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ d 

▪ i 

▪ B1.5. Estrutura, composición 
química e propiedades das biomoléculas. 

▪  B1.4. Diferenciar os 
monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 

▪  BXB1.4.1. Identifica os 
monómeros constituíntes das macromoléculas 
orgánicas. 

▪ C
AA 

▪ d 

▪ i 

B1.6. Relación entre estrutura e funcións 
biolóxicas das biomoléculas. 

▪  B1.5. Recoñecer e identificar 
algunhas macromoléculas cuxa conformación estea 
directamente relacionada coa súa función. 

▪ BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa 
súa función biolóxica de acordo coa súa estrutura 
tridimensional. 

▪ C
AA 

▪ C
D 

 
Bloque 2. A organización celular 

 

▪ e 

▪ i 

▪ g 

▪ B2.1. A célula como unidade 
estrutural, funcional e xenética. 

▪  B2.2. Modelos de 
organización celular: célula procariota e eucariota; 

▪ B2.1. Describir a célula como unidade 
estrutural,  funcional e xenética dos seres vivos, e 
distinguir unha célula procariota dunha eucariota e unha 
célula animal dunha vexetal, analizando as súas 

▪  BXB2.1.1. Interpreta a 
célula como unha unidade estrutural, funcional e 
xenética dos seres vivos. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 
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célula animal e  célula vexetal. semellanzas e as súas diferenzas. 
▪  BXB2.1.2. Perfila células 

procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 
▪ C

AA 

▪ C
MCCT 

▪ m 

▪ g 

▪ B2.3. Estrutura e función dos 
orgánulos celulares. 

▪ B2.4. Planificación e realización 
de prácticas de 

▪  B2.2. Identificar os orgánulos 
celulares, e describir a súa estrutura e a súa función. 

▪  BXB2.2.1. Representa 
esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada 
orgánulo coa súa función ou coas súas funcións. 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

 laboratorio. Observación microscópica de 
células eucariotas animais e vexetais. 

 
▪  BXB2.2.2. Recoñece e 

nomea células animais e vexetais mediante 
microfotografías ou preparacións microscópicas. 

▪ C
AA 

▪ C
D 

▪ e 

▪ i 

▪  B2.5. Ciclo celular. 
División celular: mitose e meiose. Importancia na 
evolución dos seres vivos. 

▪  B2.3. Recoñecer e identificar 
as fases da mitose e da meiose, e argumentar a súa 
importancia biolóxica. 

▪  BXB2.3.1. Describe os 
acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e 
da meiose. 

▪ C
CL 

▪ d 

▪ l 

▪  B2.5. Ciclo celular. 
División celular: mitose e meiose. Importancia na 
evolución dos seres vivos. 

▪  B2.4. Establecer as 
analoxías e as diferenzas principais entre os procesos de 
división celular mitótica e meiótica. 

▪  BXB2.4.1. Selecciona as 
principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a 
meiose. 

▪ C
MCCT 

▪ C
D 

 
Bloque 3. Histoloxía 

 

▪ i 

▪ g 

▪  B3.1. Concepto de 
tecido, órgano, aparello e sistema. 

▪  B3.1. Diferenciar os niveis de 
organización celular e interpretar como se chega ao nivel 
tisular. 

▪  BXB3.1.1. Identifica os 
niveis de organización celular e determina as súas 
vantaxes para os seres pluricelulares. 

▪ C
AA 

▪ i 

▪ l 

▪  B3.2. Principais 
tecidos animais: estrutura e función. 

▪  B3.3. Principais 
tecidos vexetais: estrutura e función. 

▪  B3.2. Recoñecer e indicar a 
estrutura e a composición dos tecidos animais e vexetais, 
en relación coas súas funcións. 

▪  BXB3.2.1. Relaciona 
tecidos animais e/ou vexetais coas súas células 
características, asociando a cada unha a súa función. 

▪ C
MCCT 

▪ g 

▪ m 

▪  B3.4. Observacións 
microscópicas de tecidos animais e vexetais. 

▪  B3.3. Asociar imaxes 
microscópicas ao tecido ao que pertencen. 

▪  BXB3.3.1. Relaciona 
imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen. 

▪ C
AA 

▪ C
D 

 
Bloque 4. A biodiversidade 
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▪ d 

▪ l 

▪ p 

▪ B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos seres vivos. Grandes grupos 
taxonómicos. 

▪  B4.1. Coñecer e indicar os 
grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 

▪  BXB4.1.1. Identifica os 
grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 

▪ C
MCCT 

▪ b 

▪ d 

▪ B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos seres vivos. Grandes grupos 
taxonómicos. 

▪  B4.2. Interpretar os sistemas 
de clasificación e nomenclatura dos seres vivos. 

▪  BXB4.2.1. Coñece e utiliza 
claves dicotómicas ou outros medios para a 
identificación e clasificación de especies de animais e 
plantas. 

▪ C
AA 

▪ C
SIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ p 
  

▪ BXB4.2.2. Manexa e traballa cos 
sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres 
vivos. 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪ C
SIEE 

▪ e 

▪ a 

▪ B4.2. Concepto de 
biodiversidade. Índices de biodiversidade. 

▪  B4.3. Definir o concepto de 
biodiversidade e coñecer e identificar os principais índices 
de cálculo de diversidade biolóxica. 

▪  BXB4. 3.1. Coñece o 
concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade 
e a abundancia de especies. 

▪ C
CEC 

▪  BXB4.3.2. Resolve 
problemas de cálculo de índices de diversidade. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal 
como desencadeante da biodiversidade. 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪ l 

▪ h 

▪ B4.3. Características dos 
dominios e dos reinos dos seres vivos. 

▪  B4.4. Coñecer e indicar as 
características dos tres dominios e os cinco reinos en que 
se clasifican os seres vivos. 

▪  BXB4.4.1. Recoñece os 
tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres 
vivos. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪  BXB4.4.2. Enumera as 
características de cada un dos dominios e dos reinos en 
que se clasifican os seres vivos. 

▪ C
CL 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ B4.4. Grandes zonas 
bioxeográficas. 

▪ B4.5. Patróns de distribución. 
Principais biomas. Os biomas galegos. 

▪  B4.5. Situar as grandes 
zonas bioxeográficas e os principais biomas. 

▪  BXB4.5.1. Identifica os 
grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas 
bioxeográficas. 

▪ C
MCCT 

▪ C
CEC 
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▪  BXB4.5.2. Diferencia os 
principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños. 

▪ C
AA 

▪ C
D 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ B4.4. Grandes zonas 
bioxeográficas. 

▪ B4.5. Patróns de distribución. 
Principais biomas. Os biomas galegos. 

▪  B4.6. Relaciona as zonas 
bioxeográficas coas principais variables climáticas. 

▪  BXB4.6.1. Recoñece e 
explica a influencia do clima na distribución de biomas, 
ecosistemas e especies. 

▪ C
CL 

▪ C
SC 

▪  BXB4.6.2. Identifica as 
principais variables climáticas que inflúen na distribución 
dos grandes biomas. 

▪ C
MCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ l 

▪ p 

▪ B4.4. Grandes zonas 
bioxeográficas. 

▪ B4.5. Patróns de distribución. 
Principais biomas. Os biomas galegos. 

▪  B4.7. Interpretar mapas 
bioxeográficos e determinar as formacións vexetais 
correspondentes. 

▪  BXB4.7.1. Interpreta 
mapas bioxeográficos e de vexetación. 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 

▪  BXB4.7.2. Asocia e 
relaciona as principais formacións vexetais cos biomas 
correspondentes. 

▪ C
AA 

▪ d ▪  B4.6. Factores 
xeolóxicos e biolóxicos que inflúen na distribución 
dos seres vivos. 

▪  B4.8. Valorar a importancia 
da latitude, a altitude e outros factores xeográficos na 
distribución das especies. 

▪  BXB4.8.1. Relaciona a 
latitude, a altitude, a continentalidade, a insularidade e 
as barreiras oroxénicas e mariñas coa distribución das 
especies. 

▪ C
MCCT 

▪ C
D 

▪ l ▪ B4.7. A evolución como fonte de 
biodiversidade. Proceso de especiación. 

▪ B4.9. Relacionar a biodiversidade co 
proceso evolutivo. 

▪  BXB4.9.1. Relaciona a 
biodiversidade co proceso de formación de especies 
mediante cambios evolutivos. 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪  BXB4.9.2. Identifica o 
proceso de selección natural e a variabilidade individual 
como factores clave no aumento de biodiversidade. 

▪ C
MCCT 

▪ e ▪ B4.7.A evolución como fonte de 
biodiversidade. Proceso de especiación. 

▪  B4.10. Describir o proceso 
de especiación e enumerar os factores que o condicionan. 

▪ BXB4.10.1. Enumera as fases da 
especiación. 

▪ C
CL 

▪  BXB4.10.2. Identifica os 
factores que favorecen a especiación. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 
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▪ h 

▪ l 

▪ p 

▪ B4.8. Ecosistemas da
 Península Ibérica. Ecosistemas de 
Galicia. 

▪ B4.11. Recoñecer e indicar a 
importancia bioxeográfica da Península Ibérica no 
mantemento da biodiversidade e a aportación de Galicia á 
biodiversidade. 

▪  BXB4.11.1. Sitúa a 
Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas 
áreas bioxeográficas diferentes. 

▪ C
SIEE 

▪ C
D 

▪  BXB4.11.2. Recoñece a 
importancia da Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas. 

▪ C
SC 

▪ C
CEC 

▪ BXB4.11.3. Enumera os principais 
ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e  as  
súas  especies  máis representativas. 

▪ C
AA 

▪ C
CEC 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B4.9. Importancia ecolóxica das 
illas e a  súa relación coa biodiversidade. 

▪  B4.12. Coñecer e indicar a 
importancia das illas como lugares que contribúen á 
biodiversidade e á evolución das especies. 

▪  BXB4.12.1. Enumera os 
factores que favorecen a especiación nas illas. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪  BXB4.12.2. Recoñece a 
importancia das illas no mantemento da biodiversidade. 

▪ C
CEC 

▪ e 

▪ g 

▪ p 

▪ B4.10.
 Concepto    de     endemismo.
 Principais endemismos da Península Ibérica e de 
Galicia. 

▪ B4.13. Definir o concepto de 
endemismo, e coñecer e identificar os principais 
endemismos da flora e da fauna españolas e galegas. 

▪  BXB4.13.1. Define o 
concepto de endemismo ou especie endémica. 

▪ C
MCCT 

▪ BXB4.13.2. Identifica os principais 
endemismos  de plantas e animais en España e en 
Galicia. 

▪ C
CEC 

▪ l 

▪ b 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B4.11. Importancia biolóxica da 
biodiversidade. 

▪  B4.14. Coñecer e relacionar 
as aplicacións da biodiversidade en campos como a 
saúde, a medicina, a alimentación e a industria. 

▪  BXB4.14.1. Enumera as 
vantaxes que se derivan do mantemento da 
biodiversidade para o ser humano. 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B4.12. Causas da perda de 
biodiversidade. 

▪  B4.15. Coñecer e indicar as 
principais causas de perda de biodiversidade, así como as 
ameazas máis importantes para a extinción de especies. 

▪  BXB4.15.1. Enumera as 
principais causas de perda de biodiversidade. 

▪ C
MCCT 

▪ C
SC 

▪  BXB4.15.2. Coñece e 
explica as principais ameazas que penden sobre as 
especies e que fomentan a súa extinción. 

▪ C
SC 

▪ a 

▪ h 

▪ B4.13. O factor antrópico na 
conservación da biodiversidade. 

▪  B4.16. Enumerar as 
principais causas de orixe antrópica que alteran a 
biodiversidade. 

▪  BXB4.16.1. Enumera as 
principais causas de perda de biodiversidade derivadas 
das actividades humanas. 

▪ C
AA 
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▪ C
SC 

▪  BXB4.16.2. Indica as 
principais medidas que reducen a perda de 
biodiversidade. 

▪ C
SIEE 

▪ a 

▪ c 

▪ B4.13. O factor antrópico na 
conservación da biodiversidade. 

▪  B4.17. Comprender e 
diferenciar os inconvenientes producidos polo tráfico de 
especies exóticas e pola 

▪  BXB4.17.1. Coñece e 
explica os principais efectos derivados da introdución de 
especies alóctonas nos 

▪ C
MCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ p 
 liberación no medio de especies alóctonas ou 

invasoras. 
ecosistemas.  

▪ e 

▪ p 

▪ B4.14. Estudo dun ecosistema. 
Cómputo da biodiversidade. 

▪  B4.18. Describir as principais 
especies e valorar a biodiversidade dun ecosistema 
próximo. 

▪  BXB4.18.1. Deseña 
experiencias para o estudo de ecosistemas e a 
valoración da súa biodiversidade. 

▪ C
CEC 

▪ C
SIEE 

▪ C
D 

 
Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio 

 

▪ e 

▪ l 

▪ B5.1. Absorción da auga e os 
sales minerais nos vexetais. 

▪  B5.1. Describir como se 
realiza a absorción da auga e  os sales minerais. 

▪  BXB5.1.1. Describe a 
absorción da auga e os sales minerais. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.2. Funcións de nutrición nas 
plantas. Proceso de obtención e transporte dos 
nutrientes. 

▪  B5.2. Coñecer e identificar a 
composición do zume bruto e os seus mecanismos de 
transporte. 

▪  BXB5.2.1. Coñece e 
explica a composición do zume bruto e os seus 
mecanismos de transporte. 

▪ C
MCCT 

▪ C
CL 

▪ e ▪ B5.3. Procesos de transpiración, 
intercambio de gases e gutación. 

▪  B5.3. Explicar
 os procesos de transpiración, 
intercambio de gases e gutación. 

▪  BXB5.3.1. Describe os 
procesos de transpiración, intercambio de gases e 
gutación. 

▪ C
MCCT 

▪ C
CL 

▪ l ▪ B5.4. Transporte do zume 
elaborado. 

▪  B5.4. Coñecer e identificar a 
composición do zume elaborado e os seus mecanismos de 
transporte. 

▪  BXB5.4.1. Explica a 
composición do zume elaborado e os seus mecanismos 
de transporte. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 
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▪ l ▪ B5.5. Fotosíntese. ▪ B5.5. Comprender e diferenciar as fases 
da fotosíntese e  os factores que afectan o proceso. 

▪  BXB5.5.1. Detalla os 
principais feitos que acontecen durante cada fase da 
fotosíntese e asocia, a nivel de orgánulo, onde se 
producen. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.6. Importancia biolóxica da 
fotosíntese. 

▪ B5.6. Salientar a importancia biolóxica 
da fotosíntese. 

▪  BXB5.6.1. Argumenta e 
precisa a importancia da fotosíntese como proceso de 
biosíntese, imprescindible para o mantemento da vida 
na Terra. 

▪ C
CL 

▪ C
SC 

▪ e ▪ B5.7. A excreción en vexetais. 
Tecidos secretores. 

▪  B5.7. Explicar a función de 
excreción en vexetais e as substancias producidas polos 
tecidos secretores. 

▪  BXB5.7.1. Recoñece algún 
exemplo de excreción en vexetais. 

▪ C
MCCT 
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ompete
ncias 

clave 

   
▪  BXB5.7.2. Relaciona os 

tecidos secretores e as substancias que producen. 
▪ C

AA 

▪ e 

▪ g 

▪ B5.8. Funcións de relación nas 
plantas. Tropismos e nastias. 

▪  B5.8. Describir tropismos e 
nastias, e ilustralos con exemplos. 

▪  BXB5.8.1.
 Describe e coñece
 exemplos de tropismos e nastias. 

▪ C
MCCT 

▪ e 

▪ l 

▪ B5.9. Hormonas vexetais: tipos e 
funcións. 

▪  B5.9. Definir o proceso de 
regulación nas plantas mediante hormonas vexetais. 

▪  BXB5.9.1. Valora o 
proceso de regulación das hormonas vexetais. 

▪ C
AA 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.9. Hormonas vexetais: tipos e 
funcións. 

▪  B5.10. Coñecer e relacionar 
os tipos de fitohormonas coas súas funcións. 

▪  BXB5.10.1.
 Relaciona as fitohormonas coas súas funcións. 

▪ C
AA 

▪ l 

▪ i 

▪ B5.10. Efectos da luz e a 
temperatura sobre o desenvolvemento das plantas. 

▪  B5.11. Comprender e 
diferenciar os efectos da temperatura e da luz no 
desenvolvemento das plantas. 

▪  BXB5.11.1. Argumenta os 
efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento das 
plantas. 

▪ C
CL 

▪ d 

▪ l 

▪ B5.11. Funcións de reprodución 
en vexetais: tipos de reprodución. 

▪  B5.12. Entender os 
mecanismos de reprodución asexual e a reprodución 
sexual nas plantas. 

▪  BXB5.12.1. Distingue os 
mecanismos de reprodución asexual e a reprodución 
sexual nas plantas. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ l 

▪ i 

▪ B5.12. Ciclos biolóxicos dos 
principais grupos de plantas. 

▪  B5.13.       Diferenciar       os       
ciclos       biolóxicos   de briofitas, pteridofitas e 
espermafitas, e as súas fases e estruturas características. 

▪  BXB5.13.1.     Diferencia     
os      ciclos      biolóxicos e briofitas, pteridofitas e 
espermafitas, e as súas fases e estruturas 
características. 

▪ C
MCCT 

▪  BXB5.13.2. Interpreta 
esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos 
grupos de plantas. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 
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▪ l 

▪ i 

▪ B5.13. Semente e froito. 

▪ B5.14. Polinización e 
fecundación nas espermafitas. 

▪  B5.14. Entender os procesos 
de polinización e de dobre fecundación nas espermafitas. 
Formación da semente e o froito. 

▪  BXB5.14.1. Explica os 
procesos de polinización e de fecundación nas 
espermafitas e diferencia a orixe e as partes da semente 
e do froito. 

▪ C
MCCT 

▪ C
CL 

▪ d 

▪ l 

▪ B5.15. Propagación dos froitos e 
diseminación das sementes. Proceso da 
xerminación. 

▪  B5.15. Coñecer e indicar os 
mecanismos  de diseminación das sementes e os tipos de 
xerminación. 

▪  BXB5.15.1. Distingue os 
mecanismos de diseminación das sementes e os tipos 
de xerminación. 

▪ C
MCCT 
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ompete
ncias 

clave 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.15. Propagación dos froitos e 
diseminación das sementes. Proceso da 
xerminación. 

▪  B5.16. Coñecer e relacionar 
as formas de propagación dos froitos. 

▪  BXB5.16.1.
 Identifica os mecanismos de 
propagación dos froitos. 

▪ C
MCCT 

▪ C
AA 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.16. Adaptacións dos vexetais 
ao medio. 

▪  B5.17.  Recoñecer   e   
relacionar   as   adaptacións máis características dos 
vexetais aos medios en que habitan. 

▪  BXB5.17.1. Relaciona as 
adaptacións dos vexetais co medio en que se 
desenvolven. 

▪ C
AA 

▪ m 

▪ g 

▪ B5.17. Aplicacións e 
experiencias prácticas de anatomía e fisioloxía 
vexetal. 

▪  B5.18. Deseñar e realizar 
experiencias en que se probe a influencia de determinados 
factores no funcionamento dos vexetais. 

▪  BXB5.18.1. Realiza 
experiencias que demostren a intervención de 
determinados factores no funcionamento das plantas. 

▪ C
SIEE 

▪ C
MCCT 

 
Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

 

▪ l ▪ B6.1. Funcións de nutrición nos 
animais. 

▪  B6.1. Comprender e 
discriminar os conceptos de nutrición heterótrofa e de 
alimentación. 

▪  BXB6.1.1. Argumenta as 
diferenzas máis significativas entre os conceptos de 
nutrición e alimentación. 

▪ C
AA 

▪ C
CL 

▪  BXB6.1.2. Coñece as 
características da nutrición heterótrofa e distingue os 
tipos principais. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ i ▪ B6.2. Estrutura e función dos 
aparellos dixestivos e as súas glándulas. 

▪  B6.2. Distinguir os modelos 
de aparellos dixestivos dos invertebrados. 

▪  BXB6.2.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados. 

▪ C
MCCT 

▪ i ▪ B6.2. Estrutura e función dos 
aparellos dixestivos e as súas glándulas. 

▪  B6.3. Distinguir os modelos 
de aparellos dixestivos dos vertebrados. 

▪  BXB6.3.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados. 

▪ C
MCCT 



199 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B6.2. Estrutura e función dos 
aparellos dixestivos e as súas glándulas. 

▪  B6.4. Diferenciar a estrutura 
e a función dos órganos do aparello dixestivo e as súas 
glándulas. 

▪  BXB6.4.1. Relaciona cada 
órgano do  aparello dixestivo coa súa función. 

▪ C
AA 

▪ BXB6.4.2. Describe a absorción no 
intestino. 

▪ C
CL 

▪ l ▪ B6.3. Aparellos circulatorios. 
Pigmentos respiratorios nos animais. Linfa. 

▪  B6. 5. Coñecer e relacionar  a  
importancia  de pigmentos respiratorios no transporte de 
osíxeno. 

▪  BXB6.5.1. Recoñece e 
explica a existencia de pigmentos respiratorios nos 
animais. 

▪ C
AA 

▪ C
CL 

▪ C
MCCT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ l 

▪ e 

▪ B6.3. Aparellos circulatorios. 
Pigmentos respiratorios nos animais. Linfa. 

▪  B6.6. Comprender e 
describir os conceptos de circulación aberta e pechada, 
circulación simple e dobre, incompleta ou completa. 

BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e 
pechada cos animais que a presentan e explica as 
súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

▪ C
AA 

▪  BXB6.6.2. Asocia 
representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo 
de circulación (simple, dobre, incompleta ou completa). 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 

▪ l ▪ B6.3. Aparellos circulatorios. 
Pigmentos respiratorios nos animais. Linfa. 

▪  B6.7. Coñecer e relacionar a 
composición e a función da linfa. 

▪  BXB6.7.1. Indica a 
composición da linfa e identifica as súas principais 
funcións. 

▪ C
MCCT 

▪ i ▪ B6.4. Transporte de gases e 
respiración. Tipos de aparellos respiratorios. 
Respiración celular. 

▪  B6.8. Distinguir respiración 
celular de respiración (ventilación e intercambio gasoso). 

▪  BXB6.8.1. Diferencia 
respiración celular e respiración, e explica o significado 
biolóxico de respiración celular. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ l 

▪ e 

▪ B6.5. Transporte de gases e a 
respiración. Tipos de aparellos respiratorios. 
Respiración celular. 

▪  B6.9. Coñecer e indicar os 
tipos de aparellos respiratorios en invertebrados e 
vertebrados. 

▪  BXB6.9.1. Asocia os 
aparellos respiratorios cos grupos aos  que  pertencen,  
e   recoñéceos   en  representacións esquemáticas. 

▪ C
D 

▪ e ▪ B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en invertebrados e 
vertebrados. Produtos da excreción. 

▪  B6.10. Definir o concepto de 
excreción e relacionalo cos obxectivos que persegue. 

▪ BXB6.10.1. Define e explica o proceso 
da excreción. 

▪ C
CL 

▪ e 

▪ l 

▪ B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en invertebrados e 
vertebrados. Produtos da excreción. 

▪  B6.11. Enumerar os 
principais produtos de excreción e sinalar as diferenzas 
apreciables nos grupos de animais en relación con estes 
produtos. 

▪  BXB6.11.1. Enumera os 
principais produtos de excreción e clasifica os grupos de 
animais segundo os produtos de excreción. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ e ▪ B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en invertebrados e 
vertebrados. Produtos da excreción. 

▪  B6.12. Describir os principais 
tipos órganos e aparellos excretores nos distintos grupos 
de animais. 

▪  BXB6.12.1. Describe os 
principais aparellos excretores dos animais e recoñece 
as súas principais estruturas a partir de representación 
esquemáticas. 

▪ C
MCCT 
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▪ d ▪ B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en invertebrados e 
vertebrados. Produtos da excreción. 

▪  B6.13. Estudar a estrutura 
das nefronas e o proceso de formación dos ouriños. 

▪  BXB6.13.1.
 Localiza    e identifica    as rexións dunha nefrona. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪  BXB6.13.2. Explica o 
proceso de formación dos ouriños. 

▪ C
MCCT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ l ▪ B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en invertebrados e 
vertebrados. Produtos da excreción. 

▪  B6.14. Coñecer e relacionar  
mecanismos  específicos ou singulares de excreción en 
vertebrados. 

▪  BXB6.14.1. Identifica os 
mecanismos específicos ou singulares de excreción dos 
vertebrados. 

▪ C
MCCT 

▪ l 

▪ e 

▪  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

▪  B6.15. Comprender e 
describir o funcionamento integrado dos sistemas nervioso 
e hormonal en animais. 

▪  BXB6.15.1. Integra a 
coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas 
as dúas funcións. 

▪ C
AA 

▪ i ▪  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

▪  B6.16. Coñecer e identificar 
os principais compoñentes do sistema nervioso e o seu 
funcionamento. 

▪  BXB6.16.1. Define 
estímulo, receptor, transmisor, efector. 

▪ C
CL 

▪  BXB6.16.2. Identifica 
distintos tipos de receptores sensoriais e nervios. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ e ▪  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

▪  B6.17. Explicar o mecanismo 
de transmisión do impulso nervioso. 

▪  BXB6.17.1. Explica a 
transmisión do impulso nervioso na neurona e entre 
neuronas. 

▪ C
CL 

▪ i ▪  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

▪  B6.18. Identificar os 
principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

▪  BXB6.18.1. Distingue os 
principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ l ▪  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

▪  B6.19. Diferenciar o 
desenvolvemento do sistema nervioso en vertebrados. 

▪  BXB6.19.1. Identifica os 
principais sistemas nerviosos de vertebrados. 

▪ C
MCCT 

▪ e 

▪ l 

▪  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

▪  B6.20. Describir os 
compoñentes e as funcións do sistema nervioso tanto 
desde o punto de vista anatómico (SNC e SNP) como 
desde o funcional (somático e autónomo). 

▪  BXB6.20.1. Describe o 
sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e 
diferencia as funcións do sistema nervioso somático e o 
autónomo. 

▪ C
MCCT 
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▪ e 

▪ l 

▪  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

▪  B6.21. Describir os 
compoñentes do sistema endócrino e a súa relación co 
sistema nervioso. 

▪  BXB6.21.1. Establece a 
relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso. 

▪ C
AA 

▪ C
SIEE 
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O
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ i ▪  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

▪  B6.22. Enumerar as 
glándulas endócrinas en vertebrados, as hormonas que 
producen e as funcións destas. 

▪  BXB6.22.1. Describe as 
diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas. 

▪ C
CL 

▪ C
MCCT 

BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora 
e en que lugar se evidencia a actuación dalgunhas das 
hormonas que actúan no corpo humano. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪  BXB6.22.3. Relaciona 
cada glándula endócrina coa hormona ou as hormonas 
máis importantes que segrega, e explica a súa función 
de control. 

▪ C
MCCT 

▪ i 

▪ l 

▪  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

▪  B6.23. Coñecer e identificar 
as hormonas e as estruturas que as producen nos 
principais grupos de invertebrados. 

▪  BXB6.23.1. Relaciona as 
principais hormonas dos invertebrados coa súa función 
de control. 

▪ C
AA 

▪ BXB6.23.2. Identifica o concepto de 
homeostase e a súa relación co sistema nervioso e 
endócrino. 

▪ C
MCCT 

▪ e ▪ B6.7. Reprodución nos animais. 
Tipos de reprodución. Vantaxes e inconvenientes. 

▪  B6.24. Definir o concepto de 
reprodución e diferenciar entre reprodución sexual e 
asexual. Tipos. Vantaxes e inconvenientes. 

▪  BXB6.24.1. Describe as 
diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e 
argumenta as vantaxes e os inconvenientes de cada 
unha. 

▪ C
CL 

▪ C
MCCT 

▪  BXB6.24.2. Identifica tipos 
de reprodución asexual en organismos unicelulares e 
pluricelulares. 

▪ C
MCCT 

▪ BXB6.24.3. Distingue os tipos de 
reprodución sexual. 

▪ C
AA 
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▪ e ▪ B6.8. Gametoxénese. ▪ B6.25. Describir os procesos da 
gametoxénese. 

▪  BXB6.25.1. Distingue e 
compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 

▪ C
AA 

▪ l ▪ B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento embrionario. 

▪  B6.26. Coñecer e relacionar 
os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 

▪ BXB6.26.1. Diferencia os tipos de 
fecundación en animais e as súas etapas. 

▪ C
MCCT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ e ▪ B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento embrionario. 

▪  B6.27. Describir as fases do 
desenvolvemento embrionario. 

▪ BXB6.27.1. Identifica as fases do 
desenvolvemento embrionario e os acontecementos 
característicos de cada unha. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪  BXB6.27.2. Relaciona os 
tipos de ovo cos procesos de segmentación e 
gastrulación durante o desenvolvemento embrionario. 

▪ C
MCCT 

▪ d ▪ B6.10. Ciclos biolóxicos máis 
característicos dos animais. 

▪ B6. 28. Analizar os ciclos biolóxicos dos 
animais. 

▪  BXB6.28.1. Identifica as 
fases dos ciclos biolóxicos dos animais. 

▪ C
AA 

▪ l 

▪ i 

▪ B6.11. Adaptacións dos animais 
ao medio. 

▪  B6.29. Recoñecer e 
relacionar as adaptacións máis características dos animais 
aos medios en que habitan. 

▪  BXB6.29.1. Identifica as 
adaptacións animais aos medios aéreos. 

▪ C
AA 

▪  BXB6.29.2. Identifica as 
adaptacións animais aos medios acuáticos. 

▪ C
AA 

▪  BXB6.29.3. Identifica as 
adaptacións animais aos medios terrestres. 

▪ C
AA 

▪ m 

▪ g 

▪  B6.12. Aplicacións e 
experiencias prácticas de anatomía e fisioloxía 
animal. 

▪ B6.30. Realizar experiencias de 
fisioloxía e anatomía animal. 

▪ BXB6.30.1. Describe e realiza 
experiencias de fisioloxía e anatomía animal. 

▪ C
SIEE 

 
Bloque 7. Estrutura e composición da Terra 

 

▪ i 

▪ l 

▪  B7.1. Análise e 
interpretación dos métodos de estudo da Terra. 

▪  B7.1. Interpretar os métodos 
de estudo da Terra e identificar as súas achegas e as súas 
limitacións. 

▪  BXB7.1.1. Caracteriza os 
métodos de estudo da Terra sobre a base dos 
procedementos que utiliza e as súas achegas e 
limitacións. 

▪ C
MCCT 

▪ C
D 
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▪ d 

▪ l 

▪  B7.2. Estrutura do 
interior terrestre: capas que se diferencian en 
función da súa composición e  da  súa mecánica. 

▪  B7.2. Identificar as capas 
que conforman o interior do planeta de acordo coa súa 
composición, diferencialas das que se establecen en 
función da súa mecánica, e marcar  as descontinuidades 
e as zonas de transición. 

▪  BXB7.2.1. Resume a 
estrutura e composición do interior terrestre, distinguindo 
as súas capas en función da súa composición e da súa 
mecánica, así como as descontinuidades e as zonas de 
transición entre elas. 

▪ C
CL 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

   
▪  BXB7.2.2. Sitúa en mapas 

e esquemas as capas da Terra, e identifica as 
descontinuidades que permiten diferencialas. 

▪ C
MCCT 

▪ C
D 

▪  BXB7.2.3. Analiza o 
modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra e contrasta 
o que achega cada un deles ao coñecemento da 
estrutura da Terra. 

▪ C
CEC 

▪ e ▪ B7.3. Dinámica litosférica. ▪  B7.3. Precisar os procesos 
que condicionan a estrutura actual terrestre. 

▪  BXB7.3.1. Detalla e 
enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do 
planeta. 

▪ C
AA 

▪ C
CL 

▪ l ▪ B7.4. Evolución das teorías 
desde a deriva continental ata a tectónica de 
placas. 

▪ B7.4. Comprender e diferenciar a teoría 
da deriva continental de Wegener e a súa relevancia para 
o desenvolvemento da teoría da tectónica de placas. 

▪  BXB7.4.1. Indica as 
achegas máis relevantes da deriva continental, para o 
desenvolvemento da teoría da Tectónica de placas. 

▪ C
CEC 

▪ b ▪ B7.4. Evolución das teorías 
desde a deriva continental ata a tectónica de 
placas. 

▪  B7.5. Clasificar os bordos de 
placas litosféricas e sinalar os procesos que acontecen 
entre eles. 

▪  BXB7.5.1. Identifica os 
tipos de bordos de placas e explica os fenómenos 
asociados a eles. 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 

▪ g ▪  B7.5. Achegas das 
novas tecnoloxías na investigación do noso 
planeta. 

▪  B7.6. Aplicar os avances das 
novas tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

▪  BXB7.6.1. Distingue 
métodos desenvolvidos grazas ás novas tecnoloxías, 
asociándoos coa investigación dun fenómeno natural. 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 
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▪ b 

▪ p 

▪  B7.6. Minerais e
 rochas: conceptos. Clasificación xenética das 
rochas. 

▪ B7.7. Observación de coleccións 
de minerais e rochas. 

▪ B7.8. Recoñecemento e 
identificación de minerais e rochas frecuentes en 
Galicia. 

▪  B7.7. Seleccionar e 
identificar os minerais e os tipos de rochas máis 
frecuentes, nomeadamente os utilizados en edificios, 
monumentos e outras aplicacións de interese social ou 
industrial. 

▪  BXB7.7.1. Identifica as 
aplicacións de interese social ou industrial de 
determinados tipos de minerais e rochas. 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

 
Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

 

▪ i 

▪ l 

▪  B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das rochas magmáticas. Rochas 
magmáticas de interese. O magmatismo na 
tectónica de placas. 

▪ B8.1. Relacionar o magmatismo e a 
tectónica de placas. 

▪  BXB8.1.1. Explica a 
relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e 
coñece as estruturas  resultantes da localización dos 
magmas en profundidade e en 

▪ C
MCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

   superficie.  

▪ l ▪  B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das rochas magmáticas. Rochas 
magmáticas de interese. O magmatismo na 
tectónica de placas. 

▪  B8.2. Categorizar os tipos de 
magmas sobre a base da súa composición e distinguir os 
factores que inflúen no magmatismo. 

▪  BXB8.2.1. Discrimina os 
factores que determinan os tipos de magmas, e 
clasifícaos atendendo á súa composición. 

▪ C
AA 

▪ i 

▪ l 

▪  B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das rochas magmáticas. Rochas 
magmáticas de interese. O magmatismo na 
tectónica de placas. 

▪  B8.3. Recoñecer e relacionar 
a utilidade das rochas magmáticas analizando as súas 
características, os seus tipos e as súas utilidades. 

▪  BXB8.3.1. Diferencia os 
tipos de rochas magmáticas, identifica as máis 
frecuentes, con axuda de claves, e relaciona a súa 
textura co seu proceso de formación. 

▪ C
AA 

▪ l ▪  B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das rochas magmáticas. Rochas 
magmáticas de interese. O magmatismo na 
tectónica de placas. 

▪  B8.4. Establecer as 
diferenzas de actividade volcánica, asociándoas ao tipo de 
magma. 

▪  BXB8.4.1. Relaciona os 
tipos de actividade volcánica coas características do 
magma, e diferencia os produtos emitidos nunha 
erupción volcánica. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ i 

▪ l 

▪ B8.2. Riscos xeolóxicos: 
vulcanismo e sismicidade. 

▪  B8.5. Diferenciar os riscos 
xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e 
sismicidade. 

▪  BXB8.5.1. Analiza os 
riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. 
Vulcanismo e sismicidade. 

▪ C
SC 

▪ e ▪  B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórficos. Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de metamorfismo. 
Clasificación das rochas metamórficas. O 
metamorfismo na Tectónica de placas. 

▪  B8.6. Detallar o proceso de 
metamorfismo e relacionar os factores que lle afectan cos 
seus tipos. 

▪  BXB8.6.1. Clasifica o 
metamorfismo en función dos factores que o 
condicionan. 

▪ C
MCCT 

▪ C
AA 

▪ d ▪  B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórficos. Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de metamorfismo. 
Clasificación das rochas metamórficas. O 
metamorfismo na Tectónica de placas. 

▪  B8.7. Identificar rochas 
metamórficas a partir das súas características e das súas 
utilidades. 

▪  BXB8.7.1. Ordena e 
clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da 
codia terrestre, relacionando a súa textura co tipo de 
metamorfismo experimentado. 

▪ C
AA 



201 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

▪ i ▪ B8.4. Procesos sedimentarios.  
Facies sedimentarias: identificación e 
interpretación. Clasificación e xénese das 
principais rochas sedimentarias. 

▪  B8.8. Relacionar estruturas 
sedimentarias e ambientes sedimentarios. 

▪  BXB8.8.1. Detalla e 
discrimina as fases do proceso de formación dunha 
rocha sedimentaria 

▪ C
MCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ e ▪ B8.4. Procesos sedimentarios.  
Facies sedimentarias: identificación e 
interpretación. Clasificación e xénese das 
principais rochas sedimentarias. 

▪ B8.9. Explicar a diaxénese e as súas 
fases. 

▪ BXB8.9.1. Describe as fases da 
diaxénese. 

▪ C
CL 

▪ i 

▪ l 

▪ B8.4. Procesos sedimentarios.  
Facies sedimentarias: identificación e 
interpretación. Clasificación e xénese das 
principais rochas sedimentarias. 

▪  B8.10. Clasificar as rochas 
sedimentarias aplicando como criterio as súas distintas 
orixes. 

▪  BXB8.10.1. Ordena e 
clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias 
máis frecuentes da codia terrestre. 

▪ C
AA 

▪ C
SIEE 

▪ l ▪ B8.5. A deformación en relación 
á tectónica de placas. Comportamento mecánico 
das rochas. 

▪  B8.11.     Analizar     os    tipos      
de      deformación que experimentan as rochas, 
establecendo a súa relación cos esforzos a que se ven 
sometidas. 

▪  BXB8.11.1. Asocia os tipos 
de deformación tectónica cos esforzos aos que se 
someten as rochas e coas propiedades destas. 

▪ C
AA 

▪  BXB8.11.2.
 Relaciona os tipos de 
estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas. 

▪ C
D 

▪ m 

▪ g 

▪ B8.6. Tipos de deformación: 
dobras e fallas. 

▪ B8.7. Técnicas para a 
identificación de distintos tipos de rochas. 

▪ B8.8. Construción de modelos 
onde se representen os principais tipos de 
pregamentos e fallas. 

▪  B8.12. Representar os 
elementos dunha dobra e dunha falla. 

▪  BXB8.12.1. Distingue os 
elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a 
diferentes criterios. 

▪ C
MCCT 

▪  BXB8.12.2. Recoñece e 
clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que 
a constitúen. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

 
Bloque 9. Historia da Terra 

 

▪ m 

▪ l 

▪  B9.1. Estratigrafía: 
concepto e obxectivos. Principios. Definición de 
estrato. 

▪ B9.2. Interpretación e realización 
de mapas topográficos e cortes xeolóxicos. 

▪  B9.1. Deducir a existencia de 
estruturas xeolóxicas e a súa relación co relevo, a partir de 
mapas topográficos e cortes xeolóxicos dunha zona 
determinada. 

▪  BXB9.1.1. Interpreta e 
realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

▪ C
MCCT 

▪ C
AA 
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▪ l 

▪ e 

▪  B9.3. Datacións 
relativas e absolutas: estudo de cortes xeolóxicos 
sinxelos. Grandes divisións xeolóxicas: Táboa do 
tempo xeolóxico. Principais acontecementos na 
historia xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

▪ B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para 
a datación relativa de formacións xeolóxicas e 
deformacións localizadas nun corte xeolóxico. Describir as 
grandes divisións do tempo en xeoloxía. Oroxenias e 
grandes acontecementos xeolóxicos. 

▪ BXB9.2.1. Interpreta cortes 
xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos, 
as discordancias e a historia xeolóxica da rexión, e 
identifica os grandes acontecementos xeolóxicos 
ocorridos e as oroxenias. 

▪ C
MCCT 

▪ C
AA 
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato. 

 

O
bxectivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C

ompete
ncias 

clave 

▪ d 

▪ l 

▪ p 

▪  B9.4. Extincións 
masivas e as súas causas naturais. 

▪ B9.5. Estudo e recoñecemento 
de fósiles. 

▪ B9.3. Interpretar o proceso de 
fosilización e os cambios que se producen. Analizar as 
causas da extinción das especies. 

▪ BXB9.3.1. Categoriza os principais 
fósiles guía e valora a súa importancia para o 
establecemento da historia xeolóxica da Terra. 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 
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Actividades complementarias: prácticas de laboratorio e traballos de campo: 

 
As prácticas de laboratorio constitúen unha estratexia metodolóxica moi importante no proceso de 

ensino- aprendizaxe das ciencias. A aplicación do método científico á resolución de problemas e o deseño de 

experimentos encamiñados á comprobación de hipóteses constitúen en sí mesmo o proceso científico. Dada a 

actual crise sanitaria e tendo en conta as medidas preventivas adoptadas, durante o curso 20/21 non está 

previsto realizar prácticas de laboratorio. De todos xeitos, en función da evolución da situación 

epidemiolóxica, poderá realizarse algunha das seguintes prácticas:  

 
1.- Identificacion de minerais e rochas.  

2.- Levantamento dun perfil topográfico. 

3.- Observación de células animais e vexetais ó microcópio óptico.  

4.- Observación de fenómenos osmóticos. 

5.- Observación da mitose en células de raíz de cebola.  

6.- Observación e clasificación de organismos vexetais. 

7.- Estimación do índice de biodiversidade dunha comunidade vexetal. 
 
 
 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
 

Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e 
instrumentos de avaliación 
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Estándares de aprendizaxe 

     

Mínimos esixibles Tempor
alización 

Co
mpetencias 

Elto
s 

Instrumentos de 
avaliación 

  c
lave 

tran
sversais 

 

   

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

▪  BXB1.1.1. Describe as 
características dos seres vivos: funcións de nutrición, 
relación e reprodución. 

▪ Coñece os niveis de organización da 
materia viva. 

▪ Define as características dos seres 
vivos: nutrición, reproducción e relación. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita. 

▪  BXB1.2.1. Identifica e clasifica 
os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres 
vivos. 

▪ Identifica e clasifica os bioelementos 
e as biomoléculas presentes nos seres vivos. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita. 

▪  BXB1.3.1. Distingue as 
características fisicoquímicas e as propiedades das 
moléculas básicas que configuran a estrutura celular, e 
destaca a uniformidade molecular dos seres vivos. 

▪ Distingue as características 
fisicoquímicas e as propiedades das moléculas básicas 
que configuran a estrutura celular, e destaca a 
uniformidade molecular dos seres vivos. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita. 

▪  BXB1.4.1. Identifica os 
monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 

▪ Identifica
 os monómeros 
macromoléculas orgánicas. 

co
nstituíntes 

d
a
s 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa 
función biolóxica de acordo coa súa estrutura tridimensional. 

▪ Asocia biomoléculas coa súa función 
biolóxica de acordo coa súa estrutura tridimensional. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita. 

Bloque 2. A organización celular 

▪  BXB2.1.1. Interpreta a célula 
como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres 
vivos. 

▪ Recoñece a célula como unha 
unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita. 
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▪  BXB2.1.2. Perfila células 
procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

▪ Representa
 esquematicamente e/ou
 recoñece xustificadamente aos diferentes tipos de 
células. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪  
Rúbrica (Realización 
debuxos 
esquemáticos). 

d
e 

▪  BXB2.2.1. Representa 
esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada 
orgánulo coa súa función ou coas súas funcións. 

▪ Representa esquematicamente e/ou 
recoñece os orgánulos celulares, asociándoos coas 
súas funcións. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ Proba 
escrita. 

▪  BXB2.2.2. Recoñece e nomea 
células animais e vexetais mediante microfotografías ou 
preparacións microscópicas. 

▪ Identifica células animais e vexetais e 
algúns dos seus orgánulos a partir de microfotografías 
ou preparacións microscópicas. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
D 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪  Rúbri
ca (Práctica 
laboratorio). 

d
e 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

▪  BXB2.3.1. Describe os 
acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da 
meiose. 

▪ Describe os acontecementos 
fundamentais en cada  fase da mitose e da meiose e a 
importancia biolóxica das mesmas. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Prob
a escrita 

▪  Rúbr
ica (práctica 
laboratorio, realización 
debuxos 
esquemáticos). 

 
 

d
e 
d
e 

▪  BXB2.4.1. Selecciona as 
principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meiose. 

▪ Establece as principais analoxías e 
diferenzas entre a mitose e a meiose. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita. 

▪ Caderno 
do alumnado 

Bloque 3. Histoloxía 

▪  BXB3.1.1. Identifica os niveis de 
organización celular e determina as súas vantaxes para os 
seres pluricelulares. 

▪ Identifica e xerarquiza os niveis de 
organización celular. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita. 

▪  BXB3.2.1. Relaciona tecidos 
animais e/ou vexetais coas súas células características, 
asociando a cada unha a súa función. 

▪ Describe a estrutura e función dos 
principais tecidos animais e vexetais. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita. 

▪  BXB3.3.1. Relaciona imaxes 
microscópicas co tecido ao que pertencen. 

▪ Relaciona imaxes microscópicas co 
tecido ao que pertencen. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
D 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪ Lista de 
cotexo. 

Bloque 4. A biodiversidade 
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▪  BXB4.1.1. Identifica os grandes 
grupos taxonómicos dos seres vivos. 

▪ Identifica os grandes grupos 
taxonómicos dos seres vivos. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪ Lista de 
cotexo 

▪  BXB4.2.1. Coñece e utiliza 
claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e 
clasificación de especies de animais e plantas. 

▪ Utiliza claves dicotómicas ou outros 
medios para a identificación e clasificación de especies 
de animais e plantas. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
SIEE 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  Rúbr
ica (práctica 
laboratorio) 

d
e 

▪ BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas 
de clasificación e a nomenclatura dos seres vivos. 

▪ Manexa e comprende a necesidade 
dos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos 
seres vivos. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪ C
SIEE 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  Rúbr
ica (práctica 
laboratorio) 

d
e 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

▪  BXB4. 3.1. Coñece o concepto 
de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a abundancia 
de especies. 

▪ Coñece o concepto de biodiversidade 
e relaciónao coa variedade e a abundancia de especies. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
CEC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.3.2. Resolve problemas 
de cálculo de índices de diversidade. 

▪ Resolve problemas de cálculo de 
índices de diversidade. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Rúbrica 
(traballo) 

▪ BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como 
desencadeante da biodiversidade. 

▪ Valora o reino vexetal como causa da 
biodiversidade. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ Rúbrica 
(traballo) 

▪  BXB4.4.1. Recoñece os tres 
dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos. 

▪ Recoñece os tres dominios e os cinco 
reinos en que agrupan os seres vivos. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪ Lista de 
cotexo 

▪  BXB4.4.2. Enumera as 
características de cada un dos dominios e dos reinos en que 
se clasifican os seres vivos. 

▪ Diferencia as principais 
características de cada un dos dominios e dos reinos en 
que se clasifican os seres vivos. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪ Lista de 
cotexo 

▪  BXB4.5.1. Identifica os grandes 
biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas 
bioxeográficas. 

▪ Identifica os grandes biomas e sitúa 
sobre o mapa as principais zonas bioxeográficas. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
CEC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB4.5.2. Diferencia os 
principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños. 

▪ Diferencia os principais biomas e 
ecosistemas terrestres e mariños. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.6.1. Recoñece e explica 
a influencia do clima na distribución de biomas, ecosistemas 
e especies. 

▪ Relaciona a influencia do clima na 
distribución de biomas, ecosistemas e especies. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.6.2. Identifica as 
principais variables climáticas que inflúen na distribución dos 
grandes biomas. 

▪ Identifica as principais variables 
climáticas que inflúen na distribución dos grandes 
biomas. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

▪  BXB4.7.1. Interpreta mapas 
bioxeográficos e de vexetación. 

▪ Interpreta mapas bioxeográficos e de 
vexetación. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.7.2. Asocia e relaciona 
as principais formacións vexetais cos biomas 
correspondentes. 

▪ Relaciona as principais formacións 
vexetais cos biomas correspondentes. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.8.1. Relaciona a latitude, 
a altitude, a continentalidade, a insularidade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas coa distribución das especies. 

▪ Valora a importancia dalgúns factores 
xeolóxicos e biolóxicos que determinan a distribución 
das especies. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.9.1. Relaciona a 
biodiversidade co proceso de formación de especies 
mediante cambios evolutivos. 

▪ Recoñece a evolución como fonte da 
biodiversidade. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.9.2. Identifica o proceso 
de selección natural e a variabilidade individual como 
factores clave no aumento de biodiversidade. 

▪ Comprende a importancia da 
variabilidade intraespecífica e da selección natural 
como factores clave no proceso de especiación. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ P
V 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB4.10.1. Enumera as fases da 
especiación. 

▪ Enumera as fases da especiación. ▪ 2
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB4.10.2. Identifica os 
factores que favorecen a especiación. 

▪ Identifica os factores que favorecen a 
especiación. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.11.1. Sitúa a Península 
Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas 
bioxeográficas diferentes. 

▪ Recoñece a situación da Península 
Ibérica entre dúas áreas bioxeográficas diferentes. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
SIEE 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 

▪  BXB4.11.2. Recoñece a 
importancia da Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas. 

▪ Relaciona a diversidade 
bioxeográfica coa variedade de ecosistemas presentes 
na Península Ibérica valorando a importancia da súa 
conservación. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
SC 

▪ C
CEC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

▪ BXB4.11.3. Enumera os principais 
ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e as súas 
especies máis representativas. 

▪ Enumera os principais ecosistemas 
da Península Ibérica e de Galicia, e as súas especies 
máis representativas. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
CEC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 

▪  BXB4.12.1. Enumera os 
factores que favorecen a especiación nas illas. 

▪ Enumera os factores que favorecen a 
especiación nas illas. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.12.2. Recoñece a 
importancia das illas no mantemento da biodiversidade. 

▪ Recoñece a importancia das illas no 
mantemento da biodiversidade. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
CEC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.13.1. Define o concepto 
de endemismo ou especie endémica. 

▪ Define o concepto de endemismo ou 
especie endémica. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 

▪ BXB4.13.2. Identifica os principais 
endemismos de plantas e animais en España e en Galicia. 

▪ Identifica os principais endemismos 
de plantas e animais en España e en Galicia. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
CEC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 



213 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

▪  BXB4.14.1. Enumera as 
vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade 
para o ser humano. 

▪ Coñece e xustifica a importancia da 
biodiversidade como fonte de recursos para o ser 
humano e para o mantemento do equilibrio da biosfera. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB4.15.1. Enumera as 
principais causas de perda de biodiversidade. 

▪ Enumera as principais causas de 
perda de biodiversidade. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 

▪  BXB4.15.2. Coñece e explica 
as principais ameazas que penden sobre as especies e que 
fomentan a súa extinción. 

▪ Coñece e explica as principais 
ameazas relacionadas coa extinción das especies. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Rúbrica 
(traballo) 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ E

CC 

▪ C
A 

 

▪  BXB4.16.1. Enumera as 
principais causas de perda de biodiversidade derivadas das 
actividades humanas. 

▪ Relaciona as actividades humanas 
coas principais causas de perda de biodiversidade. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 

▪  BXB4.16.2. Indica as principais 
medidas que reducen a perda de biodiversidade. 

▪ Valora e asume a importancia das 
principais medidas que reducen a perda de 
biodiversidade. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
SIEE 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 

▪  BXB4.17.1. Coñece e explica 
os principais efectos derivados da introdución de especies 
alóctonas nos ecosistemas. 

▪ Describe as principais consecuencias 
da introdución de especies alóctonas nos ecosistemas. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ E
CC 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 
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▪  BXB4.18.1. Deseña 
experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da 
súa biodiversidade. 

▪ Deseña experiencias para o estudo 
de ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade. 

▪ 2
º trimestre 

▪ C
CEC 

▪ C
SIEE 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪ Rúbrica 
(traballo) 

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio 

▪  BXB5.1.1. Describe a 
absorción da auga e os sales minerais. 

▪ Describe a absorción da auga e os 
sales minerais. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ C
A 

▪ T
IC 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.2.1. Coñece e explica a 
composición do zume bruto e os seus mecanismos de 
transporte. 

▪ Coñece e explica a composición do 
zume bruto e os seus mecanismos de transporte. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica  
(traballo e  
presentación oral, caderno 
do 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ T

IC 

▪ C
A 

alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.3.1. Describe os 
procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 

▪ Describe os procesos de 
transpiración, intercambio de gases e gutación. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.4.1. Explica a 
composición do zume elaborado e os seus mecanismos de 
transporte. 

▪ Explica a composición do zume 
elaborado e os seus mecanismos de transporte. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.5.1. Detalla os principais 
feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e 
asocia, a nivel de orgánulo, onde se producen. 

▪ Describe os procesos máis 
importantes asociados a cada unha das etapas da 
fotosíntese, localizando a zona do cloroplasto onde se 
realizan. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB5.6.1. Argumenta e precisa 
a importancia da fotosíntese como proceso de biosíntese, 
imprescindible para o mantemento da vida na Terra. 

▪ Explica a importancia da fotosíntese 
como proceso de biosíntese, imprescindible para o 
mantemento da vida na Terra. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪ E
CC 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.7.1. Recoñece algún 
exemplo de excreción en vexetais. 

▪ Recoñece algún exemplo de 
excreción en vexetais. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.7.2. Relaciona os tecidos 
secretores e as substancias que producen. 

▪ Relaciona algúns tecidos secretores 
coas substancias que producen. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ T

IC 

▪ C
A 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.8.1. Describe e coñece 
exemplos de tropismos e nastias. 

▪ Describe e coñece exemplos de 
tropismos e nastias. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.9.1. Valora o proceso de 
regulación das hormonas vexetais. 

▪ Identifica algúns dos procesos que 
regulan as hormonas vexetais. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas 
coas súas funcións. 

▪ Relaciona algunhas fitohormonas 
coas súas funcións. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB5.11.1. Argumenta os 
efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento das 
plantas. 

▪ Explica os efectos da temperatura e a 
luz no desenvolvemento das plantas. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.12.1. Distingue os 
mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual 
nas plantas. 

▪ Establece as diferenzas 
fundamentais entre os mecanismos de reprodución 
asexual e sexual das plantas. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.13.1. Diferencia os ciclos 
biolóxicos e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas 
fases e estruturas características. 

▪ Coñece as principais fases e 
características dos ciclos biolóxicos dalgúns grupos de 
plantas. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ C

A 

 

▪  BXB5.13.2. Interpreta 
esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos 
de plantas. 

▪ Interpreta esquemas, debuxos, 
gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de plantas. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.14.1. Explica os 
procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas 
e diferencia a orixe e as partes da semente e do froito. 

▪ Explica os procesos de polinización e 
de fecundación nas espermafitas e diferencia a orixe e 
as partes da semente e do froito. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.15.1. Distingue os 
mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de 
xerminación. 

▪ Coñece e indicar algúns dos 
mecanismos de diseminación das sementes e dos tipos 
de xerminación. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB5.16.1. Identifica os 
mecanismos de propagación dos froitos. 

▪ Identifica os principais mecanismos 
de propagación dos froitos. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.17.1. Relaciona as 
adaptacións dos vexetais co medio en que se desenvolven. 

▪ Explica algunha das adaptacións dos 
vexetais en relación co medio en que se desenvolven. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB5.18.1. Realiza 
experiencias que demostren a intervención de determinados 
factores no funcionamento das plantas. 

▪ Deseña e realiza experiencias que 
demostren a intervención de determinados factores  no 
funcionamento das plantas. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
SIEE 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪  
Rúbrica  
(traballo e  
presentación oral) 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ C

A 

▪ E
E 

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

▪  BXB6.1.1. Argumenta as 
diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición 
e alimentación. 

▪ Explica as diferenzas máis 
significativas entre os conceptos de nutrición e 
alimentación. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.1.2. Coñece as 
características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos 
principais. 

▪ Describe as características da 
nutrición heterótrofa e diferencia os tipos máis 
representativos. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.2.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados. 

▪ Coñece os compoñentes dos 
aparellos dixestivos dos invertebrados, e fai unha 
análise comparativa dos mesmos. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB6.3.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados. 

▪ Coñece os compoñentes dos 
aparellos dixestivos dos vertebrados, e fai unha análise 
comparativa dos mesmos.. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.4.1. Relaciona cada 
órgano do aparello dixestivo coa súa función. 

▪ Recoñece cada órgano do aparello 
dixestivo e coñece a súa función. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB6.4.2. Describe a absorción no 
intestino. 

▪ Describe a absorción no intestino. ▪ 3
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica  
(traballo e  
presentación oral, caderno 
do 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ T

IC 

▪ C
A 

alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.5.1. Recoñece e explica 
a existencia de pigmentos respiratorios nos animais. 

▪ Coñecer os pigmentos respiratorios 
transportadores de O2. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
CL 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.6.1. Relaciona 
circulación aberta e pechada cos animais que a presentan 
e explica as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

▪ Diferencia entre os sistemas de 
circulación aberta e pechada e argumenta a diferenza 
entre circulación simple e dobre, incompleta e completa. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.6.2. Asocia 
representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de 
circulación (simple, dobre, incompleta ou completa). 

▪ Recoñece nun debuxo ou esquema 
os sistemas circulatorios incluíndo o tipo de circulación 
que presentan (simple, dobre, completa e incompleta). 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB6.7.1. Indica a 
composición da linfa e identifica  as súas principais funcións. 

▪ Coñece a composición da linfa e as 
súas principais funcións. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.8.1. Diferencia 
respiración celular e respiración, e explica o significado 
biolóxico de respiración celular. 

▪ Diferencia respiración celular, 
ventilación e intercambio de gases, e explica o 
significado biolóxico de respiración celular. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.9.1. Asocia os aparellos 
respiratorios cos grupos aos que pertencen, e recoñéceos en 
representacións esquemáticas. 

▪ Recoñece e relaciona aparellos 
respiratorios de diferentes grupos taxonómicos 
indicando os seus compoñentes. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ C

A 

 

▪ BXB6.10.1. Define e explica o proceso da 
excreción. 

▪ Describe o proceso da excreción e a 
súa finalidade. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.11.1. Enumera os 
principais produtos de excreción e clasifica os grupos de 
animais segundo os produtos de excreción. 

▪ Enumera os principais produtos de 
excreción e clasifica os grupos de animais segundo os 
produtos de  excreción. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.12.1. Describe os 
principais aparellos excretores dos animais e recoñece as 
súas principais estruturas a partir de representación 
esquemáticas. 

▪ Describe os principais aparellos 
excretores dos animais e recoñece as súas principais 
estruturas a partir de representación esquemáticas. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪ BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións 
dunha nefrona. 

▪ Recoñece as rexións dunha nefrona a 
partir dunha representación esquemática. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB6.13.2. Explica o proceso de 
formación dos ouriños. 

▪ Explica o proceso de formación dos 
ouriños. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.14.1. Identifica os 
mecanismos específicos ou singulares de excreción dos 
vertebrados. 

▪ Identifica os mecanismos específicos 
ou singulares de excreción dos vertebrados 
(osmorregulación, glándulas sudoríparas, glándulas do 
sal). 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ C

A 

 

▪  BXB6.15.1. Integra a 
coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as 
dúas funcións. 

▪ Compara os dous tipos de sistemas 
de coordinación e regulación animal (sistema nervioso 
e sistema hormonal). 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, 
transmisor, efector. 

▪ Define estímulo, receptor, transmisor, 
efector. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.16.2. Identifica distintos 
tipos de receptores sensoriais e nervios. 

▪ Recoñece representacións 
esquemáticas dos principais receptores sensoriais. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB6.17.1. Explica a 
transmisión do impulso nervioso na neurona e entre 
neuronas. 

▪ Describe a transmisión do impulso 
nervioso na neurona e entre neuronas. 

▪ Diferencia gráficamente e 
descriptivamente os actos nerviosos voluntario e 
reflexo. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.18.1. Distingue os 
principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

▪ Recoñece en debuxos esquemáticos 
os principais tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.19.1. Identifica os 
principais sistemas nerviosos de vertebrados. 

▪ Identifica a partir de representacións 
esquemáticas os principais compoñentes dos sistemas 
nerviosos dos vertebrados relacionándoos coa función 
específica de cada un. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

▪  BXB6.20.1. Describe o sistema 
nervioso central e periférico dos vertebrados, e diferencia as 
funcións do sistema nervioso somático e o autónomo. 

▪ Describe o sistema nervioso central e 
periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións do 
sistema nervioso somático e o autónomo. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.21.1. Establece a 
relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso. 

▪ Describe e establece diferencias no 
funcionamento do sistema endócrino e o sistema 
nervioso. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
SIEE 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.22.1. Describe as 
diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas. 

▪ Diferencia entre glándulas endócrinas 
e exócrinas. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.22.2. Discrimina a 
función reguladora e en que lugar se evidencia a actuación 
dalgunhas das  hormonas que actúan no corpo humano. 

▪ Coñece o funcionamento do eixe 
hipotálamo-hipófise na regulación hormonal, indicando 
exemplos dalgunhas hormonas do corpo humano. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪ C
A 

▪  BXB6.22.3. Relaciona cada 
glándula endócrina coa hormona ou as hormonas máis 
importantes que segrega, e explica a súa función de control. 

▪ Coñece as hormonas máis 
importantes segregadas por cada glándula endócrina , 
indica a función da mesma e explica como se realiza o 
seu control. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.23.1. Relaciona as 
principais hormonas dos invertebrados coa súa función de 
control. 

▪ Coñece as principais hormonas dos 
invertebrados e a función que desempeñan. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB6.23.2. Identifica o concepto de 
homeostase e a súa 

▪ Define o concepto de homeostase. ▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ Rúbrica
 (traballo
 e 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

relación co sistema nervioso e endócrino.    
▪ E

OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

presentación oral, 
caderno do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.24.1. Describe as 
diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta 
as vantaxes e os inconvenientes de cada unha. 

▪ Expón as diferenzas entre 
reprodución asexual e sexual e coñece as vantaxes e 
inconvenientes de cada unha. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.24.2. Identifica tipos de 
reprodución asexual en organismos unicelulares e 
pluricelulares. 

▪ Coñece os principais tipos de 
reprodución asexual en organismos unicelulares e 
pluricelulares. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB6.24.3. Distingue os tipos de 
reprodución sexual. 

▪ Distingue os tipos de reprodución 
sexual en animais 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB6.25.1. Distingue e 
compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 

▪ Coñece o proceso de 
espermatóxenese e ovoxénese. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB6.26.1. Diferencia os tipos de 
fecundación en animais e as súas etapas. 

▪ Diferencia os tipos de fecundación en 
animais (interna e externa) 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB6.27.1. Identifica as fases do 
desenvolvemento embrionario e os acontecementos 
característicos de cada unha. 

▪ Recoñece e describir as fases do 
desenvolvemento embrionario. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ T

IC 

▪ C
A 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.27.2. Relaciona os tipos 
de ovo cos procesos de segmentación e gastrulación durante 
o desenvolvemento embrionario. 

▪ Describe as tres etapas do 
desenvolvemento embrionaro (segmentación, 
gastrulación e organoxénese). 

▪ Coñece o proceso da gastrulación, 
distinguindo entre animais diblásticos e triblásticos. 

▪ Define o concepto de Celoma. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.28.1. Identifica as fases 
dos ciclos biolóxicos dos animais. 

▪ Recoñece as fases dos ciclos 
biolóxicos máis característicos dos animais. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.29.1. Identifica as 
adaptacións animais aos medios aéreos. 

▪ Coñece as adaptacións animais aos 
medios aéreos. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB6.29.2. Identifica as 
adaptacións animais aos medios acuáticos. 

▪ Coñece as adaptacións animais aos 
medios acuáticos. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB6.29.3. Identifica as 
adaptacións animais aos medios terrestres. 

▪ Coñece as adaptacións animais aos 
medios terrestres. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ T
IC 

▪ C
A 

▪  
Rúbrica (traballo e 
presentación oral, caderno 
do alumado) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB6.30.1. Describe e realiza 
experiencias de fisioloxía e anatomía animal. 

▪ Realiza prácticas de anatomía 
animal. 

▪ 3
º trimestre 

▪ C
SIEE 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica
 (traballo,  presentación 
oral, informe de laboratorio) 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

    
▪ T

IC 

▪ C
A 

▪ E
E 

 

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra 

▪  BXB7.1.1. Caracteriza os 
métodos de estudo da Terra sobre a base dos 
procedementos que utiliza e as súas achegas e limitacións. 

▪ Coñece e argumentar en que se 
basean os principais métodos de estudo do interior 
terrestre e a súa aplicación. 

▪ Identifica o método sísmico, 
relacionándoo cos modelos da estrutura Terrestre. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB7.2.1. Resume a estrutura 
e composición do interior terrestre, distinguindo as súas 
capas en función da súa composición e da súa mecánica, así 
como as descontinuidades e as zonas de transición entre 
elas. 

▪ Describe as capas do interior da 
Terra segundo a súa composición química, aportando 
datos sobre a extensión que abarcan, descontinuidades 
que as separan, zonas de transición e o seu 
comportamento mecánico. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪ Caderno 
do alumnado 

▪  BXB7.2.2. Sitúa en mapas e 
esquemas as capas da Terra, e identifica as 
descontinuidades que permiten diferencialas. 

▪ Recoñece nunha representación 
esquemática as capas do interior da Terra, sinalando as 
descontinuidades, extensión que abarcan e estado 
físico dos materias que as compoñen. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB7.2.3. Analiza o modelo 
xeoquímico e xeodinámico da Terra e contrasta o que achega 
cada un deles ao coñecemento da estrutura da Terra. 

▪ Diferencia entre os modelos 
xeoquímico e o dinámico  da Terra. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
CEC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB7.3.1. Detalla e enumera 
procesos que deron lugar á estrutura actual do planeta. 

▪ Coñece as principais etapas que 
deron lugar á estrutura actual do planeta. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C

▪ C
L 

▪ E

▪ Proba 
escrita 
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CL OE 

▪  BXB7.4.1. Indica as achegas 
máis relevantes da deriva continental, para o 
desenvolvemento da teoría da Tectónica de placas. 

▪ Coñece e expoñer os diferentes 
modelos explicativos  do movemento das placas 
litosféricas. 

▪ Resalta a importancia da teoría da 
Deriva continental como antecedente á Tectónica de 
placas. 

▪ Destaca e coñecer as aportacións da 
teoría da Expansión do fondo oceánico e o 
Paleomagnetismo a Teoría da Tectónica de Placas. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
CEC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

▪  BXB7.5.1. Identifica os tipos de 
bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles. 

▪ Describe e identifica en bloques-
diagrama os tipos de bordes de placas (destrutivos, 
construtivos e neutros) e coñecer as estruturas e 
fenómenos xeolóxicos asociados que presentan. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB7.6.1. Distingue métodos 
desenvolvidos grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos 
coa investigación dun fenómeno natural. 

▪ Distingue métodos desenvolvidos 
grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos coa 
investigación dun fenómeno natural. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
D 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB7.7.1. Identifica as 
aplicacións de interese social ou industrial de determinados 
tipos de minerais e rochas. 

▪ Coñece as aplicacións de interese 
social ou industrial de determinados tipos de minerais e 
rochas. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica  (traballo
 de laboratorio) 

▪ Proba 
escrita 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

▪  BXB8.1.1. Explica a relación 
entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as 
estruturas resultantes da localización dos magmas en 
profundidade e en superficie. 

▪ Explica a relación entre o 
magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as 
estruturas resultantes da localización dos magmas en 
profundidade e en superficie. 

▪ Coñecer os principais 
emplazamentos magmáticos (intrusións concordantes e 
discordantes). 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB8.2.1. Discrimina os 
factores que determinan os tipos de magmas, e clasifícaos 
atendendo á súa composición. 

▪ Diferencia os factores que 
condicionan a xénese dos tipos de magma. 

▪ Coñece as causas da evolución dos 
magmas. 

▪ Coñece os tipos de magma segundo 
a súa composición. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica  (traballo
 de laboratorio) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB8.3.1. Diferencia os tipos 
de rochas magmáticas, identifica as máis frecuentes, con 
axuda de claves, e relaciona a súa textura co seu proceso de 
formación. 

▪ Identifica os tipos de rochas 
magmáticas con axuda de claves. 

▪ Coñece os tipos de textura das 
rochas magmáticas máis importantes, relacionándoas 
coas condicións da formación da rocha. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica  (traballo
 de laboratorio) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB8.4.1. Relaciona os tipos 
de actividade volcánica coas características do magma, e 
diferencia os produtos emitidos nunha erupción volcánica. 

▪ Distingue os tipos de erupción 
volcánica e os edificios volcánicos segundo o tipo de 
magma emitido. 

▪ Coñecer os tipos de produtos 
volcánicos. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

▪  BXB8.5.1. Analiza os riscos 
xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e 
sismicidade. 

▪ Distingue os riscos xeolóxicos 
derivados dos procesos internos. Vulcanismo e 
sismicidade. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
SC 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB8.6.1. Clasifica o 
metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 

▪ Describe os tipos de metamorfismo 
en función dos factores que o condicionan. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB8.7.1. Ordena e clasifica as 
rochas metamórficas máis frecuentes da codia terrestre, 
relacionando a súa textura co tipo de metamorfismo 
experimentado. 

▪ Coñece a clasificación das rochas 
metamórficas máis frecuentes da codia terrestre e as 
súas aplicacións. 

▪ Coñece a súa textura e relacionaa co 
tipo de metamorfismo. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica  (traballo
 de laboratorio) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB8.8.1. Detalla e discrimina 
as fases do proceso de formación dunha rocha sedimentaria 

▪ Definie os conceptos de 
meteorización e solo. 

▪ Coñece os tipos de meteorización 
(física, química e biolóxica) e pon exemplos de cada un 
deles. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB8.9.1. Describe as fases da 
diaxénese. 

▪ Coñece os procesos que interveñen 
na formación dunha rocha sedimentaria (erosión, 
transporte e sedimentación). 

▪ Describe os ambientes sedimentarios 
máis importantes. 

▪ Describe as fases da diaxénese. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
CL 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB8.10.1. Ordena e clasifica 
segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis 
frecuentes da codia terrestre. 

▪ Coñece e clasifica as rochas 
sedimentarias máis frecuentes da codia terrestre. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
SIEE 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica  (traballo
 de laboratorio) 

▪ Proba 
escrita 
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▪  BXB8.11.1. Asocia os tipos de 
deformación tectónica cos esforzos aos que se someten as 
rochas e coas propiedades destas. 

▪ Asocia os tipos de deformación 
tectónica cos esforzos aos que se someten as rochas e 
coas propiedades destas. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica  (traballo
 de laboratorio) 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB8.11.2. Relaciona os tipos 
de estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas. 

▪ Relaciona os tipos de estruturas 
xeolóxicas coa tectónica de placas. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
D 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪  BXB8.12.1. Distingue os 
elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a diferentes 
criterios. 

▪ Distingue os elementos dunha dobra 
e clasifícaos atendendo a diferentes criterios. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Tempor
alización 

C

ompete
ncias 

clave 

Elto

s 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

 
▪ Diferencia entre diferentes tipos de 

dobras. 

    

▪  BXB8.12.2. Recoñece e 
clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que a 
constitúen. 

▪ Recoñece e clasifica os tipos de falla, 
identificando os elementos que a constitúen. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

Bloque 9. Historia da Terra 

▪  BXB9.1.1. Interpreta e realiza 
mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

▪ Interpreta e realiza mapas 
topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪  
Rúbrica  (traballo
 de campo) 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e 
determina a antigüidade dos seu estratos, as discordancias 
e a historia xeolóxica da rexión, e identifica os grandes 
acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias. 

▪ Redacta a historia xeolóxica dunha 
rexión a partir dun corte xeolóxico, indicando a orde 
cronolóxica dos procesos baseándose no principio de 
superposición de estratos e no principio do actualismo, 
descontinuidades e estudio dos fósiles. 

▪ Coñece o significado de transgresión, 
regresión e oroxenia. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
MCCT 

▪ C
AA 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

▪ BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles 
guía e valora a súa importancia para o establecemento da 
historia xeolóxica da Terra. 

▪ Coñece o proceso de fosilización e os 
principais fósiles guía. 

▪  Interpreta as causas 
naturais da extinción  das especies. 

▪ 1
º trimestre 

▪ C
AA 

▪ C
MCCT 

▪ C
L 

▪ E
OE 

▪ Proba 
escrita 

 

CL Comprensión lectora 
EOE Expresión oral e escrita 
CA Comunicación audiovisual 
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TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 
ECC Educación cívica e constitucional 
IEMH Igualdade efectiva entre mulleres e homes 
PV Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 
ESV Educación e seguridade viaria 
EE Espírito emprendedor 
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O Artigo 7 do Anexo II da Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro (BOE do 29 de xaneiro de 2015), 
pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación 
describe a avaliación das competencia básicas. Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos 
como nas avaliacións finais nas diferentes etapas educativas, deberá terse en conta o grao de 
dominio das competencias correspondentes á Educación Primaria, a Educación Secundaria 
Obrigatoria e o Bacharelato, a través de procedementos de avaliación e instrumentos de obtención 
de datos que ofrezan validez e fiabilidade na identificación das aprendizaxes adquiridas. Por elo, para 
poder avaliar as competencias é necesario elixir, sempre que sexa posible, estratexias e instrumentos 
para avaliar ó alumnado de acordo cos seus desempeños na resolución de problemas que simulen 
contextos reais, movilizando os seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes. 

O uso do exame final como acto fundamental do proceso avaliativo engade un obstáculo ó 
proceso de avaliación, como argumenta Sanmartí (2003), acto que só tiña todo o seu sentido no 
marco dun modelo de ensino para uns poucos. 

A consecución dos obxectivos propostos e a adquisición das competencias clave en cada caso 
avaliarase de xeito contínuo, empregando unha ampla variedade de intrumentos de avaliación. 

A avaliación inicial permitirá diagnósticar en cada caso o punto de partida de cada alumno e 
elumna e poder así axustar o procedemento de ensino en cada caso. 

Os traballos elaborados na aula permitirán facer un seguemento do aproveitamento do 
proceso de ensino en cada sesión. 

A observación diaria do traballo realizado por cada alumno e alumna permitirá avaliar o grao 
en que se desenvolve cada un deles na realización das diferentes tarefas. 

A realización de exames diversos e a resolución de exercicios permitirá determinar ata que 
punto o alumnado acada os obxectivos propostos. 

O informe de laboratorio constituirá un instrumento importantísimo na avaliación do proceso 
ensino-aprendizaxe toda vez que o informe de laboratorio supón a concreción do traballo realizado 
en cada tarefa. 

SANMARTÍ, N. 2003. -Evaluación externa. ¿Por qué y para qué?. Alambique, 37, pp. 9-18. 
 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

O desenvolvemento dos coñecementos científicos, fai que neste curso sexa imprescindible 
abordar o currículo de Ciencias da Natureza desde a exclusiva perspectiva da Bioloxía e a Xeoloxía 
consecuencia duns coñecementos cada vez máis especializados e máis profundos. Esta 
especialización non é incompatible co estudo interdisciplinar, non en van o coñecemento científico, 
en xeral, e o natural, en particular, non se poden estudar de forma fragmentada. A finalidade é 
acadar un nivel de coñecementos que lles permita a comprensión de moitos dos problemas que 
afectan o mundo na vertente natural e ambiental e, en consecuencia, a súa intervención no marco 
dunha educación para o desenvolvemento sostible do planeta. Isto só se poderá acadar se o 
desenvolvemento dos contidos (conceptos, feitos, teorías, leis, etc.) parte do que coñece o 
alumnado e do seu contorno, ao que poderá comprender e sobre o que poderá intervir. Se ademais 
temos en conta que os avances científicos se converteron ao longo da historia nun dos paradigmas 
do progreso social —o coñecemento científico avanza a unha velocidade imposible de predicir e a 
súa aplicación modifica as nosas condicións de vida—, vemos que a súa importancia é fundamental 
na formación do alumnado, formación na que tamén repercutirá unha determinada forma de 
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enfrontarse co coñecemento, a que incide na racionalidade e na demostración empírica dos 
fenómenos naturais. Neste aspecto habería que lembrar que tamén se debe facer fincapé no que o 
método científico lle achega ao alumnado: estratexias ou procedementos de aprendizaxe para 
calquera materia (sistematización do coñecemento, formulación de hipóteses, comprobación de 
resultados, investigación, traballo en grupo...), aspecto que está estreitamente ligado con algunhas 
das competencias básicas (aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal, sobre todo). E 
ademais, e nunca se recalca o suficiente, débense integrar os coñecementos científicos e os 
humanísticos, todos eles partes inseparables da cultura básica dun cidadán do século XXI. 

 
A Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria e o 
bacharelato (BOE do 29 de xaneiro de 2015), establece que un enfoque metodolóxico baseado nas 
competencias clave e nos resultados de aprendizaxe conleva importantes cambios na concepción do 
proceso de ensino-aprendizaxe, cambios na organización e na cultura escolar; require da estreita 
colaboración entre docentes no desenvolvemento curricular e na transmisión de información sobre 
a aprendizaxe dos alumnos e alumnas, así como cambios nas prácticas de traballo e nos métodos de 
ensino. 

 
Para potenciar a motivación pola apredizaxe de competencias requírense, ademais, 

metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas que faciliten a participación e implicación do 
alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán as que xeren 
aprendizaxes máis transferibles e duradeiros. As metodoloxías que contextualizan a aprendizaxe e 
permiten a aprendizaxe por proxectos, os centros de interés, o estudo de casos e a aprendizaxe 
baseada en problemas favorecen a participación activa, a exprimentación e a aprendizaxe funcional 
que vai facilitar o desenvolvemento de competencias, así como a motivación dos alumnos e alumnas 
ó contribuir decisivamente á transferibilidade da aprendizaxes. 

 

Polo tanto, o estudo de Bioloxía e Xeoloxía neste curso terá en conta os seguintes aspectos: 

 Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, senón tamén 
os procedementais e actitudinais, de forma que a presentación destes contidos ha de ir 
sempre encamiñada á interpretación do contorno por parte do alumnado e a conseguir as 
competencias básicas propias desta materia, o que implica empregar unha metodoloxía 
baseada no método científico. 

 Conseguir unha aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que os 
contidos/coñecementos poidan ser aplicados polo alumnado ao entendemento do seu 
contorno natural máis próximo (aprendizaxe de competencias) e ao estudo doutras materias. 

 Promover unha aprendizaxe construtivista, de forma que os contidos e as 
aprendizaxes sexan consecuencia uns doutros e da exploración de ideas do alumnado e 
posterior exposición e discusión na aula. 

 Tratar temas básicos, adecuados ás posibilidades cognitivas individuais do 
alumnado. 

 Favorecer, ademais do traballo individual, o de carácter colectivo entre o 
alumnado. 

Para tratar adecuadamente os contidos desde a tripla perspectiva, pero integrada, de 
conceptos, procedementos e actitudes e para contribuír á adquisición de determinadas 
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competencias, a proposta metodolóxica debe ter en conta a concepción da ciencia como actividade 
en permanente construción e revisión, e ofrecer a información necesaria realzando o papel activo 
do alumnado no proceso de aprendizaxe (aprender a aprender) mediante diversas estratexias: 

 Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e a investigación 
científicas. 

 Propoñer actividades prácticas que o sitúen fronte ao desenvolvemento do 
método científico, proporcionándolle métodos de traballo en equipo e axudándoo a 
enfrontarse co traballo/método científico que o motive para o estudo. 

 Combinar os contidos presentados expositivamente mediante cadros 
explicativos e esquemáticos, nos que a presentación gráfica é un importante recurso de 
aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión inmediatos do alumnado 
senón a obtención dos obxectivos da materia e as competencias básicas. 

 Aproveitar as posibilidades de aprendizaxe que permite o uso habitual das 
tecnoloxías da información e a comunicación (DVD-ROM, internet,...). 

 Tratamento dos contidos de forma que conduzan a unha aprendizaxe 
comprensiva e significativa. 

 Unha exposición clara, sinxela e razoada dos contidos, cunha linguaxe adaptada 
á do alumnado. 

 Estratexias de aprendizaxe que propicien a análise e mais a comprensión do feito 
científico e natural. 

 
 

Tamén é fundamental o feito de que o alumnado participe activa e progresivamente na 
construción do seu propio coñecemento. 

Os contidos están organizados na lexislación educativa en bloques, un dos cales (Contidos 
comúns) recolle todos aqueles que teñen un marcado carácter procedemental ou actitudinal, o que 
condiciona a forma en que se deberán desenvolver os que poderiamos considerar máis de tipo 
conceptual: Os compoñentes básicos e comúns a todos os seres vivos (os bielementos, as 
biomoléculas e a estructura celular); As funcións características dos seres vivos (histoloxía, funcións 
de nutrición, relación e reproducción); A biodiversidade (as adaptacións das especies ó medio 
mediante o proceso evolutivo) e A Terra como un sistema dinámico (A composición e estructura do 
planeta Terra en relación coa Tectónica de Placas). 

O libro de texto utilizado é Bioloxía e Xeoloxía 1. º de Bacharelato (Proxecto “aprender é crecer en 
conexión”, da editorial ANAYA, 2015), cuxos autores son Plaza, C., Hernández, J., Martínez, J., Medina, F.J., 
Martínez-Aedo, J. e Casamayor, C. que organiza cada unidade cunha mesma estrutura, e cuxas distintas 
seccións atenden ás diferentes esixencias metodolóxicas indicadas: 

 

 Unha serie de cuestións de diagnóstico inicial. 

 Un desenvolvemento expositivo da unidade: 

Desenvolvemento, intercalando proporcionalmente contidos conceptuais, 
procedementais e actitudinais, realizando actividades. 

 

- Os conceptos (leis, teorías,...) 

- Actividades de reflexión (Reflexiona) 
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- Información complementaria, a modo de debuxos, fotografías, Interésache 
saber, Lembra, vocabulario explicativo... 

- Actividades de reforzo e ampliación. 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para o desenvolvemento da programación empregáranse os seguintes materiais e recursos 
didácticos: 

 Materiais impresos: 

o Plaza, C., Hernández, J., Martínez, J., Medina, F.J., Martínez-Aedo, J. e 
Casamayor, C., 2015. Proxecto Aprender é crecer en conexión. Anaya. 

o Alberts. B. e outros, 2002. Bioloxía molecular da célula. Omega. Barcelona. 

o Darnell, J. e outros, 1986. Bioloxía celular e molecular. Labor. Barcelona. 

o Margulis, L., 1986. A orixe da célula. Reverté. Barcelona. 

o Revistas científicas. 

 Materiais audiovisuais: ordenador, canón-proxector, TV, vídeo, DVD. 

Algunhas investigacións sobre libros de texto poñen de manifesto que ainda que as editoriais 
realizan intentos de publicar materiais innovadores, están frecuentemente somatidas ás leis do 
mercado, o que constitú un obstáculo cando se considera a libro de texto como a principal fonte de 
información (Martínez e García, 2003). 

O deseño de experiencias de laboratorio para demostrar fenómenos naturais ou caracterizar 
diversas sustancias a partir das súas propiedades físico-químicas require o manexo de toda a 
información que a comunidade científica foi acumulando ó longo do tempo. Na actualidade existen 
moitos protocolos experimentais estandarizados que permiten replicar experiencias en laboratorios 
diferentes e comparar os resultados obtidos. Internet ofrece una ferramenta moi potente para 
acceder a estes procedementos estándar e mesmo poder coñecer os resultados obtidos por outros 
investigadores/as. Será necesario, pois, disponer na aula dun ordenador con conexión a internet e 
un proxector. 

Ó alumnado facilitaráselle a principio de curso un manual cos protocolos básicos que 
empregará en cada experiencia. 

 

MARTÍNEZ, C, e GARCÍA, S. 2003. Las actividades de primaria y ESO incluídas en libros 
escolares. 

¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué procedimientos enseñan? Enseñanza de las ciencias, 17(3), pp. 
431-440. 

 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

Ao longo de todo o curso levárase a cabo unha avaliación continua na que para a comprobación 
do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse como referencia os 
estándares de aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha avaliación inicial, unha avaliación 



230 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
 

 

 

formativa e unha avaliación final cumpríndo os principios de ser contínua, formativa e 
integradora. 

- A avaliación inicial levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario co 
que se obterá información sobre a situación do alumnado, non só informará dos seus 
coñecementos previos, se non tamén informará das súas capacidades e actitudes, permitindo así 
adecuar o proceso educativo ás necesidades observadas. 

- A avaliación formativa que acompañará a todo o proceso de ensinanza-apredizaxe 
aportará información constante sobre se este proceso se adapta ás necesidades do alumnado, e 
permitirá comprobar os progresos e dificultades que presenten o alumnado ao longo do proceso 
educativo. Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación directa do alumnado, tendo en 
conta o seu comportamento, interés polo traballo, a atención, participación, avances na 
comprensión de conceptos, destrezas no traballo experimental, grao de consecución das 
competencias clave, etc.; mediante a supervisión do caderno de traballo, que permitirá obter 
información sobre a expresión escrita, comprensión, organización do traballo, a realización das 
actividades, etc; e a través da realización periódica de probas escritas ou orais mediante as que se 
valorará a adquisición e memorización comprensiva de conceptos, tomando como referencia os 
estándares de aprendizaxe. 

Do mesmo xeito, avaliaranse tanto os traballos individuais como os de grupo onde 
demostren que aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos 
seleccionándoas. Valorarase que utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas tecnoloxías. 

Resultado do seu traballo no laboratorio e das posibles saídas de campo, elaboraranse 
unhas memorias ou informes que tamén deben avaliarse, do mesmo xeito que o traballo e 
presentación do caderno de clase. 

 Así mesmo, realizarase tamén unha avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque 
de contidos, mediante a cal se coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os obxectivos 
propostos para as unidades didácticas que constitúan os correspondentes bloques. Nesta avaliación 
terase en conta tanto ata onde alcanzou, como dende onde partiu cada alumno e alumna, 
considerando tamén todo o acontecido ao longo do proceso educativo. A avaliación proposta 
baséase nos estándares de aprendizaxe que se establecen nesta programación. Comunicaráse o 
resultado da devandita avaliación ao alumnado de forma que se fagan partícipes da mesma e, deste 
xeito, poidan superar as deficiencias que se produzan ou se motiven cos bos resultados. 

Utilizarase unha ficha de observación para facer un seguimento de cada alumno e alumna, nela 
rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das  respectivas probas 
obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en grupo, a presentación do seu caderno de 
clase, a súa motivación e iniciativa cara á materia, e ós seus compañeiros/as. 

 

En cada avaliación realizaranse ó menos dous exames. O primeiro control contribuirá cun 30% 
á media ponderada das cualificacións obtidas. O exame de avaliación incluirá todos os contidos 
desenvolvidos durante a correspondente avaliación, contribuíndo cun 70% á media ponderada das 
cualificacións obtidas sobre unha puntuación máxima de 8 puntos na avaliación correspondente. 

Os contidos correspondentes ás actividades prácticas serán avaliadas nas probas escritas de 
cada avaliación. Valorarase o correcto manexo do material de laboratorio e a elaboración do 
correspondente informe de prácticas. Así mesmo teranse en conta a correcta realización das tarefas 
que constitúen o traballo diario, presentación individuais e colectivas Todos estes  
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instrumentos de avaliación contribuirán cos restantes 2 puntos da cualificación final de cada 
avaliación. A cualificación de cada avaliación non poderá superar os 10 puntos polo que en cada 
avaliación realizarase unha ponderación das cualificacións obtidas nas probas escritas e daqueles 
outros elementos de cualificación se existisen en cada caso. 

Aqueles alumnos que suspendan algunha avaliación poderán superala na correspondente 
proba de recuperación. 

Para ter superada a materia será preciso ter unha cualificación superior a 5 en todas e cada 
unha das avaliacións. 

Ó final de curso haberá unha proba única final para recuperar aquelas avaliacións que non 
foron avaliadas positivamente de tal xeito que se deben superar os contidos mínimos de cada unha 
das avaliacións, en cada unha delas deberase acadar unha cualificación mínima de 5. 

 

Cualificación final 

Para establecer a cualificación final da materia teranse en conta as cualificacións obtidas nas 
tres avaliacións ordinarias do curso. Esa cualificación final será o resultado da media aritmética das 
cualificacións obtidas nas tres avaliacións ordinarias. 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE. 

Durante o desenvolvemento do curso levarase a cabo unha comprobación do funcionamento 
da programación e de valoración da actividade docente empregando para elo unha serie de 
indicadores de logro. Posteriormente e en base á nformación recollida poderanse propoñer e 
incorporar as medidas de mellora que puideran ser necesarias. 

1.- Indicadores de logro. 

2.- Instrumentos de recollida de datos: cuestionarios, rúbrica, enquisas ó alumnado, etc. 

3.- Medidas de mellora. 

1- Indicadores de logro. 

Trátase de avaliar aspectos recollidos na programación a través da información recollida 
referente a: 

* Materiais empregados: accesibilidade para o alumnado, son atractivos, son suficientes, 
permiten unha boa manipulación… 

* Planificación adecuada: número e duración das actividades, nivel de dificultade, interés 
para o alumnado, significatividade para o proceso de aprendizaxe, baseánse nos intereses do 
alumnado, teñen obxectivos ben definidos, propostas de aprendizaxe colaborativo… 

* Motivación do alumnado: despertan a curiosidade, crean conflicto cognitivo, participa todo 
o alumnado activamente, consecución do nivel máximo de desenvolvemento… 

* Participación das familias, medidas de atención á diversidade, emprego das TIC, inclusión 
de temas transversais, actividades de carácter interdisciplinar… 

2- Instrumentos de recollida de datos. 

En función dos aspectos a valorar empregaranse diversos instrumentos para a recollida de 
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datos: 

* Follas de rexistro. 
 

* Diario de aula. 

* Cuestionarios, enquisas para o alumnado. 

* Rúbrica de autoevaluación 3- Medidas de mellora. 

A avaliación da práctica docente farase, cómo mínimo, ó final de cada trimestre coincidindo 
con cada avaliación do curso o que permitirá propoñer medidas de mellora durante o proceso de 
ensino-aprendizaxe. 

 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

Ó inicio do curso realizarase unha avaliación inicial coa finalidade de coñecer o nivel de 
coñecementos do que parte con respecto os contidos da materia. Na sesión de avaliación inicial 
tomaranse todas aquelas medidas individuais ou colectivas que sexan necesarias para garantir a 
consecución dos obxectivos propostos. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

O DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 
ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu Artigo 
8 as medidas ordinarias. 

Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía é unha materia cun importante contido de caracter práctico. 
As tarefas prácticas que se propoñen contextualízanse no entorno do alumnado. O 
desenvolvemento destas tarefas levarase a cabo mediante o traballo colaborativo na aula. Para levar 
a cabo este traballo colaborativo conformaranse grupos heteroxéneos coa finalidade de que dentro 
do grupo uns alumnos poidan aprender doutros. 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 
CORRESPONDA. 

O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece no seu Artigo 4 sobre 
Elementos transversais: 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 
as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 
cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 
tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

A concreción dos elementos transversais en relación cos contidos e estándares de aprendizaxe 
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recóllense na taboa do apartado 4 (CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE). 

A materia Bioloxía e Xeoloxía contribúe de maneira significativa ó desenvolvemento das 
capacidades que teñen que ver co manexo das tecnoloxías da información e da comunicación toda 
vez que constitúen unha ferramenta trascendental no manexo da información científica da que se 
dispón na actualidade e constitúen o principal soporte de comunicación na comunidade científica. A 
expresión oral e escrita toma relevancia no ámbito desta materia pois a ciencia posúe un amplo 
vocabulario propio que obriga ó coñecemento e manexo da súa epistemoloxía. O emprendemento 
como actitude persoal no plantexamento e deseño de experimentos para o contraste de hipóteses 
e comprobación de leis científicas supón un elemento fundamental nesta materia. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

A realización de actividades complementarias permitiralle ó alumnado tomar contacto con 
diversas actividades onde se aplica o método cinetífico. Dada a situación sanitaria, non está previsto 
realizar as actividades complementarias propostas en cursos anteriores, a saber: 

1.- Visita ó Instituto Galego de Formación en acuicultura, IGAFA. Vilagarcía de Arousa. 
Horario: 8:20: 17:00. Segundo trimestre. 

2.- Visita ó Museo Luís Iglesias da Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de 
Compostela. Horario: 8:20 – 17:00. Segundo trimestre. 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

O seguemento do proceso ensino-aprendizaxe seguirase tomando nota dos seguintes items: 
 

 

Iniciación.   Motivan realmente ó alumnado? 

  

Participación 
 

Interés 
 

Utilidade 
 

Debat
e 

 

      

 

Desenvolvemento. Eficacia das distintas tarefas para favorecer a construcción de 
aprendizaxes nos distintos ámbitos formativos propostos. 

  

Interese 
 

Grao de dificultade 
 

Resultados 
 

Conclusións 
 

tempo 

      

 

Aplicación 

Capacidade do alumnado para resolver os cuestionarios e problemas plantexados. 

  

Resolución de tarefas 
 

Presentación 
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PROGRAMACIÓN DE ANATOMÍA APLICADA 1º BACHARELATO. 
 

INTRODUCIÓN 

A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos que permitan 
comprender o corpo humano e a motricidade humana en relación coas manifestacións artísticas 
corporais e coa saúde. 
O corpo e o movemento son medios de expresión e comunicación, polo que comprender as estruturas 
e o funcionamento do corpo humano e da acción motora dotará o alumnado da base necesaria para 
que, dentro dunhas marxes saudables, poida mellorar o seu rendemento no proceso creativo e nas 
técnicas de execución artística, así como, en xeral, na vida. Para iso, esta materia está integrada por 
coñecementos, destrezas e actitudes de diversas áreas de coñecemento que se ocupan do estudo do 
corpo humano e da súa motricidade, tales como a anatomía, a fisioloxía, a biomecánica e as ciencias 
da actividade física. 
Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as funcións do corpo humano máis relacionadas coa acción 
motora e o seu rendemento, como son o sistema locomotor e o cardiopulmonar, ou os sistemas de 
control e regulación; afonda en como estas estruturas determinan o comportamento motor e as 
técnicas expresivas que compoñen as manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a actividade 
física ten sobre elas e sobre a saúde. Na mesma liña, abórdanse tamén nocións básicas dos sistemas de 
achega e utilización da enerxía, e afóndase nas bases da conduta motora. 
Esta materia estrutúrase en nove grandes bloques: "As características do movemento", "Organización 
básica do corpo humano", "O sistema locomotor", "O sistema cardiopulmonar", "O sistema de achega 
e utilización da enerxía", "Os sistemas de coordinación e de regulación", “Os aparatos reprodutores”, 
"Expresión e comunicación corporal" e "Elementos comúns". 
 
2.   OBXECTIVOS DE ANATOMÍA APLICADA DE 1º DE BACHARELATO. 
O ensino de la Anatomía aplicada no bacharelato terá como finalidade o desenrolo das seguintes 
capacidades: 
1. Entender o corpo como sistema vivo global que sigue as leis da bioloxía, cuios aparatos e sistemas 
traballan cara a un fin común, e valorar esta concepción como a forma de manter non só un estado de 
saúde óptimo, senón tamén o maior rendemento físico e artístico. 
2. Relacionar as diferentes acciones sensitivo-motoras que, exercidas de forma global, converten ao 
ser humano nun excelente vehículo de expresión corporal, capaz de relacionarse con seu entorno. 
3. Identificar y desenrolar as diferentes técnicas e recursos físicos e mentais que o organismo ofrece 
como capacidade para obter unha interpretación optimizada de las artes escénicas. 
4. Coñecer e valorar os hábitos nutricionais, posturais e hixiénicos que inciden favorablemente na 
saúde, nel rendemento e no benestar físico. 
5. Coñecer os requerementos anatómicos e funcionais peculiares e distintivos das diversas 
actividades humanas nas que o corpo é o instrumento de expresión. 
6. Establecer relaciones razoadas entre a morfoloxía das estruturas anatómicas implicadas nas 
diferentes manifestacións humanas de base corporal, seu funcionamento e súa finalidade última nel 
desempeño da vida diaria, afondando nos coñecementos anatómicos e fisiolóxicos. 
7. Discernir razoadamente entre o traballo físico que é anatómica e fisioloxicamente aceptable e 
preserva a saúde, e o mal uso do corpo que diminúe o rendemento físico e artístico e conduce a 
enfermidade ou lesión. 
8. Coñecer as posibilidades de movemento corporal pudendo identificar as estruturas anatómicas que 
interveñen nos xestos das diferentes actividades humanas, con o fin de xestionar a enerxía e mellorar 
a calidade do movemento. 
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9. Manexar con precisión a terminoloxía básica empregada en anatomía, fisioloxía, nutrición, 
biomecánica e patoloxía para utilizar un correcto linguaxe oral e escrito e poder acceder a textos e 
información dedicada a estas materias nel ámbito da vida cotiá 
10. Aplicar con autonomía os coñecementos adquiridos a a resolución de problemas prácticos 
simples, de tipo anatomo-funcional e relativos a la actividade física do individuo ou seu entorno. 
 11. Ser capaz de autoxestionar unha preparación física adecuada a cada actividade humana con o fin 
de mellorar a calidade do movemento e seu rendemento físico. 
12. Recoñecer os aspectos saudables da práctica do exercicio físico e coñecer seus efectos 
beneficiosos sobre a saúde física e mental. 
13. Controlar as ferramentas informáticas e documentais básicas que permitan acceder as diferentes 
investigacións que sobre a materia podan publicarse a través da rede ou nas publicacións 
especializadas. 
 
3.   COMO CONTRIBÚE A MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da 
lei, son: 

1.ª Comunicación lingüística. 

2.ª Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.ª Competencia dixital. 

4.ª Aprender a aprender. 

5.ª Competencias sociais e cívicas. 

6.ª Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

7.ª Conciencia e expresións culturais. 

No proxecto de Anatomía Aplicada para 1.º de Bacharelato, tal e como suxire a lei, potenciouse o 
desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística, competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz das 
competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse actividades de aprendizaxe 
integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 
competencia ao mesmo tempo. Para valorar estes, serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como 
elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en relación coas 
competencias clave, permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas. 

A materia Anatomía Aplicada utiliza unha terminoloxía formal que lles permitirá aos alumnos 
incorporar esta linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos adecuados coa suficiente 
propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados de investigacións e outros traballos que 
realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. As lecturas e os 
debates que se levarán a cabo en todos os temas da materia permitirán tamén a familiarización e o uso 
da linguaxe científica. 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as competencias 
fundamentais da materia; para desenvolver esta competencia os alumnos aplicarán estratexias para 
definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, 
etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis traballadas na materia. 

A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en medios 
dixitais, ademais de permitir que os alumnos se familiaricen cos diferentes códigos, formatos e 
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linguaxes nas que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, 
modelos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e da comunicación na 
aprendizaxe das ciencias para comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar 
situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é un recurso útil no campo da bioloxía e da 
xeoloxía que contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica. 

A adquisición da competencia para aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter 
instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con modelos teóricos 
fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, 
o que favorece a aprendizaxe autónoma. 

Esta materia favorece o traballo en grupo para a resolución de actividades e o traballo de laboratorio, 
fomentando o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o respecto cara 
ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das competencias sociais e cívicas. Así mesmo, 
o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos riscos da 
ciencia e da tecnoloxía e permite formar unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre os 
problemas relacionados co avance científico e tecnolóxico. 

O método científico esixe sentido de iniciativa e espírito emprendedor, xa que, desde a formulación 
dunha hipótese ata a obtención de conclusións, faise necesaria a elección de recursos, a planificación 
da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto fomenta a 
iniciativa persoal e a motivación por un traballo organizado e con iniciativas propias. 

A elaboración de modelos que representen aspectos da natureza, a observación e a apreciación da 
beleza natural e da harmonía dunha paisaxe, etc., son exemplos dalgunhas das habilidades plásticas 
que se empregan no traballo da Anatomía aplicada de 1º de Bacharelato, o que contribúe ao 
desenvolvemento da conciencia e expresións culturais ao fomentar a sensibilidade e a capacidade 
estética dos alumnos. 
 

 

CCL -  Comprende o sentido dos textos orais e escritos. 

-  Mantén unha actitude favorable hacia a lectura. 

-  Expresase oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

-  Utiliza un vocabulario axeitado, estruturas lingüísticas e normas ortográficas e gramaticais para elaborar  textos orais 
e escritos. 

-  Compón distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

-  Respeta as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atentamente ao interlocutor… 

-  Manexa elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas diversas situacións comunicativas. 

-  Entende o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso da mesma. 

-  Mantén conversacións noutras linguas sobre temas cotiás nos distintos contextos. 

-  Utiliza os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 

-  Produce textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias diversas. 

CMCCT -  Interactúa co entorno natural de maneira respetuosa. 

-  Comprométese co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 

-  Respeta e preserva la vida dos seres vivos do seu entorno. 

-  Toma conciencia dos cambios producidos polo ser humano no entorno natural e as repercusións para a vida futura. 

-  Desenvolve e promove hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio físico. 

-  Xera criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao seu coidado saudable. 

-  Recoñece a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Aplica métodos científicos rigurosos para mellorar a comprensión da realidade circundante nos distintos ámbitos 
(biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexa os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprende o que ocorre ao noso 
arredor e responde preguntas. 
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-  Coñece e utiliza os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas 
xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 

-  Comprende e interpreta a información presentada en formato gráfico. 

-  Expresase con propiedade na linguaxe matemática. 

-  Organiza a información utilizando procedementos matemáticos. 

-  Resolve problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplica estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

CD -  Emprega distintas fontes para a búsqueda de información. 

-  Selecciona o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Elabora e publicita información propia derivada da información obtida a través dos medios tecnolóxicos. 

-  Utiliza as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

-  Comprende as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

-  Manexa ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Actualiza o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplica criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

CAA -  Identifica potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas… 

-  Xestiona os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

-  Xera estratexias para aprender nos distintos contextos da aprendizaxe. 

-  Aplica estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente… 

-  Desenvolve estratexias que favorezan a comprensión rigurosa dos contidos. 

-  Planifica os recursos necesarios e os pasos que se han de realizar no  proceso de aprendizaxe. 

-  Segue os pasos establecidos e toma decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

-  Avalía consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-  Toma conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

CSC -  Coñece as actividades humanas, adquire unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes, e identifica as 
implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito refrendado por unha constitución. 

-  Aplica dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

-  Desenvolve capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de 
conflitos. 

-  Mostra dispoñibilidade para a participación activa nos ámbitos de participación establecidos. 

-  Recoñece riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

-  Aprende a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibe unha escala de valores propia e actúa conforme a ela. 

-  Evidencia preocupación polos máis desfavorecidos e respeto aos distintos ritmos e potencialidades. 

-  Involúcrase ou promove accións cunha finalidade social. 

CCEC -  Mostra respecto hacia o patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), e hacia as persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

-  Valora a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

-  Aprecia os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

-  Expresa sentimentos e emocións mediante códigos artísticos. 

-  Aprecia a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola estética no ámbito cotiá. 

-  Elabora traballos e presentacións con sentido estético. 

CSIEE -  Optimiza recurso persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

-  Asume as responsabilidades encomendadas e da conta delas. 

-  É constante no traballo, superando as dificultades. 

-  Dirime a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

-  Xestiona o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxia entusiasmo pola tarefa e ten confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos. 

-  Antepón a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 

-  Xera novas e diverxentes posibilidades dende coñecementos previos dun tema. 
-  Configura unha visión de futuro realista e ambiciosa. 
-  Encontra posibilidades no entorno que outros non aprecian. 
-  Optimiza o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

-  Mostra iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 



248 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

4.1. XENERALIDADES 

O desenvolvemento dos contidos no presente proxecto de Anatomía Aplicada de 1.º de Bacharelato 
segue as directrices establecidas na actualidade polas administracións educativas. Os contidos 
adáptanse ás capacidades dos alumnos que inician esta etapa, e a profundidade coa que se trataron 
permite desenvolvelos na súa totalidade durante o curso académico. 

Os contidos de cada unidade achéganlles aos alumnos os conceptos xerais da Anatomia Aplicada, e 
introdúcenos no método científico a través dos procedementos propostos. 

Na secuenciación e no desenvolvemento dos distintos contidos tivéronse en conta os seguintes 
criterios: 

- En anatomía seguiuse un desenvolvemento de complexidade crecente, sinalando as bases dos 
niveis máis simples (molecular, celular e tisular) antes de afrontar os complexos aparellos e 
sistemas dos individuos. 

- Pareceunos conveniente asentar as bases moleculares da materia viva, porque a experiencia dinos 
que o alumnado carente desta información non é capaz dunha comprensión adecuada dos 
procesos metabólicos e fisiolóxicos que deberán ser abordados ao tratar da fisioloxía. 

- Aquelas unidades que tratan contidos relativos á fisioloxía dotáronse da mesma estrutura interna, 
de modo que o alumnado vexa facilitada a súa tarefa ao recoñecer certos elementos e organización 
común en todas estas unidades. 

- Basicamente, estes elementos consisten nunha introdución e nunha valoración do papel biolóxico 
da función considerada, a base anatómica que a sustenta e a descrición dos procesos fisiolóxicos 
que a desenvolven. Ademais tratouse, ata onde a madurez intelectual do alumnado destas idades 
e a base conceptual que posúen permitiu, un enfoque comparado entre os diferentes grupos de 
animais, de modo que se analice o desenvolvemento da mesma función como logro evolutivo, con 
diferentes desenvolvementos en cada un deles. 

 
4.2  SECUENCIACIÓN POR UNIDADES  

1º TRIMESTRE 

Unidade 1: As características do movemento. 

-  Os elementos que interveñen nunha acción motora. 
-  As capacidades coordinativas. 

Unidade 2: Organización básica do corpo humano. 

-  Os niveles de organización. 
-  A célula humana. 
-  Os tecidos do corpo humano. 
-  Órganos, aparatos y sistemas del corpo humano. 

 Unidade 3: O aparello locomotor. 

-  O sistema óseo. Funcións e tipos de osos. 
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-  Os osos do corpo humano. 
-  O sistema articular. 
-  As enfermidades do sistema óseo-articular. 
-  O sistema muscular. Funcións e tipos de músculos. 
-  Os músculos do corpo humano. 
-  A contracción muscular. 
-  As enfermidades do sistema muscular. 
-  Como previr as enfermidades do aparello locomotor. 

2º TRIMESTRE 

Unidade 4:  Produción do movemento e característica da biomecánica. 

-  A biomecánica. 
-  Os osos, os músculos e as palancas. 
-  A postura. 
-  A ergonomía. 
-  Hábitos posturais nas actividades artísticas. 
-  Enfermidades nas diferentes actividades artísticas. 
-  A actividade física e o aparello locomotor. 

Unidade 5: Os sistemas de coordinación e regulación. 

-  A organización do sistema nervioso. 
-  O sistema nervioso central. 
-  O sistema nervioso periférico. 
-  O funcionamento do sistema nervioso. 
-  A saúde do sistema nervioso. 
-  O sistema nervioso. 
-  O eixo neuroendócrino. Regulación hormonal. 
-  A saúde do sistema endócrino. 

Unidade 6: O sistema cardiopulmonar. 

-  O aparello circulatorio sanguíneo. 
-  A circulación sanguínea. 
-  O ciclo cardíaco. 
-  O sistema linfático. 
-  O sistema respiratorio. 
-  O aparello fonador e o seu funcionamento. 
-  A saúde dos aparellos circulatorio e respiratorio. 

3º TRIMESTRE 

Unidade 7: O sistema de aporte e emprego da enerxía. 

-  A alimentación e a nutrición. 
-  A obtención da enerxía. 
-  Os elementos e a dieta. 
-  A alimentación e a saúde. 
-  A hidratación e a saúde. 
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-  O aparello dixestivo. 
-  Os procesos dixestivos. 
-  As enfermidades do aparello dixestivo. 

Unidade 8: Os aparellos reprodutores. 

-  A reprodución humana. 
-  O aparello reprodutor feminino. 
-  Diferenzas anatómicas e fisiolóxicas dos dous sexos. 
-  Nutrición, exercicio e reprodución. 

Unidade 9: A expresión e a comunicación corporal. 

-  A motricidade humana. 
-  As habilidades motrices do ser humano. 
-  Elementos que interveñen na expresión e na comunicación. 
-  Habilidades expresivas na comunicación corporal. 

 

 

5.  PERFIL COMPETENCIAL DA MATERIA EN 1º BACHARELATO: CONTIDOS, CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA. 

 
Os criterios de avaliación deben servir de referencia para valorar o que el alumnado sabe e sabe facer 
en cada área ou materia. Estes criterios de avaliación desglósanse en estándares de aprendizaxe 
avaliables. Para valorar o desenvolvemento competencial do alumnado, serán estes estándares de 
aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao 
poñerse en relación coas competencias clave, permitirán graduar o rendemento ou desenvolvemento 
alcanzado en cada unha delas. 
 

 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. As características do movemento  

d 

i 

l 

n 

B1.1. Elementos da acción motora. 
Mecanismos de percepción, 
decisión e execución. 

B1.2. O movemento humano como 
ferramenta artístico-expresiva. 
Conciencia corporal e estados 
psicofísicos. 

B1.1. Analizar os mecanismos que 
interveñen nunha acción motora, 
relacionándoos coa finalidade 
expresiva das actividades 
artísticas. 

AAB1.1.1. Recoñece e enumera os 
elementos da acción motora e os 
factores que interveñen nos 
mecanismos de percepción, 
decisión e execución de 
determinadas accións motoras. 

CMCCT 

AAB1.1.2. Identifica e describe a 
relación entre a execución dunha 
acción motora e a súa finalidade. 

CMCCT 

d 

i 

l 

n 

B1.3. Características da execución 
das accións motoras propias da 
actividade artística. 

B1.4. Relación corporal coa gravidade 
e graos de tensión muscular. 

B1.5. Capacidades coordinativas 
como compoñentes cualitativos 
das accións motoras. 

B1.2. Identificar as características da 
execución das accións motoras 
propias da actividade artística, e 
describir a súa achega á finalidade 
destas e a súa relación coas 
capacidades coordinativas. 

AAB1.2.1. Detecta as características 
da execución de accións motoras 
propias das actividades artísticas. 

CMCCT 

AAB1.2.2. Propón modificacións das 
características dunha execución 
para cambiar o seu compoñente 
expresivo-comunicativo. 

CCEC 

CSIEE 

AAB1.2.3. Argumenta a contribución 
das capacidades coordinativas ao 
desenvolvemento das accións 
motoras. 

CMCCT 
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 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 2. Organización básica do corpo humano  

d 

i 

l 

B2.1. Niveis de organización do corpo 
humano. 

B2.2. Funcións vitais. 

B2.3. Órganos e sistemas do corpo 
humano. Localización e funcións 
básicas. 

B2.1. Interpretar o funcionamento do 
corpo humano como o resultado da 
integración anatómica e funcional 
dos elementos que conforman os 
seus niveis de organización e que o 
caracterizan como unha unidade 
estrutural e funcional. 

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de 
organización do corpo humano. 

CMCCT 

AAB2.1.2. Describe a organización 
xeral do corpo humano utilizando 
diagramas e modelos. 

CMCCT 

AAB2.1.3. Especifica as funcións 
vitais do corpo humano, sinalando 
as súas características máis 
salientables. 

CMCCT 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os 
sistemas, e relaciónaos coas súas 
funcións. 

CMCCT 

 Bloque 3. O sistema locomotor  

d 

i 

l 

B3.1. Estrutura e funcionamento do 
sistema locomotor. 

B3.2. Tipos de ósos, músculos e 
articulacións. Funcionamento nos 
movementos propios das 
actividades artísticas. 

B3.1. Recoñecer a estrutura e o 
funcionamento do sistema 
locomotor humano en movementos 
propios das actividades artísticas, 
razoando as relacións funcionais 
que se establecen entre as súas 
partes. 

 

AAB3.1.1. Describe a estrutura e a 
función do sistema esquelético en 
relación coa mobilidade do corpo 
humano. 

 

CMCCT 

AAB3.1.2. Identifica o tipo de óso 
vinculándoo coa súa función. 

CMCCT 

AAB3.1.3. Diferencia os tipos de 
articulacións en relación coa 
mobilidade que permiten. 

CMCCT 

AAB3.1.4. Describe a estrutura e a 
función do sistema muscular, 
identificando a súa funcionalidade 
como parte activa do sistema 
locomotor. 

CMCCT 

AAB3.1.5. Diferencia os tipos de 
músculo en relación coa súa 
función. 

CMCCT 

AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o 
mecanismo da contracción 
muscular. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B3.3. Anatomía funcional. 

B3.4. Fisioloxía muscular 

B3.5. Biomecánica do movemento 
humano. Aplicación aos xestos 
motores das actividades artísticas. 

B3.6. Adaptacións que se producen 
no sistema locomotor como 
resultado da práctica sistematizada 
de actividade física e de 
actividades artísticas. 

B3.2. Analizar a execución de 
movementos aplicando os 
principios anatómicos funcionais, a 
fisioloxía muscular e as bases da 
biomecánica, e establecendo 
relacións razoadas. 

AAB3.2.1. Interpreta os principios da 
mecánica e da cinética, 
aplicándoos ao funcionamento do 
aparello locomotor e ao 
movemento. 

CMCCT 

AAB3.2.2. Identifica os ósos, as 
articulacións e os músculos 
principais implicados en diversos 
movementos, utilizando a 
terminoloxía axeitada. 

CCL 

CMCCT 

AAB3.2.3. Relaciona a estrutura 
muscular coa súa función na 
execución dun movemento e as 
forzas que actúan neste. 

CMCCT 

AAB3.2.4. Relaciona diferentes tipos 
de pancas coas articulacións do 
corpo humano e coa participación 
muscular nos seus movementos. 

CMCCT 
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 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

AAB3.2.5. Clasifica os principais 
movementos articulares en función 
dos planos e dos eixes do espazo. 

CMCCT 

AAB3.2.6. Argumenta os efectos da 
práctica sistematizada de exercicio 
físico sobre os elementos 
estruturais e funcionais do sistema 
locomotor, en relación coas 
actividades artísticas e os estilos 
de vida. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B3.7. Alteracións posturais: 
identificación, causas e corrección. 

B3.8 Hábitos saudables de hixiene 
postural na práctica das 
actividades artísticas. 

B3.3. Valorar a corrección postural e 
identificar os malos hábitos 
posturais, co fin de traballar de 
forma segura e evitar lesións. 

AAB3.3.1. Identifica as alteracións 
máis importantes derivadas do mal 
uso postural e propón alternativas 
saudables. 

CMCCT 

AAB3.3.2. Controla a súa postura e 
aplica medidas preventivas na 
execución de movementos propios 
das actividades artísticas, e valora 
a súa influencia na saúde. 

CMCCT 

CSIEE 

d 

i 

l 

B3.9. Lesións do aparello locomotor 
nas actividades artísticas. Hábitos 
saudables e prevención de lesións. 

B3.10. Importancia do quecemento e 
da volta á calma na práctica de 
actividades artísticas. 

B3.4. Identificar as lesións máis 
comúns do aparello locomotor nas 
actividades artísticas, en relación 
coas súas causas fundamentais. 

AAB3.4.1. Identifica as principais 
patoloxías e lesións relacionadas 
co sistema locomotor nas 
actividades artísticas, e xustifica as 
súas causas principais. 

CMCCT 

AAB3.4.2. Analiza posturas e xestos 
motores das actividades artísticas, 
aplicando os principios de 
ergonomía, e propón alternativas 
para traballar de forma segura e 
evitar lesións. 

CMCCT 

CSIEE 

 Bloque 4. O sistema cardiopulmonar  

d 

i 

l 

B4.1. Sistema respiratorio: 
características, estrutura e 
funcións. 

B4.2. Fisioloxía da respiración. 

B4.3. Coordinación da respiración co 
movemento corporal e a súa 
intensidade. 

B4.4. Sistema cardiovascular: 
características, estrutura e 
funcións. 

B4.5. Fisioloxía cardíaca e da 
circulación. 

B4.6. Parámetros de saúde 
cardiovascular. Análise de hábitos 
e costumes saudables. 

B4.7. Principios de acondicionamento 
cardiopulmonar para a mellora do 
rendemento en actividades 
artísticas que requiran de traballo 
físico. 

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

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a 
función dos pulmóns, detallando o 
intercambio de gases que ten lugar 
neles e a dinámica de ventilación 
pulmonar asociada. 

CMCCT 

AAB4.1.2. Describe a estrutura e a 
función do sistema cardiovascular, 
explicando a regulación e a 
integración de cada compoñente. 

CMCCT 

AAB4.1.3. Relaciona o latexo 
cardíaco, o volume e a capacidade 
pulmonar coa actividade física 
asociada a actividades artísticas 
de diversa índole. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B4.8. Características, estrutura e 
funcións do aparello fonador. 

B4.9. Principais patoloxías do sistema 
cardiopulmonar e as súas causas. 

B4.10. Principais patoloxías que 
afectan o aparello fonador e as 
súas causas. 

B4.2. Relacionar o sistema 
cardiopulmonar coa saúde, 
recoñecendo hábitos e costumes 
saudables para o sistema 
cardiorrespiratorio e o aparello de 
fonación, nas accións motoras 
inherentes ás actividades artísticas 
corporais e na vida cotiá. 

AAB4.2.1. Identifica os órganos 
respiratorios implicados na 
declamación e no canto. 

CMCCT 

AAB4.2.2. Identifica a estrutura 
anatómica do aparello de fonación, 
e describe as interaccións entre as 
estruturas que o integran. 

CMCCT 
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 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B4.11. Pautas e costumes saudables 
para o sistema cardiorrespiratorio e 
o aparello de fonación. 

AAB4.2.3. Identifica as principais 
patoloxías que afectan o sistema 
cardiopulmonar en relación coas 
causas máis habituais e cos seus 
efectos nas actividades artísticas. 

CMCCT 

AAB4.2.4. Identifica as principais 
patoloxías que afectan o aparello 
de fonación en relación coas 
causas máis habituais. 

CMCCT 

AAB4.2.4.5. Recoñece hábitos e 
costumes saudables para o 
sistema cardiorrespiratorio e o 
aparello de fonación, nas accións 
motoras inherentes ás actividades 
artísticas corporais e na vida cotiá. 

CMCCT 

 Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía  

d 

i 

l 

B5.1. Metabolismo humano. 

B5.2. Principais vías metabólicas de 
obtención de enerxía. Metabolismo 
aeróbico e anaeróbico. 

B5.3. Metabolismo enerxético e 
actividade física. Mecanismos para 
a mellora da eficiencia de acción. 

B5.4. Mecanismos fisiolóxicos 
presentes na aparición da fatiga e 
no proceso de recuperación. 

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

AAB5.1.1. Describe os procesos 
metabólicos de produción de 
enerxía polas vías aeróbica e 
anaeróbica, e xustifica o seu 
rendemento enerxético e a súa 
relación coa intensidade e a 
duración da actividade. 

CMCCT 

AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP 
como transportador da enerxía 
libre, asociándoo coa 
subministración continua e 
adaptada ás necesidades do corpo 
humano. 

CMCCT 

AAB5.1.3. Identifica tanto os 
mecanismos fisiolóxicos que 
conducen a un estado de fatiga 
física como os mecanismos de 
recuperación. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B5.5. Sistema dixestivo: 
características, estrutura e 
funcións. 

B5.6. Fisioloxía do proceso dixestivo. 

B5.7. Alimentación e nutrición. Tipos 
de nutrientes. 

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

AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos 
aparellos e dos órganos que 
interveñen nos procesos de 
dixestión e absorción dos 
alimentos e nutrientes, en relación 
coas súas funcións en cada etapa 

CMCCT 

AAB5.2.2. Distingue os procesos que 
interveñen na dixestión e na 
absorción dos alimentos e dos 
nutrientes, vinculándoos coas 
estruturas orgánicas implicadas en 
cada un. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B5.8. Dieta equilibrada e a súa 
relación coa saúde. Tipos de 
alimentos. Balance enerxético. 

B5.9. Necesidades de alimentación en 
función da actividade realizada. 

B5.10. Hidratación. Pautas saudables 
de consumo en función da 
actividade realizada. 

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

AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes 
enerxéticos dos non enerxéticos, 
en relación cunha dieta sa e 
equilibrada. 

CMCCT 

AAB5.3.2. Relaciona a hidratación co 
mantemento dun estado saudable, 
calculando o consumo de auga 
diario necesario en distintas 
circunstancias ou actividades. 

CMCCT 

AAB5.3.3. Elabora dietas 
equilibradas, calculando o balance 
enerxético entre inxestión e 

CMCCT 
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 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

actividade, e argumenta a súa 
influencia na saúde e no 
rendemento físico. 

AAB5.3.4. Recoñece hábitos 
alimentarios saudables e 
prexudiciais para a saúde, e saca 
conclusións para mellorar o 
benestar persoal. 

CMCCT 

b 

d 

i 

l 

B5.11. Trastornos do comportamento 
nutricional: dietas restritivas, 
anorexia e bulimia. Efectos sobre a 
saúde. 

B5.12. Factores sociais e derivados 
da propia actividade artística que 
conducen á aparición de distintos 
tipos de trastorno do 
comportamento nutricional. 

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

AAB5.4.1. Identifica os principais 
trastornos do comportamento 
nutricional e argumenta os efectos 
que teñen para a saúde. 

CMCCT 

AAB5.4.2. Recoñece os factores 
sociais, incluíndo os derivados do 
propio traballo artístico que 
conducen á aparición nos 
trastornos do comportamento 
nutricional. 

CSC 

 Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación  

d 

i 

l 

B6.1. Sistema nervioso: 
características, estrutura e 
funcións. Movementos reflexos e 
voluntarios. 

B6.2. Sistema endócrino: 
características, estrutura e 
funcións. 

B6.3. Fisioloxía do sistema de 
regulación na práctica das 
actividades artísticas. 

B6.1. Recoñecer os sistemas de 
coordinación e regulación do corpo 
humano, especificando a súa 
estrutura e función. 

 

AAB6.1.1. Describe a estrutura e as 
función dos sistemas implicados 
no control e na regulación da 
actividade do corpo humano, 
establecendo a asociación entre 
eles. 

CMCCT 

AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas 
entre os movementos reflexos e os 
voluntarios, asociándoos ás 
estruturas nerviosas implicadas 
neles. 

CMCCT 

AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do 
sistema de regulación, indicando 
as interaccións entre as estruturas 
que o integran e a execución de 
actividades artísticas. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B6.4. A función hormonal na 
actividade física. 

B6.5. Equilibrio hídrico, 
osmorregulación e termoregulación 
no corpo humano: mecanismos de 
acción. 

B6.6. Relación dos sistemas de 
regulación do organismo coa 
actividade física e coas actividades 
artísticas. 

B6.2. Identificar o papel do sistema 
neuroendócrino na actividade 
física, recoñecendo a relación entre 
todos os sistemas do organismo 
humano. 

AAB6.2.1. Describe a función das 
hormonas e o importante papel 
que xogan na actividade física. 

CMCCT 

AAB6.2.2. Analiza o proceso de 
termorregulación e de regulación 
de augas e sales en relación coa 
actividade física. 

CMCCT 

AAB6.2.3. Valora os beneficios do 
mantemento dunha función 
hormonal para o rendemento físico 
do/da artista. 

CMCCT 

 Bloque 7. Expresión e comunicación corporal  

b 

d 

h 

n 

B7.1. Posibilidades artístico-
expresivas e de comunicación do 
corpo e do movemento. 

B7.3. Achegas das actividades 
artísticas corporais no 
desenvolvemento persoal do/da 
artista e da sociedade. 

B7.1. Recoñecer as características 
principais da motricidade humana e 
o seu papel no desenvolvemento 
persoal e da sociedade. 

AAB7.1.1. Recoñece e explica o valor 
expresivo, comunicativo e cultural 
das actividades practicadas como 
contribución ao desenvolvemento 
integral da persoa. 

CSC 

CCEC 

 

AAB7.1.2. Recoñece e explica o valor 
social das actividades artísticas 
corporais, desde o punto de vista 
tanto de practicante como de 

CSC 

CCEC 

 



255 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
 

 

 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

espectador. 

d 

h 

n 

B7.4. Danza, teatro físico e outras 
manifestacións artísticas que lle 
permiten ao ser humano 
expresarse corporalmente. 

B7.2. Identificar as accións que lle 
permiten ao ser humano ser capaz 
de expresarse corporalmente e de 
relacionarse co seu ámbito. 

AAB7.2.1. Identifica os elementos 
básicos do corpo e o movemento 
como recurso expresivo e de 
comunicación. 

CCEC  

AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o 
movemento como medio de 
expresión e de comunicación, e 
valora o seu valor estético. 

CSC 

CCEC 

 

d 

h 

m 

n 

B7.5. Toma de conciencia do corpo e 
do espazo. Elementos rítmicos. 
Focos expresivos do corpo. 

B7.6. A linguaxe corporal como fonte 
de desenvolvemento creativo. 

B7.3. Diversificar e desenvolver as 
súas habilidades motoras 
específicas con fluidez, precisión e 
control, aplicándoas a distintos 
contextos de práctica artística. 

AAB7.3.1. Conxuga a execución dos 
elementos técnicos das 
actividades de ritmo e expresión ao 
servizo da intencionalidade. 

CCEC  

AAB7.3.2. Aplica habilidades 
específicas expresivo-
comunicativas para enriquecer as 
posibilidades de resposta creativa. 

CCEC 

CSIEE 

 

 Bloque 8. Elementos comúns   

d 

g 

i 

B8.1. Tecnoloxías da información e da 
comunicación no proceso de 
aprendizaxe. 

B8.1. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
para mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, procurando fontes de 
información axeitadas e 
participando en ámbitos 
colaborativos con intereses 
comúns. 

AAB8.1.1. Compila información, 
utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, de 
forma sistematizada e aplicando 
criterios de procura que garantan o 
acceso a fontes actualizadas e 
rigorosas na materia. 

CD 

CAA 

 

AAB8.1.2. Comunica e comparte a 
información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para a súa 
discusión ou difusión. 

CCL 

CD 

 

d 

i 

l 

B8.2. Metodoloxía científica de 
traballo na resolución de problemas 
sobre o funcionamento humano, a 
saúde, a motricidade humana e as 
actividades artísticas. 

B8.2. Aplicar destrezas de 
investigación experimentais 
sinxelas coherentes cos 
procedementos da ciencia, 
utilizándoas na resolución de 
problemas que traten do 
funcionamento do corpo humano, a 
saúde e a motricidade humana. 

AAB8.2.1. Aplica unha metodoloxía 
científica na formulación e na 
resolución de problemas sinxelos 
sobre algunhas funcións 
importantes da actividade artística. 

CMCCT 

CAA 

 

AAB8.2.2. Amosa curiosidade, 
creatividade, actividade 
indagadora e espírito crítico, e 
recoñece que son trazos 
importantes para aprender a 
aprender. 

CAA 

CSIEE 

 

AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos 
de investigación que permitan 
desenvolver proxectos propios. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

 

a 

d 

m 

B8.3. Traballo en grupo. Técnicas de 
aprendizaxe cooperativa. 

B8.3. Demostrar de xeito activo 
motivación, interese e capacidade 
para o traballo en grupo e para a 
asunción de tarefas e 
responsabilidades. 

AAB8.3.1. Participa na planificación 
das tarefas, asumindo o traballo 
encomendado, e comparte as 
decisións tomadas en grupo. 

CAA 

CSIEE 

 

AAB8.3.2. Valora e reforza as 
achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras, e 
apoia o traballo das demais 
persoas. 

CAA 

CSC 

 

 

6.  CONTIDOS MÍNINIMOS  
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 Unidade1: Características do movemento. 

1. Recoñece e enumera os elementos da acción motora e os factores que interveñen nos mecanismos 
de percepción, decisión e execución de determinadas accións motoras. 

 

Unidade 2: Organización básica do corpo humano. 
 
1. Diferencia os niveis de organización do corpo humano. 
2. Describe a organización xeral do corpo humano utilizando diagramas e modelos. 
3. Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando as súas características máis salientables. 
4. Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos coas súas funcións. 
 
Unidade 3: O aparello locomotor. 
1. Describe a estrutura e a función dos elementos do aparello locomotor. 
3. Identifica as principais patoloxías que afectan o aparello locomotor. 
 
Unidade 4: A produción do movemento e a biomecánica. 
1. Identifica e describe a relación entre a execución dunha acción motora e a súa finalidade. 
2. Detecta as características da execución de accións motoras propias das actividades artísticas. 
4. Argumenta a contribución das capacidades coordinativas ao desenvolvemento das accións 
motoras. 

Unidade 5: Os sistemas de coordinación e regulación. 

1. Describe a estrutura e as función dos sistemas implicados no control e na regulación da actividade 
do corpo humano, establecendo a asociación entre eles. 
2. Recoñece as diferenzas entre os movementos reflexos e os voluntarios, asociándoos ás estruturas 
nerviosas implicadas neles. 
3. Interpreta a fisioloxía do sistema de regulación, indicando as interaccións entre as estruturas que o 
integran e a execución de actividades artísticas. 
4. Describe a función das hormonas e o importante papel que xogan na actividade física. 
5. Analiza o proceso de termorregulación e de regulación de augas e sales en relación coa actividade 
física. 
6. Valora os beneficios do mantemento dunha función hormonal para o rendemento físico do/da 
artista. 
7. Describe a estrutura e as función dos sistemas implicados no control e na regulación da actividade 
do corpo humano, establecendo a asociación entre eles. 
8. Recoñece as diferenzas entre os movementos reflexos e os voluntarios, asociándoos ás estruturas 
nerviosas implicadas neles. 
9. Identifica os elementos da acción motora. 
10. O oído humano: oído externo, oído medio e oído interno. Audición e equilibrio. 
11. O ollo humano: anatomía e funciónamento. 
 
Unidade 6: O sistema cardiopulmonar. 
1. Describe a estrutura e a función do sistema cardiovascular, explicando a regulación e a integración 
de cada compoñente. 
2. Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a capacidade pulmonar coa actividade física asociada a 
actividades artísticas de diversa índole. 
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3. Identifica as principais patoloxías que afectan o sistema cardiopulmonar en relación coas causas 
máis habituais e cos seus efectos nas actividades artísticas. 
4. Identifica as principais patoloxías que afectan o aparello de fonación en relación coas causas máis 
habituais. 
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. 
6. Describe a estrutura e a función dos pulmóns, detallando o intercambio de gases que ten lugar 
neles e a dinámica de ventilación pulmonar asociada. 
7. Identifica os órganos respiratorios implicados na declamación e no canto. 
8. Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación, e describe as interaccións entre as 
estruturas que o integran. 
9. Identifica as principais patoloxías que afectan o aparello de fonación en relación coas causas máis 
habituais. 

Unidade 7: O sistema de aporte e emprego da enerxía. 

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. 
2. Xustifica o papel do ATP como transportador da enerxía libre, asociándoo coa subministración 
continua e adaptada ás necesidades do corpo humano. 
3. Identifica tanto os mecanismos fisiolóxicos que conducen a un estado de fatiga física como os 
mecanismos de recuperación. 
4. 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 
5. Distingue os procesos que interveñen na dixestión e na absorción dos alimentos e dos nutrientes, 
vinculándoos coas estruturas orgánicas implicadas en cada un. 
6. Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non enerxéticos, en relación cunha dieta sa e equilibrada. 
7. Relaciona a hidratación co mantemento dun estado saudable, calculando o consumo de auga diario 
necesario en distintas circunstancias ou actividades. 
8. Elabora dietas equilibradas, calculando o balance enerxético entre inxestión e actividade, e 
argumenta a súa influencia na saúde e no rendemento físico. 
9. Recoñece hábitos alimentarios saudables e prexudiciais para a saúde, e saca conclusións para 
mellorar o benestar persoal. 
10. Identifica os principais trastornos do comportamento nutricional e argumenta os efectos que 
teñen para a saúde. 
11. Recoñece os factores sociais, incluíndo os derivados do propio traballo artístico que conducen á 
aparición nos trastornos do comportamento nutricional. 

Unidade 8: Os aparellos reprodutores. 

1. Nomea as partes do sistema reproductor feminino e masculino e describe as súas funcións. 
2. Hormonas sexuais e o seu papel no mantemento da saúde músculo-esquelética. 
3. Describe o ciclo menstrual feminino. Trastornos relacionados coa malnutrición. 

Unidade 9: A expresión e a comunicación corporal. 

1. Recoñece e explica o valor expresivo, comunicativo e cultural das actividades practicadas como 
contribución ao desenvolvemento integral da persoa. 
2. Recoñece e explica o valor social das actividades artísticas corporais, desde o punto de vista tanto 
de practicante como de espectador. 
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3. Identifica os elementos básicos do corpo e o movemento como recurso expresivo e de 
comunicación. 
4. Utiliza o corpo e o movemento como medio de expresión e de comunicación, e valora o seu valor 
estético. 
5. Conxuga a execución dos elementos técnicos das actividades de ritmo e expresión ao servizo da 
intencionalidade. 
6. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer as posibilidades de resposta 
creativa.  
 

7.  INCORPORACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS 
7.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

Como o resto das materias do curso, a ensinanza de Anatomia Aplicada debe atender tamén ao 
desenvolvemento de certos elementos transversais do currículo, ademais de potenciar certas 
actitudes e hábitos de traballo que axuden ao alumno a apreciar o propósito da materia, a ter 
confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a desenvolverse noutras dimensións 
humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc. 

No proxecto Celme de Secundaria (ESO + Bacharelato), decidimos focalizar o traballo arredor 
de cinco valores, que consideramos fundamentais para o desenvolvemento integral do alumno: 

 
1. Respecto 

A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar 

os erros e repoñerse ante as dificultades, honestidade, proxecto de vida. 

Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución pacífica de conflitos. Pódese 

traballar co enfoque de “deber” (“temos o deber de respectar os demais”). 

Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio cultural. 

Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies. 

Á natureza: evitar a deterioración medioambiental, participar activamente na recuperación 

deste. 

 
2. Responsabilidade 

Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns, 

cumprimento de compromisos contraídos co grupo. 

Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía. Pódese traballar co enfoque de deber (“temos 

o deber de…”). 

Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento 

responsable e razoado. 

Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 

Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sustentable, ética global a longo prazo. 

 
3. Xustiza 

Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e 

a prevención da violencia de xénero, así como e aos valores inherentes ao principio de 

igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 

ou social. 
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Dereito á alimentación. 

Dereito á saúde. 

Dereito á educación. 

Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, 

o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto 

ao Estado de dereito e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e 

consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo 

de violencia. 

 
4. Solidariedade 

Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas no seu vivir diario. 

Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 

Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 

Coas vítimas de conflitos armados. 

Coas vítimas de desastres naturais. 

 
5. Creatividade e esperanza 

Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas formulados. 
A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, as persoas, o 

mundo en xeral. 

 
Algúns valores importantes na materia de Anatomia Aplicada  son: 
Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, desenvolvendo un xuízo crítico 

fronte a diversos problemas de saúde que afectan á humanidade, así como traballar e loitar 

pola resolución destes. 

Perseveranza e flexibilidade ante outras opinións, a verdade dun non é a verdade de todos. 

Valoración da importancia da anatomia Aplicada para comprender os fenómenos naturais e así 

poder desenvolver estratexias que conduzan a poder previr e futuras doencias naturais. 

Valoración da precisión, simplicidade e utilidade da linguaxe científica para explicar, comunicar 

ou resolver diversas situacións da vida cotiá. 

Valoración da achega da anatomia Aplicada aos distintos ámbitos de coñecemento e á vida 

cotiá, así como da relación interdisciplinaria que existe con todos os ámbitos do saber, tanto 

científicos como sociais, para poder comprender a evolución social do ser humano. 

A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da etapa, como se pon de 
manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

Axúdase aos alumnos a concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 

estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

Coopérase na consolidación de hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 
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como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

Impúlsase a valoración e respecto da diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. O estudo científico realiza unha achega inestimable para o 

rexeitamento fundamentado aos estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres. 

Realízase una eficaz achega ao desenvolvemento de destrezas relacionadas coa utilización das 

fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquisición 

dunha preparación no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

Estimúlase o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

Facilítase unha valoración crítica dos hábitos relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 

seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

Estudiase os problemas relacionados co aumento da esperanza de vida da pobación e a perda de 

calidade de vida pola aparición de enfermidades que leva aparellada: Perdas de motilidade, 

demencia senil, alzheimer etc 

Trabállanse os fundamentos científicos para a participación como cidadáns e cidadás (e, no seu 

caso, como membros da comunidade científica) na necesaria toma de decisións arredor dos 

graves problemas cos que se enfronta hoxe a humanidade. 

Desta forma, podemos afirmar que a Anatomia Aplicada desenvolve un labor fundamental para a 
evolución dunha personalidade equilibrada que integra a formación de capacidades do seguinte tipo: 

Capacidades cognitivas, ao exercitar características propias do pensamento lóxico abstracto como 

a formulación de hipóteses, a análise multicausal, a organización de conceptos en forma de 

teorías, a conformación de esquemas operacionais formais, etc. 

Capacidades socioafectivas ao favorecer o interese por coñecer a diversidade de achegas, indagar 

nas súas peculiaridades e logros sociais e tecnolóxicos, potenciando os valores de tolerancia e 

solidariedade. 

 
Os valores débense fomentar desde a dimensión individual e desde a dimensión colectiva. 

Desde a dimensión individual desenvolveranse, principalmente, a autoestima, o afán de superación, 
o espírito crítico e a responsabilidade. Desde a dimensión colectiva deben desenvolverse a 
comunicación, a cooperación e convivencia, a solidariedade, a tolerancia e o respecto, e todos 
aqueles valores que se traballan anualmente a escala global no centro. 
 

7.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR O INTERESE E O HÁBITO DA 
LECTURA E DA MELLORA DA EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias da etapa, e en cumprimento do 
disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, na área de Anatomia Aplicada traballaranse distintos 
elementos transversais de carácter instrumental, un dos cales fai fincapé na adopción de medidas 
para estimular o hábito da lectura e mellorar a capacidade de expresarse correctamente en público. 
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A materia de Anatomia Aplicada esixe a configuración e a transmisión de ideas e informacións. 
Así, pois, o coidado na precisión dos termos, no encadeamento adecuado das ideas ou na expresión 
verbal das relacións fará efectiva a contribución desta materia ao desenvolvemento da competencia 
en comunicación lingüística en particular no relativo  á expresión e comprensión lectoras. O dominio 
da terminoloxía específica permitirá, ademais, comprender suficientemente o que outros expresan 
sobre ela.   

 
O uso sistemático do debate sobre distintos aspectos (por exemplo, relacionados coa 

enfermidade, as súas causas ou as accións dos seres humanos que poden conducir á seu tratamento; 
ou tamén sobre aspectos relacionados coa biotecnoloxía e as súas aplicacións á saúde humana e á 
experimentación), contribúe tamén ao desenvolvemento desta competencia, porque esixe exercitarse 
na escoita, a exposición e a argumentación. Da mesma maneira, o feito de comunicar ideas e 
opinións, imprescindibles para lograr os obxectivos relacionados (neste caso) cunha visión crítica das 
repercusións da actividade humana sobre o medio ambiente, fomenta o uso, tanto da linguaxe verbal 
como da escrita. 

 
Tamén a valoración crítica das mensaxes explícitas e implícitas nos medios de comunicación 

(como, por exemplo, na prensa), pode ser o punto de partida para ler artigos, tanto nos periódicos 
como en revistas especializadas, que estimulen de camiño o hábito pola lectura. 

 
O dominio e progreso da competencia lingüística nas súas catro dimensións (comunicación 

oral: escoitar e falar; e comunicación escrita: ler e escribir), deberá comprobarse a través do uso que 
o alumnado fai en situacións comunicativas diversas. Poden servir de modelo os seguintes exemplos 
de situacións, actividades e tarefas (que, na súa maioría, se realizan a diario) que deben ser tidas en 
conta para avaliar o grao de consecución desta competencia: 

 
Interese e o hábito da lectura 

 
Realización de tarefas de investigación nas que sexa imprescindible ler documentos de distinto 

tipo e soporte. 

Lectura de instrucións escritas para a realización de actividades lúdicas. 

Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías de grandes científicos, etc. 

Plan lector e participación en faladoiros literarios sobre libros do seu interese relacionados con 

eventos ou personaxes históricos. 

Elaboración en común de distintos proxectos  da clase: un periódico, un blog, unha gaceta de 

noticias, etc. 

Practicar a lectura en voz alta, lendo, en todas as sesións de clase, a parte correspondente aos 
contidos a tratar nesa sesión (do libro de texto ou calquera outro documento usado como 
recurso), instando o alumno a mellorar aspectos como a velocidade, a entoación, o ritmo, 
a pronunciación, etc. 

Lectura comprensiva de textos continuos relacionados coa formulación e resolución de 
problemas. 

A partir da lectura do enunciado das actividades a desenvolver, obter a idea principal da 

cuestión que se propón, para poder dar a resposta adecuada. 
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A partir da lectura dun texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar que cadro, que 

representación, que gráfico ou que título, entre diversos posibles é o máis adecuado para o 

conxunto do texto ou para algunha parte del. 

Uso das TIC. 

 
Expresión oral: expresarse correctamente en público. 

 
Realizar con carácter cotián actividades que permitan ao alumno exercitarse na expresión en 

público, tales como: 
 

A partir da lectura dun texto determinado, , parafrasear oralmente o lido. 
Descrición oral axustada de relacións cuantitativas e espaciais e procedementos de 

resolución de problemas, utilizando a terminoloxía precisa. 
A presentación de debuxos, fotografías, carteis, propagandas, etc. coa intención de que o 

alumno, individualmente ou en grupo reducido, describa, narre, explique, razoe, 

xustifique e valore oralmente o propósito da información que ofrecen estes materiais. 

A presentación pública, por parte do alumnado, dalgunha produción elaborada 

persoalmente ou en grupo, sobre algún tema de contido científico.. 

Os debates en grupo arredor dalgún tema, asumindo para iso papeis ou roles diferenciados 

(animador, secretario, moderador, participando, etc.). 

A exposición en voz alta dunha argumentación, dunha opinión persoal, dos coñecementos 

que se teñen arredor dalgún tema puntual, como resposta a preguntas concretas, ou a 

cuestións máis xerais, como poden ser: “Que sabes de…?”, “Que pensas de…?”, “Que 

queres facer con…?”, “Que valor lle dás a…?”, “Que consello darías neste caso?”. 

 
7.3. OUTROS ELEMENTOS TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO 

Ademais dos elementos transversais de carácter instrumental que se se mencionaron na epígrafe G.2, 
desde Anatomia Aplicada trataranse outros contidos transversais e comúns, que deben afrontarse en 
todas as materias.   

No apartado de educación en valores, xa se puxo de manifesto o compromiso desta materia na 
educación cívica e constitucional, baseada no coñecemento e respecto polos valores constitucionais 
de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político, con especial atención aos dereitos e deberes 
fundamentais: igualdade ante a lei, dereito á vida, liberdade relixiosa e ideolóxica, liberdade persoal, 
liberdade de expresión, dereito de reunión, asociación e participación, dereito á educación, ao 
traballo, etc. 

A reflexión sobre o desenvolvemento e o subdesenvolvemento científico é en realidade unha 
reflexión sobre a xustiza, fío argumental desta materia, que propicia o debate arredor do contraste 
entre o norte e o sur respecto á situación dos dereitos humanos, de carácter político, económico e 
social. 

Da mesma maneira, propiciarase o coñecemento, valoración e respecto pola organización 
territorial do Estado en comunidades autónomas, así como a reflexión sobre os dereitos (igualdade de 
xénero, protección da familia, dereitos dos menores e maiores, dereito á educación, ás prestacións 
sociais, dereito das persoas con discapacidade ou minusvalía, etc.) e deberes cidadáns 
(responsabilidade no uso dos recursos públicos, cumprimento das obrigas fiscais, participación na 
vida civil, etc.). 
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Pola súa especial relevancia, tamén se prestará particular atención á realización de actividades 
que potencien a igualdade efectiva entre homes e mulleres e axuden a previr a violencia de xénero. É 
tamén de importancia capital que os alumnos adquiran formación en prevención e resolución pacífica 
de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, baseada nos valores que sustentan 
a liberdade, a xustiza e a igualdade, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
Adoptarase unha postura decidida a prol da prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista 
e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. Nas sesións de clase, levarase a cabo unha 
toma de postura consciente para eliminar os prexuízos na asignación dos roles de xénero, propiciando 
en todo momento un tratamento absolutamente igualitario entre alumnos e alumnas. Así mesmo, 
evitarase calquera actitude, comentario, comportamento ou contido que supoña elementos sexistas 
ou se fundamenten en estereotipos que supoñan discriminación debida ás distintas orientacións 
sexuais ou á asignación sexista de roles e, en definitiva, adoptarase unha postura decidida a prol da 
prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo 
ou xenofobia. 

 
Tamén no apartado de educación en valores se comentou a incorporación de elementos 

curriculares relacionados coa saúde e a enermidade. 
  Todo isto debe conducir o alumnado a desenvolver valores como a solidariedade e o 
respecto cara aos demais e cara ao medio ambiente, e o recoñecemento de que o planeta Terra non 
nos pertence de forma nacional (e, moito menos, rexional, local ou individualmente), senón que é un 
ben global do que debemos facer un uso consciente para poder subsistir e que debemos coidar para 
que o resto da humanidade, e as xeracións futuras, poidan utilizalo tamén; así pois, debemos 
colaborar na tarefa global de preservala. Desta forma, ademais, podemos enlazar coa educación 
cívica do alumnado. 
En canto á educación para a saúde, o coñecemento da anatomía humana e a introdución do estudo 
dos procesos fisiolóxicos máis importantes son o punto base para a presentación dos temas da 
educación para a saúde: con este punto de partida preséntanse temas tan importantes como a 
hixiene persoal, a dieta, o deporte e o coñecemento dalgunhas enfermidades (fundamentalmente 
infecciosas). 
  

Desde o punto de vista de Anatomia Aplicada, a educación para a cidadanía responsable está 
estreitamente relacionada cos contidos da educación ambiental. 
 Outros contidos da educación do consumidor, como a elección dos alimentos adecuados, a 
lectura dos compoñentes dos alimentos preparados, a verificación de que se cumpren as normas e 
recomendacións de conservación e manipulación dos alimentos, e a comprobación da data de 
caducidade, son aspectos que entran no campo da educación para a saúde. 
 Neste campo pódese traballar o valor da cooperación, de forma que se consiga entre todos un 
desenvolvemento sustentable sen asfixiar o noso planeta con tanto lixo, e da responsabilidade ao 
facer referencia a que artigos debemos comprar segundo a súa forma de produción e o envasado que 
se emprega nestes. 

Ademais, prestarase atención ao desenvolvemento de habilidades que estimulen a adquisición 
e desenvolvemento do espírito emprendedor, a partir de aptitudes como a creatividade, a 
autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo, a capacidade de comunicación, 
a adaptabilidade, a observación e a análise, a capacidade de síntese, a visión emprendedora e o 
sentido crítico. Con este fin, proporanse actividades que axuden a: 
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Adquirir estratexias que axuden a resolver problemas: identificar os datos e interpretalos, 

recoñecer que datos faltan para poder resolver o problema, identificar a pregunta e analizar 

que é o que se nos pregunta. 

Desenvolver exercicios de creatividade colectiva entre os alumnos que axuden a resolver unha 

necesidade cotiá. 

Ter iniciativa persoal e tomar decisións desde o seu espírito crítico. 

Aprender a equivocarse e ofrecer as súas propias respostas. 

Traballar en equipo, negociar, cooperar e construír acordos. 

Desenvolver habilidades cognitivas (expresión e comunicación oral, escrita e plástica; aplicación de 
recursos TIC na aula, etc.) e sociais (comunicación; cooperación; capacidade de relación co contorno; 
empatía; habilidades directivas; capacidade de planificación; toma de decisións e asunción de 
responsabilidades; capacidade organizativa. 
 
8.  METODOLOXÍA. 
 
 Aspectos xerais: 
Partir da competencia inicial do alumnado. 
Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. 
Potenciar as metodoloxías activas e participativas: 
Combinar traballo individual e cooperativo. 
Aprendizaxe por proxectos. 
Enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. 
Uso habitual das TIC. 
Papel facilitador do profesor/a. 

 
Estratexias metodolóxicas: 

Memorización comprensiva. 

Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc. 
Elaboración de sínteses. 
Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos. 
Comentarios de textos, gráficos, mapas… 
Resolución de problemas. 
Estudo de casos (proxectos). 
Simulacións. 
 
 
9. AVALIACIÓN. 

           O proceso de avaliación realízarase seguindo os seguintes criterios: 

O seguimento do traballo e actitude do alumno/a por medio de: 

● Observación directa, que permítenos medir: 

O seu grao de interese. 
A súa participación en: coloquios, traballos, exercicios, plantexamento de dúbidas, etc. 

● O control das actividades escolares: 

Confección de esquemas. 
Resolución de exercicios. 
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Utilización de bibliografía. 
Prácticas de Laboratorio. 

 
A corrección das probas escritas elaboradas ó longo do curso. 

Nos exames valorarase o nivel de adquisición dos estándares de aprendizaxe incluídos na programación. 

En cada avaliación a cualificación numérica obtida será a resultante da media dos exames realizados 
máis a suma das actividades realizadas e informes de laboratorio. Para a realización da media dos exames á 
cualificación obtida non poderá ser inferior a 3. O 70% da cualificación numérica en cada avaliación, será a 
acadada a partir das cualificacións numéricas das probas escritas; en cada trimestre os alumnos/as realizarán 
dous exames da materia impartida que poderán constar de preguntas breves, tipo test, completar debuxos e 
preguntas máis longas sobre algunha cuestión tratada. O 30% da cualificación será a resultante da valoración 
das actividades realizadas, traballos e informes de laboratorio.   

 Os alumnos que suspendan algunha avaliación terán a posibilidade de recuperala mediante unha 
proba escrita. 

 Para ter superada a materia os alumnos deberán aprobar todas as avaliacións. 
 
10. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 
 Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

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

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         

 
 Indicadores de logro da práctica docente 
 

 Escala  

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 
NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         
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6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.         

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

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

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados 
da corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e 
erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

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

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         

 
11. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
A programación didáctica revisarase cunha periodicidade anual, ao final de cada curso académico, sinalando 
aqueles contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista así como as 
medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 
Para a revisión da programación teranse en conta os seguintes indicadores: 
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos 
elementos do currículo.         

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

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas 
ou proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só 
para ESO e bach.].         

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 
proba.         

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

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, 
traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha 
avaliación.         
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18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e 
bacharelato].         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para 
ESO e bach].         

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. 
[Só para ESO e bacharelato]         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. 
[Só para ESO e bacharelato]         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.         

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 
avaliación, estándares e instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de 
promoción.         

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

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA. 2º DE BACHARELATO 
 

PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA. 2º BACHARELATO 

 

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

O Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, aprobado polo Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte, que establece o currículo básico da Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, foi desenvolvido na comunidade 
Autónoma de Galicia polo DECRETO 86/2015, do 25 de xuño de 2015, polo que se 
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015). 

 

A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental 
favorecer e fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa vocación 
polo estudo das ciencias. Deste xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao 
puxante mundo das ciencias biosanitarias e biotecnoloxicas, e contribúe a consolidar 
o método científico como ferramenta habitual de traballo, fomentando no 
alumnado o estimulo da súa curiosidade, da capacidade de razoar, da formulación 
de hipóteses e deseños experimentais, da interpretación de datos e da resolución 
de problemas. Faise que o alumnado alcance satisfactoriamente as competencias 
chave, afondando en aspectos xa recollidos en cursos anteriores. Xa que logo, neste 
curso trabállanse en profundidade competencias como a matemática, e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital e o sentido da 
iniciativa e o espírito emprendedor, grazas ao desenvolvemento cognitivo e á 
madureza que o alumnado chega a alcanzar ao final do ciclo de bacharelato que 
favorecen unha mellor consecución destas. Pero as contribucións doutras 
competencias, como aprender a aprender, as competencias sociais e cívicas ou a 
competencia de comunicación lingüística, presentes tamén noutras etapas 
anteriores, van permitir tamén que o alumnado poida seguir, sen atrancos, con 
estudos posteriores. Os grandes avances e descubrimentos da bioloxía, que se 
suceden de xeito constante nas ultimas décadas, non só posibilitaron a mellora das 
condicións de vida da cidadanía e o avance da sociedade, senón que ao mesmo 
tempo xeraron algunhas controversias que, polas súas implicacións sociais, éticas, 
económicas, etc., non se poden obviar, e tamén son obxecto de análise durante o 
desenvolvemento da materia. 

 
Os retos das ciencias en xeral e da bioloxía en particular son continuos, e 
precisamente eles son o motor que mantén a investigación biolóxica, 
desenvolvendo novas técnicas de investigación no campo da biotecnoloxía ou da 
enxeñaría xenética, así como novas ramas do coñecemento, como a xenómica, a 
proteómica ou a biotecnoloxía, de maneira que producen continuas 
transformacións na sociedade, abrindo ademais novos horizontes froito da 
colaboración con outras disciplinas, algo que permite o desenvolvemento 
tecnolóxico actual. Precisamente debido a estes grandes retos biotecnolóxicos, a 
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materia de Bioloxía ten que ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter 
eminentemente práctico, baseado na realización de variadas e axeitadas tarefas 
experimentais que lle permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no 
manexo de material de laboratorio, microscopios, técnicas de preparación e 
tinguidura de mostras, resolución de problemas e todos os aspectos que lle 
permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu 
correcto desenvolvemento. Para lograr estes obxectivos, formúlanse ao longo do 
currículo actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas 
tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos. 
Os contidos distribúense en cinco grandes bloques, nos que se pretende afondar a 
partir dos coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores, tomando como eixe 
vertebrador a célula, a súa composición química, a estrutura e ultraestrutura, e as 
súas funcións. Deste xeito, o primeiro bloque centrase no estudo da base molecular 
e fisicoquímica da vida, con especial atención ao estudo dos bioelementos e enlaces 
químicos que posibilitan a formación das biomoléculas inorgánicas e orgánicas. O 
segundo bloque fixa a súa atención na célula como un sistema complexo integrado, 
analizando a influencia do progreso técnico no estudo da estrutura, a ultraestrutura 
e a fisioloxía celular. O terceiro céntrase no estudo da xenética molecular e os  novos 
desenvolvementos desta no campo da enxeñaría xenética, coas repercusións éticas 
e sociais derivadas da devandita manipulación xenética, e relaciónase o estudo da 
xenética co feito evolutivo. No cuarto abordase o estudo dos microorganismos e a 
biotecnoloxía, así como as aplicacións desta e da microbioloxía en campos variados 
como a industria alimentaria e farmacéutica, a biorremediación, etc. O quinto 
céntrase na inmunoloxía e as súas aplicacións, nomeadamente no estudo do sistema 
inmune humano, as súas disfuncións e as súas deficiencias. 

 
Grazas a estes contidos, a materia de Bioloxía achégalles aos alumnos e ás alumnas  
todas as competencias chave imprescindibles para a formación científica, así como as 
destrezas necesarias, que lles van permitir madurar como persoas e alcanzar un pleno 
desenvolvemento cívico como cidadáns e cidadás libres e responsables na nosa 
sociedade. 
 
 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CHAVE.  
 

A Bioloxía de 2º Bacharelato pode contribuír á adquisición de diferentes 
competencias chave por parte do alumnado como se recolle nas táboas que 
relacionan os elementos do currículo publicadas no decreto 86/2015. 
 
As competencias chave do currículo son as seguintes: 
• Comunicación lingüística (CCL). 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
• Competencia dixital (CD). 
• Aprender a aprender (CAA). 
• Competencias sociais e cívicas (CSC). 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
• Conciencia e expresións culturais (CCEC). 



270 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
 

 

 

O perfil competencial da materia de Bioloxía de 2º de Bacharelato é o seguinte: 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 
BB1.5.1. Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas. 
BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que 

acontecen en cada unha. 
BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a posibilidade de evolución das especies. 
BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das 

membranas, e explica detalladamente as características de cada un. 
BB2.7.1. Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a eles. 

BB3.1.1. Describe a estrutura e a composición química do ADN, e recoñece a súa 
importancia biolóxica como molécula responsable do almacenamento, a 
conservación e a transmisión da información xenética. 

BB3.6.1. Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos fallos na 
transmisión da información xenética. 

BB3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. 
BB4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 
BB5.2.1. Describe as características e os métodos de acción das células implicadas na 

resposta inmune. 
BB5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a estrutura e a 

composición química dos anticorpos. 
BB5.7.1. Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e 

analiza as diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias. 
BB5.8.1. Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
(CMCT). 
BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos que permiten o 

illamento das moléculas e a súa contribución ao grande avance da 
experimentación biolóxica. 

BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas 
inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos. 

BB1.2.2. Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a composición coa función. 
BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose e diálise, 

e interpreta a súa relación coa concentración salina das células. 
BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias identificando en mostras biolóxicas a presenza 

de moléculas orgánicas. 
BB1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos de diálise, centrifugación e electroforese, 

e interpreta a súa relación coas biomoléculas orgánicas. 
BB1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a 

síntese das macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico 
e enlace O-nucleosídico. 

BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e 
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relaciona as súas propiedades coa súa función catalítica. 
BB2.1.1. Compara unha célula procariota con unha eucariótica, e identifica os 

orgánulos citoplasmático presentes nelas. 
BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e 

indica os acontecementos básicos que se producen en cada unha. 
BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a posibilidade de evolución das especies. 
BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada un 

destes procesos, e diferencia en cada caso as rutas principais de degradación e de 
síntese, e os encimas e as moléculas mais importantes responsables dos 
devanditos procesos. 

BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa relación co seu 
rendemento enerxético. 

BB3.2.1. Diferencia as etapas da replicación e identifica os encimas implicados nela. 
BB3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. 
BB3.4.2. Recoñece e indica as características fundamentais do código xenético, e 

aplica ese coñecemento a resolución de problemas de xenética molecular. 

BB3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación, transcrición e 
tradución. 
BB3.5.2. Resolve exercicios prácticos de replicación, transcrición e tradución, e de 

aplicación do código xenético. 
BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios da xenética mendeliana, os 

resultados de exercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres 
ligados ao sexo e influídos polo sexo. 

BB3.13.1. Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. 
BB3.13.2. Comprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas na 

investigación privada e en modelos teóricos. 
BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e o 

estudo dos microorganismos para a experimentación biolóxica. 

BB4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 
BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos naturais 

e industriais, e as súas numerosas aplicacións 
BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en procesos 

fermentativos de interese industrial. 
BB4.6.3. Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na obtención 

de produtos farmacéuticos, en medicina e en biorremediación, para o 
mantemento e a mellora do medio. 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD). 
BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos. 
BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose e diálise, 

e interpreta a súa relación coa concentración salina das células. 
BB1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos de diálise, centrifugación e electroforese, 

e interpreta a súa relación coas biomoléculas orgánicas. 
BB1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a 
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síntese das macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico 
e enlace O-nucleosídico. 

BB2.1.1. Compara unha célula procariota con unha eucariota, e identifica os orgánulos 
citoplasmático presentes nelas. 

BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que 
acontecen en cada unha. 

BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e 
indica os acontecementos básicos que se producen en cada unha. 

BB3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación, transcrición e 
tradución. 
BB3.5.3. Identifica e distingue os encimas principais relacionados cos procesos de 

transcrición e tradución. 
BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e o 

estudo dos microorganismos para a experimentación biolóxica. 
BB4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenos mais frecuentes coas doenzas que 
orixinan. 
BB4.6.3. Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na obtención 

de produtos farmacéuticos, en medicina e en biorremediacion, para o 
mantemento e a mellora do medio. 

BB5.8.1. Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. 
 

APRENDER A APRENDER (CAA). 
BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos que permiten o 

illamento das moléculas e a súa contribución ao grande avance da 
experimentación biolóxica. 

BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción 
e coa súa función biolóxica. 

BB1.2.1. Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 
BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose e diálise, 

e interpreta a súa relación coa concentración salina das células. 
BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa estrutura e coa súa función. 
BB1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos de diálise, centrifugación e electroforese, 

e interpreta a súa relación coas biomoléculas orgánicas. 
BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e 

relaciona as súas propiedades coa súa función catalítica. 
BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función coas 

doenzas que preveñen. 
BB2.1.1. Compara unha célula procariota con unha eucariota, e identifica os orgánulos 

citoplasmático presentes nelas. 
BB2.2.2. Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a 

ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa función. 
BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e 

indica os acontecementos básicos que se producen en cada unha. 
BB2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas mais significativas entre mitose e 
meiose. 
BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da 



273 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
 

 

variabilidade xenética e a posibilidade de evolución das especies. 
BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das 

membranas, e explica detalladamente as características de cada un. 
BB2.7.1. Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a eles. 
BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada un 

destes procesos, e diferencia en cada caso as rutas principais de degradación e de 
síntese, e os encimas e as moléculas mais importantes responsables dos 
devanditos procesos. 

BB2.10.1.Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 
BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e destaca os 

procesos que teñen lugar. 
BB3.2.1. Diferencia as etapas da replicación e identifica os encimas implicados nela. 
BB3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. 
BB3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos de 

transcrición e tradución. 
BB3.4.2. Recoñece e indica as características fundamentais do código xenético, e 

aplica ese coñecemento a resolución de problemas de xenética molecular. 
BB3.5.3. Identifica e distingue os encimas principais relacionados cos procesos de 

transcrición e tradución. 
BB3.6.1. Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos fallos na 

transmisión da información xenética. 

BB3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos mais frecuentes. 
BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que 

implican algúns axentes mutaxénicos. 

BB3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas 
especies. 
BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios da xenética mendeliana, os 

resultados de exercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres 
ligados ao sexo e influídos polo sexo. 

BB3.12.1. Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e compara as 
súas diferenzas. 

BB3.13.2. Comprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas na 
investigación privada e en modelos teóricos. 

BB3.15.1. Distingue tipos de especulación e identifica os factores que posibilitan a 
segregación dunha especie orixinal en dúas especies diferentes. 

BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos naturais 
e industriais, e as súas numerosas aplicacións 

BB5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos 
de resposta inmunitaria. 

BB5.3.1. Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. 
BB5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a estrutura e a 

composición química dos anticorpos. 

BB5.5.1. Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as características 
de cada un. 
BB5.6.1. Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción 

da resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e soros. 
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BB5.8.1. Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. 
BB5.10.2. Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e identifica as 

células que actúan. 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC). 
BB2.9.2. Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, 

e recoñece as súas aplicacións. 
BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da 
vida na Terra. 
BB3.1.1. Describe a estrutura e a composición química do ADN, e recoñece a súa 

importancia biolóxica como molécula responsable do almacenamento, a 
conservación e a transmisión da información xenética. 

BB3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos mais frecuentes. 
BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que 

implican algúns axentes mutaxénicos. 
BB3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas 
especies. 
BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos procesos 

de manipulación xenética para a obtención de organismos transxénicos. 
BB3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos mais recentes sobre o xenoma humano 

e as súas aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as súas implicacións éticas e 
sociais. 

BB3.14.1. Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o aumento da 
diversidade e a súa influencia na evolución dos seres vivos. 

BB4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenos mais frecuentes coas doenzas que 
orixinan. 
BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos naturais 

e industriais, e as súas numerosas aplicacións 
BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en procesos 

fermentativos de interese industrial. 
BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes mais frecuentes, así como 

os seus efectos sobre a saúde. 
BB5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría xenética 

para a produción de anticorpos monoclonais. 
BB5.10.2. Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e identifica as 

células que actúan. 
BB5.10.3. Clasifica e entende os tipos de transplantes, e relaciona os avances neste 

ámbito co impacto futuro na doazón de órganos, medula e sangue. 
 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE). 
BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa estrutura e coa súa función. 
BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias identificando en mostras biolóxicas a presenza 

de moléculas orgánicas. 
BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas estruturas. 
BB2.2.2. Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a ultraestrutura 

dos orgánulos celulares, e a súa función. 
BB2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas mais significativas entre mitose e 
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meiose. 
BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das 

membranas, e explica detalladamente as características de cada un. 
BB2.7.1. Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a eles. 
BB2.10.1.Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 
BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos procesos 

de manipulación xenética para a obtención de organismos transxénicos. 
BB3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. 
BB3.13.2. Comprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas na 

investigación privada e en modelos teóricos. 
BB4.1.1. Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que pertencen. 
BB4.2.1. Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e relaciónaas coa 
súa función. 
BB5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos 

de resposta inmunitaria. 
BB5.7.1. Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e 

analiza as diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias. 
BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes mais frecuentes, así como 

os seus efectos sobre a saúde. 
 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 
BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función coas 

doenzas que preveñen. 
BB2.9.2. Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, 

e recoñece as súas aplicacións. 
BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da 
vida na Terra. BB2.12.1. Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 
BB3.1.1. Describe a estrutura e a composición química do ADN, e recoñece a súa 

importancia biolóxica como molécula responsable do almacenamento, a 
conservación e a transmisión da información xenética. 

BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que 
implican algúns axentes mutaxénicos. 

BB3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas 
especies. 
BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos procesos 

de manipulación xenética para a obtención de organismos transxénicos. 
BB3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos mais recentes sobre o xenoma humano 

e as súas aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as súas implicacións éticas e 
sociais. 

BB3.14.1. Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o aumento da 
diversidade e a súa influencia na evolución dos seres vivos. 

BB3.15.1. Distingue tipos de especulación e identifica os factores que posibilitan a 
segregación dunha especie orixinal en dúas especies diferentes. 

BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos naturais 
e industriais, e as súas numerosas aplicacións 

BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en procesos 
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fermentativos de interese industrial. 
BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes mais frecuentes, así como 

os seus efectos sobre a saúde. 
BB5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría xenética 

para a produción de anticorpos monoclonais. 
BB5.10.2. Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e identifica as 

células que actúan. 
BB5.10.3. Clasifica e entende os tipos de transplantes, e relaciona os avances neste 

ámbito co impacto3. 
 

3. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS PARA O CURSO 

A materia de Bioloxía de 2º de Bacharelato contribuirá a alcanzar os seguintes 
obxectivos dos establecidos en xeral para a etapa como capacidades que lle 
permitan ao alumnado: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 
dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 
e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente 
os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 
o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias 
e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres 
e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DE: TEMPRORALIZACIÓN, 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS, ELEMENTOS TRANSVERSAIS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Concreción dos diferentes elementos por estándar de aprendizaxe que aparecen 
na táboa: 

- TEMPORALIZACIÓN (T): 1ª avaliación, 2ª avaliación, 3ª avaliación 

- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS: Cada estándar de 
aprendizaxe valorarase por medio de probas escritas e/ou orais segundo catro 
grados: pouco axeitado, axeitado, moi axeitado e excelente. Estes grados 
correspóndense con 

- (PA) POUCO AXEITADO: Non acada os coñecementos do estándar. O 
grado de pouco axeitado equivale a unha nota menor que 5 no exame. 

- (A) AXEITADO : Acada os coñecementos básicos do  estándar  de  xeito 
adecuado. O grado de axeitado correspóndese cunha nota de entre 5 e 6 
no exame. 

- (MA) MOI AXEITADO:  Supera amplamente o coñecemento básico do 
estándar.  O grado de moi axeitado correspóndese cunha nota de máis de 
6 e menos que 8. 

- (EX) EXCELENTE: Destaca na adquisición dos coñecementos do estándar.  
O grado de excelente correspóndese cunha nota maior que 8 e ata 10. 

- ELEMEBTOS TRANSVERSAIS: Traballaranse os indicados no Decreto 86/2015 

- ET1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación 
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- ET2. Espírito emprendedor e iniciativa empresarial a partir da iniciativa 
persoal, autonomía, traballo en equipo, sentido crítico e confianza en un 
mesmo. 

- ET3. Desenvolvemento da igualdade entre homes e mulleres e a prevención 
da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade. No 
discriminación por calquera condición o circunstancia persoal o social. 

- ET4. Prevención e resolución pacífica de conflitos . 

- ET5. Educación e seguridade vial . 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación empregados ao longo do curso serán: 
 -  Diario de aula: observación de traballo individual/equipo na aula 
 - Probas escritas 
 - Caderno de clase e/ou equipo: Realización de actividades (exercicios, 
comentarios de texto, traballos de investigación 
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Estándar de aprendizaxe 

T Grao mínimo de consecución (*) 
(*) O mínimo correspóndese co grao A, sinalado en negrita. 

Elementos 
transversais 

Procedementos / Instrumentos de 
avaliación 

- Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 
- BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos 
físicos e químicos que permiten o illamento das 
moléculas e a súa contribución ao grande avance da 
experimentación biolóxica. 

1 PA. Descoñece técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos que permiten 
o illamento das moléculas e a súa contribución ao grande avance da 
experimentación biolóxica. 
A. Describe algunhas técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos que 
permiten o illamento das moléculas e a súa contribución ao grande avance da 
experimentación biolóxica. 
MA. Describe correctamente técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos 
que permiten o illamento das moléculas e a súa 
contribución ao grande avance da experimentación biolóxica. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual ou 
en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 
comentarios textos) 

- BB1.1.2. Clasifica os  tipos  de  bioelementos 
relacionando cada un coa súa proporción e coa súa 
función biolóxica. 

1 PA: Descoñece a clasificación dos bioelementos e non relaciona cada un coa súa 
proporción e función biolóxica. 
A: Clasifica os tipos de bioelementos e relaciónaos coa súa función biolóxica. 
MA: Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción e 
coa súa función biolóxica. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual ou en 
grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten 
a formación de moléculas inorgánicas e orgánicas 
presentes nos seres vivos. 

1 PA: Descoñece os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas 
inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos. 
A: Coñece os enlaces químicos máis frecuentees na materia viva. MA: 
Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas 
inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos. 
Ex: Discrimina e describe os enlaces químicos que permiten a formación de 
moléculas inorgánicas e orgánicas presentes nos seres 
vivos. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual ou en 
grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB1.2.1. Relaciona a estrutura química da auga 
coas súas funcións biolóxicas. 

1 PA: Non relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 
A: Relaciona a estrutura química da auga con algunhas das súas funcións 
biolóxicas. 
MA: Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 
Ex: Relaciona e explica a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB1.2.2. Distingue os tipos de sales minerais, e 
relaciona a composición coa función. 

1 PA: Non distingue os tipos de sales minerais, e non relaciona a composición coa 
función. 
A: Coñece os tres estados nos que se atopan os sales minerais nos seres vivos. 
MA: Distingue os tipos de sales minerais. 
Ex: Distingue correctamente os tipos de sales minerais, e relaciona a composición 
coa función. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

-  BB1.2.3.  Contrasta   e   realiza experiencias dos 
procesos de difusión, osmose e diálise, e interpreta a 
súa relación coa concentración salina das células. 

1 PA: Non distingue entre difusión, ósmose e diálise. 
A: Distingue entre difusión e ósmose. 
MA: Discrimina entre difusión, ósmose e diálise e relaciónaos coa 
concentración salina das células. 
EX: Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose e diálise, e 
interpreta a súa relación coa concentración salina das 
células. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
- Realización informes de prácticas de 

laboratorio 
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- BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas 
orgánicas, e relaciona a súa composición química coa 
súa estrutura e coa súa función. 

1 PA: Non recoñece nin clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e non relaciona 
a súa composición química coa súa estrutura e coa súa función. 
A: Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas. 
MA: Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 
composición química coa súa estrutura e coa súa función. 
Ex: Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e  relaciona a súa 
composición química coa súa estrutura e coa súa 
función. É capaz de poñer varios exemplos de biomoléculas. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias identificando en 
mostras biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas. 

1 PA: Non é quen de deseñar e realizar experiencias identificando en mostras 
biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas. 
A: Identifica en mostras biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas. 
MA: Realiza experiencias identificando en mostras biolóxicas a presenza de 
moléculas orgánicas. 
Ex: Deseña e realiza experiencias identificando en mostras biolóxicas a presenza de 
moléculas orgánicas. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
- Realización informes de prácticas de 

laboratorio 

- BB1.3.3. Contrasta  e  relaciona  os procesos de diálise, 
centrifugación e electroforese, e interpreta a súa 
relación coas biomoléculas orgánicas. 

1 PA: Non contrasta nin relaciona os procesos de diálise, centrifugación e 
electroforese, e non interpreta a súa relación coas biomoléculas orgánicas. 
A: Coñece os procesos de diálise, centrifugación e electroforese. 
MA: Relaciona os procesos de diálise, centrifugación e electroforese, e interpreta a 
súa relación coas biomoléculas orgánicas. 
EX: Contrasta e relaciona os procesos de diálise, centrifugación e electroforese, e 
interpreta a súa relación coas biomoléculas orgánicas. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os 
enlaces químicos que permiten a síntese das 
macromoléculas: enlaces O- glicosídico, enlace éster, 
enlace peptídico e enlace O-nucleosídico. 

1 PA: Non identifica os monómeros e non distingue os enlaces químicos que permiten 
a síntese das macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico 
e enlace O-nucleosídico. 
A: Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a 
síntese das macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico 
e enlace O-nucleosídico. 
MA: Identifica co maior nivel de concreción os monómeros e distingue os enlaces 
químicos que permiten a síntese das macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace 
éster, enlace peptídico e enlace O- nucleosídico. 
Ex: Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a síntese 
das macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace 
éster, enlace peptídico e enlace O-nucleosídico, sendo capaz de representalos. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB1.5.1. Describe a composición e a función das 
principais biomoléculas orgánicas. 

1 PA: Descoñece a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas. 
A: Coñece a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas. 
MA: Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas. 
EX: Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas, 
poñendo distintos exemplos de cada grupo. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
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- BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos encimas 
como biocatalizadores, e relaciona as súas propiedades 
coa súa función catalítica. 

1 PA: Descoñece o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e non 
relaciona as súas propiedades coa súa función catalítica. 
A: Coñece o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores. MA:
 Contrasta o papel fundamental dos encimas como 
biocatalizadores, e relaciona as súas propiedades coa súa función catalítica. 
EX: Contrasta o papel fundamental dos encimas como 
biocatalizadores, e relaciona as súas propiedades coa súa función 
catalítica. Diferenza entre biocatalizadores e catalizadores. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas 
asociando a súa imprescindible función coas 
doenzas que preveñen. 

1 PA: Descoñece os tipos de vitaminas. 
A: Coñece a existencia de vitaminas hidro e liposolubles. 
MA: Identifica os tipos de vitaminas. 
EX: Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible 
función coas doenzas que preveñen. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

- Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular. 
- BB2.1.1. Compara unha célula 
procariota con unha eucariótica, e identifica 
os orgánulos citoplasmático presentes nelas. 

 

2 PA: Descoñece a diferenza entre células procariotas e eucariotas. 
A: Distingue entre células procariotas e eucariotas. 
MA: Distingue entre células procariotas e eucariotas e coñece algún 
dos orgánulos presentes en cada unha delas. 
EX. Distingue entre células procariotas e eucariotas e identifica todos 
os orgánulos presentes en cada unha delas. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

- BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos 
citoplasmáticos e recoñece as súas 
estructuras. 

 

2 PA: Non representa correctamente os orgánulos celulares. 
A: Realiza esquemas sinxelos dos orgánulos celulares. 
MA: Realiza esquemas sinxelos dos orgánulos celulares que inclúen as 
súas partes. 
EX: Realiza esquemas detallados dos orgánulos celulares e recoñece as 
súas estruturas. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

- BB2.2.2. Analiza a relación entre a 
composición química, a estrutura e a 
ultraestructura dos orgánulos celulares, e a 
súa función. 

2 PA: Non relaciona a estrutura dos orgánulos coa súa función. 
A: Relaciona a estrutura dos orgánulos coa súa función. 
MA: Analiza a relación entre a composición química e a estrutura dos 
orgánulos celulares, e a súa función. 
EX: Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a 
ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa función. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

- BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo 
celular, e explica os principais procesos que 
acontecen en cada unha. 

2 PA: Non identifica as fases do ciclo celular. 
A: Identifica e ordena as fases do ciclo celular. 
MA: Identifica as fases do ciclo celular, e coñece os principais procesos 
que acontecen en cada unha. 
EX: Identifica as fases do ciclo celular, e explica de xeito ordenado os 
principais procesos que acontecen en cada unha. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 
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-    BB2.4.1.  Recoñece  en  microfotografías e esquemas 
as fases da mitose e da meiose, e indica os 
acontecementos básicos que se producen en cada unha. 

- 

2 PA: Non recoñece en microfotografías nin en esquemas as fases da mitose e da 
meiose. 
A: Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e 
indica os acontecementos básicos que se producen en cada unha. 
MA: Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e 
indica os acontecementos básicos que se producen en cada unha. 
-     EX: Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose  e da meiose, 
e describe os acontecementos básicos que se producen en cada unha. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas máis 
significativas entre mitose e meiose. 

2 PA: Non establece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e 
meiose. 
A: Coñece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e 
meiose. 
MA: Explica as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e meiose. 
EX: Explica e recoñece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e 
meiose a través de debuxos esquemáticos. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB2.5.1. Resume a  relación  da  meiose coa 
reprodución sexual, o aumento da variabilidade 
xenética e a posibilidade de evolución das especies. 

2 PA: Descoñece a importancia biolóxica da meiose. 
A: Relaciona a meiose coa reprodución sexual e como fonte de variabilidade 
xenética. 
MA: Relaciona a meiose coa reprodución sexual e como fonte de variabilidade 
xenética para a evolución das especies. 
EX: Relaciona a meiose coa reprodución sexual, como fonte de variabilidade 
xenética e o seu papel na evolución das especies e contrástaa coa reprodución 
asexual. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

-  BB2.6.1.  Compara e distingue os tipos e os subtipos 
de transporte a través das membranas, e explica 
detalladamente as características de cada un. 

2 PA: Non distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das membranas. 
A: Distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das membranas. 
MA: Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das 
membranas, e explica brevemente as características de cada un. EX: Compara e 
distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das membranas, e explica 
detalladamente as características de cada 
un. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB2.7.1. Define e interpreta os procesos catabólicos e 
os anabólicos, así como os intercambios enerxéticos 
asociados a eles. 

2 PA: Non define nin interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os 
intercambios enerxéticos asociados a eles. 
A: Define os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os intercambios 
enerxéticos asociados a eles. 
MA: Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os 
intercambios enerxéticos asociados a eles. 
EX: Explica e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os 
intercambios enerxéticos asociados a eles. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
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-  BB2.8.1.  Sitúa,  a nivel celular e a  nivel   de orgánulo, 
o lugar onde se produce cada un destes procesos, e 
diferencia en cada caso as rutas principais de 
degradación e de síntese, e os encimas e as moléculas 
máis importantes responsables dos devanditos 
procesos. 

2 PA: Non sitúa, a nivel celular nin a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada 
un destes procesos, nin diferencia en cada caso as rutas principais de degradación 
e de síntese, e os encimas e as moléculas máis importantes responsables dos 
devanditos procesos. 
A: Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se  produce cada un 
destes procesos. 
MA: Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada un 
destes procesos, e diferencia en cada caso as rutas principais de degradación e de 
síntese. 
Ex: Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada un 
destes procesos, e diferencia en cada caso as rutas principais de degradación e de 
síntese, e os encimas e as moléculas máis importantes responsables dos devanditos 
procesos. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e 
establece a súa relación co seu rendemento enerxético. 

2 PA: Non diferenza entre as vías aeróbicas e anaeróbicas, e non establece a súa 
relación co seu rendemento enerxético. 
A: Distingue entre as vías aeróbicas e anaeróbicas. 
MA: Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa relación co seu 
rendemento enerxético. 
Ex: Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, establece a súa relación 
co seu rendemento enerxético e cuantifica o mesmo. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB2.9.2. Valora a importancia das fermentacións en 
numerosos procesos industriais, e recoñece as súas 
aplicacións. 

2 PA: Ignora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, e 
non recoñece as súas aplicacións. 
A: Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais. 
MA: Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, e 
recoñece as súas aplicacións. 
Ex: Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, e 
recoñece as súas aplicacións. Pon exemplos de esos 
procesos. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB2.10.1.Identifica e clasifica os tipos de 
organismos fotosintéticos. 

3 PA: Nin identifica nin clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 
A: Clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 

MA: Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 
Ex: Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos incluindo exemplos. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva 
a cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen 
lugar. 

3 PA: Non localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase da 
fotosíntese. 
A: Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase da 
fotosíntese. 
MA: Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e indica 
os procesos que teñen lugar. 
Ex: Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e explica 
os procesos que teñen lugar. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

- BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da 
fotosíntese para o mantemento da vida na Terra. 

3 PA: Descoñece a importancia biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra. 
A: Coñece a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento 
da vida na Terra. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
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MA: Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra. 
Ex: Explica a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento 
da vida na Terra. 

(exercicios, comentarios textos) 

- BB2.12.1. Valora o papel biolóxico dos organismos 
quimiosintéticos. 

3 PA: Ignora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 
A: Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 
MA: Valora e xustifica o papel biolóxico dos organismos 
quimiosintéticos. 
EX: Valora e xustifica o papel biolóxico dos organismos 
quimiosintéticos e coñece exemplos. 
 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

- Bloque 3. Xenética e evolución. 
- BB3.1.1. Describe a estrutura e a composición 

química do ADN, e recoñece a súa importancia 
biolóxica como molécula responsable do
almacenamento, a conservación e a 
transmisión da información xenética. 

1 PA: Descoñece a estrutura e a composición química do ADN. 
A: Coñece a estrutura e a composición química do ADN, e recoñece a 
súa importancia biolóxica como molécula responsable do 
almacenamento, a conservación e a transmisión da información 
xenética. 
MA: Describe a estrutura e a composición química do ADN, e recoñece 
a súa importancia biolóxica como molécula responsable do 
almacenamento, a conservación e a transmisión da información 
xenética. 
Ex: Explica a estrutura e a composición química do ADN, e recoñece a 
súa importancia biolóxica como molécula responsable do 
almacenamento, a conservación e a transmisión da información 
xenética. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

- BB3.2.1. Diferencia as etapas da replicación
 e identifica os encimas implicados nela. 

2 PA: Descoñece as etapas da replicación e os encimas implicados nela. 
A: Coñece as etapas da replicación e identifica os encimas implicados 
nela. 
MA: Diferencia as etapas da replicación e identifica os encimas 
implicados nela. 
Ex: Describe as etapas da replicación e identifica os encimas 
implicados nela. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

- BB3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso da 
síntese de proteínas. 

2 PA: Non establece a relación do ADN co proceso da síntese de 
proteínas. 
A: Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. 
MA: Establece a relación entre a secuencia de nucleótidos do ADN co 
proceso da síntese de proteínas. 
Ex: Establece a relación entre a secuencia de nucleótidos do ADN co 
proceso da síntese de proteínas. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

- BB3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a función de 
cada un nos procesos de transcrición e tradución. 

 

2 PA: Non diferencia os tipos de ARN e descoñece a función de cada un 
nos procesos de transcrición e tradución. 
A: Coñece os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos de 
transcrición e tradución. 
MA: Diferencia os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos 
de transcrición e tradución. 
- EX: Diferencia os tipos de ARN e describe a función de cada un 
nos procesos de transcrición e tradución. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 
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- BB3.4.2. Recoñece e indica as 
características fundamentais do código xenético, e 
aplica ese coñecemento á resolución de problemas de 
xenética molecular. 

2 PA: Non coñece as características fundamentais do código xenético, 
nin aplica ese coñecemento á resolución de problemas de xenética 
molecular. 
A: Recoñece e indica as características fundamentais do código 
xenético. 
MA: Recoñece e indica as características fundamentais do código 
xenético, e aplica ese coñecemento á resolución de problemas de 
xenética molecular. 
Ex: Recoñece e explica as características fundamentais do código 
xenético, e aplica ese coñecemento á resolución de problemas de 
xenética molecular. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 
- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 
(exercicios, comentarios textos) 

 
 

 

 

 

- BB3.5.1. Interpreta e explica esquemas 2 PA: Non interpreta esquemas dos procesos de replicación, transcrición ET1 - Observación diaria do traballo 
 dos procesos de replicación, transcrición e  e tradución.  individual ou en grupo na aula. 
 tradución.  A: Interpreta correctamente esquemas dos procesos de replicación,  - Realización de probas orais e escritas. 
  transcrición e tradución.  - Realización de actividades 
  MA: Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación,  (exercicios, comentarios textos) 
  transcrición e tradución.   

  Ex: Interpreta, explica e relaciona entre eles esquemas dos procesos   

  de replicación, transcrición e tradución.   

- BB3.5.2. Resolve exercicios prácticos de replicación, 
transcrición e tradución, e de aplicación do código 
xenético. 

2 PA: Non resolve satisfactoriamente exercicios prácticos de replicación, transcrición 
e tradución, nin de aplicación do código xenético. 
A: Resolve exercicios prácticos sinxelos de replicación, transcrición e tradución, e 
de aplicación do código xenético. 
MA: Resolve exercicios prácticos de replicación, transcrición e tradución, e de 
aplicación do código xenético. 
EX: Resolve exercicios prácticos complexos de replicación, transcrición e 
tradución, e de aplicación do código xenético. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
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- BB3.5.3.  Identifica  e  distingue  os  encimas 
principais relacionados cos  procesos de transcrición e 
tradución. 

2 PA: Descoñece os encimas principais relacionados cos procesos de transcrición e 
tradución. 
A: Coñece os encimas principais relacionados cos procesos de transcrición e 
tradución. 
MA: Identifica e distingue os encimas principais relacionados cos procesos de 
transcrición e tradución. 
Ex: Identifica e distingue os encimas principais relacionados cos procesos de 
transcrición e tradución e indica a súa función específica. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB3.6.1. Describe  o  concepto  de mutación e 
establece a súa relación cos fallos na transmisión da 
información xenética. 

2 PA: Descoñece o concepto de mutación e non establece a súa relación cos fallos na 
transmisión da información xenética. 
A: Coñece o concepto de mutación. 
MA: Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos fallos na 
transmisión da información xenética. 
EX: Describe o concepto de mutación, por medio de exemplos, e establece a súa 
relación cos fallos na transmisión da información 
xenética. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB3.6.2. Clasifica as  mutacións  e  identifica os 
axentes mutaxénicos máis frecuentes. 

2 PA: Descoñece os tipos de mutacións e os axentes mutaxénicos máis frecuentes. 
A: Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis frecuentes. 
MA: Clasifica as mutacións segundo distintos criterios e identifica os axentes 
mutaxénicos máis frecuentes. 
Ex: Clasifica as mutacións degundo distintos criterios e identifica os axentes 
mutaxénicos máis frecuentes, indicando exemplos dos seus 
efectos. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB3.7.1. Asocia a relación entre  a mutación e o 
cancro, e determina os riscos que implican algúns 
axentes mutaxénicos. 

2 PA: Descoñece a relación entre mutación e cancro e os riscos de axentes mutaxénicos. 
A: Coñece a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que 
implican algúns axentes mutaxénicos. 
MA: Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que 
implican algúns axentes mutaxénicos. 
Ex: Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que 
implican algúns axentes mutaxénicos, indicando exemplos. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
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- BB3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na 
evolución e na aparición de novas especies. 

2 PA: Ignora a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas 
especies. 
A: Coñece a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas 
especies. 
MA: Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas 
especies. 
Ex: Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas 
especies e pon exemplos deste mecanismo. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as 
técnicas desenvolvidas nos procesos de manipulación 
xenética para a obtención de organismos 
transxénicos. 

3 PA: Descoñece as técnicas desenvolvidas nos procesos de manipulación xenética 
para a obtención de organismos transxénicos. A: Coñece algunhas técnicas 
desenvolvidas nos procesos de manipulación xenética para a obtención de 
organismos transxénicos. MA: Realiza investigacións sobre as técnicas 
desenvolvidas nos procesos de manipulación xenética para a obtención de 
organismos transxénicos. 
EX: Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos procesos 
de manipulación xenética para a obtención de 
organismos transxénicos. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
Realización de actividades (exercicios, 
comentarios textos) 

- BB3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos máis 
recentes sobre o xenoma humano e as súas 
aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as súas 
implicacións éticas e sociais. 

3 PA: Descoñece os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano e as súas 
aplicacións en enxeñaría xenética. 
A: Coñece os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano e as súas 
aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as súas implicacións éticas e sociais. 
MA: Recoñece e indica os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano 
e as súas aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as súas implicacións éticas e 
sociais. 
EX: Recoñece e explica os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano 
e as súas aplicacións en enxeñaría xenética, e valora 
as súas implicacións éticas e sociais. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios da 
xenética mendeliana, os resultados de exercicios de 
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres 
ligados ao sexo e influídos polo sexo. 

3 PA: Non resolve axeitadamente os exercicios de transmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres ligados ao sexo e influídos polo sexo, aplicando os 
principios da xenética mendeliana. 
A: Resolve, aplicando os principios da xenética mendeliana, exercicios sinxelos de 
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados ao sexo e influídos 
polo sexo. 
MA: Resolve, aplicando os principios da xenética mendeliana, exercicios de 
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados ao sexo e influídos polo 
sexo. 
Ex: Resolve, aplicando os principios da xenética mendeliana, exercicios de 
transmisión de un e dous caracteres autosómicos, caracteres ligados ao sexo e 
influídos polo sexo. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
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- BB3.11.1. Argumenta evidencias que demostran 
o feito evolutivo. 

3 PA: Non aporta evidencias que demostran o feito evolutivo. 
A: Coñece algunha das evidencias que demostran o feito evolutivo. 

MA: Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. 
Ex: Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo ilustrándoas con 
exemplos. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB3.12.1. Identifica  os  principios  da teoría 
darwinista e neodarwinista, e compara as súas 
diferenzas. 

3 PA: Descoñece os principios da teoría darwinista e neodarwinista. 
A: Coñece os principios da teoría darwinista e neodarwinista. 
MA: Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e compara as súas 
diferenzas. 
Ex: Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e compara as súas 
diferenzas con axuda de exemplos. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB3.13.1. Distingue os factores que inflúen nas 
frecuencias xénicas. 

3 PA: Descoñece os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. 
A: Coñece os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. 
MA: Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. 
Ex: Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas e explica os seus 
efectos. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

-  BB3.13.2. Comprende e aplica modelos   de estudo 
das frecuencias xénicas na investigación privada e en 
modelos teóricos. 

3 PA: Descoñece os modelos de estudo das frecuencias xénicas na investigación 
privada e en modelos teóricos. 
A: Coñece algúns modelos de estudo das frecuencias xénicas na investigación 
privada e en modelos teóricos. 
MA: Comprende os modelos de estudo das frecuencias xénicas na investigación 
privada e en modelos teóricos. 
Ex: Comprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas na investigación 
privada e en modelos teóricos. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB3.14.1. Ilustra a relación  entre  mutación e 
recombinación, o aumento da diversidade e a súa 
influencia na evolución dos seres vivos. 

3 PA: Descoñece a relación entre mutación e recombinación, o aumento da 
diversidade e a súa influencia na evolución dos seres vivos. 
A: Coñece a relación entre mutación e recombinación, e o aumento da 
diversidade. 
MA: Ilustra a relación entre mutación e recombinación e o aumento da 
diversidade. 
Ex: Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o aumento da diversidade e 
a súa influencia na evolución dos seres vivos. 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
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- BB3.15.1. Distingue tipos de especiación 3 PA: Descoñece os tipos de especiación. ET1 - Observación diaria do traballo 
e identifica os factores que posibilitan a  A: Coñece os tipos de especiación e identifica algún dos factores que  individual ou en grupo na aula. 
segregación dunha especie orixinal en dúas  posibilitan a segregación dunha especie orixinal en dúas especies  - Realización de probas orais e escritas. 
especies diferentes.  diferentes.  - Realización de actividades 

  MA: Distingue tipos de especiación e identifica os factores que  (exercicios, comentarios textos) 
  posibilitan a segregación dunha especie orixinal en dúas especies   

  diferentes.   

  Ex: Distingue tipos de especiación e identifica os factores que   

  posibilitan a segregación dunha especie orixinal en dúas especies   

  diferentes, ilustrándoo con exemplos reais.   

- Bloque 4. O mundo dos 3 PA: Non clasifica axeitadamente os microorganismos no grupo ET1 - Observación diaria do traballo 
microorganismos e as súas implicacións.  taxonómico ao que pertencen.  individual ou en grupo na aula. 
Biotecnoloxía. 
- 

- BB4.1.1. Clasifica os microorganismos 

 A: Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

 - Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
no grupo taxonómico ao que pertencen.     

- BB4.2.1. Analiza a estrutura e a composición dos 
microorganismos e relaciónaas coa súa función. 

- 

3 - PA: Descoñece a estrutura e a composición dos microorganismos. 
- A: Coñece a estrutura e a composición dos microorganismos. 
- MA: Coñece a estrutura e a composición dos microorganismos e 
relaciónaas coa súa función. 

- EX: Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e 

ET1 - Observación diaria do traballo individual 
ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

  relaciónaas coa súa función. 
- 

- 

  

- BB4.3.1. Describe técnicas 3 PA: Descoñece as técnicas instrumentais que permiten o illamento, o ET1, ET2 - Observación diaria do traballo 
instrumentais que permiten o illamento, o  cultivo e o estudo dos microorganismos para a experimentación  individual ou en grupo na aula. 
cultivo e o estudo dos microorganismos para  biolóxica.  - Realización de probas orais e escritas. 
a experimentación biolóxica.  A:   Coñece algunha  das técnicas instrumentais que permiten o  - Realización de actividades 

  illamento, o cultivo e o estudo dos microorganismos para a  (exercicios, comentarios textos) 
  experimentación biolóxica.   

  MA: Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o   

  cultivo e o estudo dos microorganismos para a experimentación   

  biolóxica.   

- BB4.4.1. Recoñece e explica o papel 3 PA: Descoñece o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos ET1 - Observación diaria do traballo 
fundamental dos microorganismos nos ciclos  xeoquímicos.  individual ou en grupo na aula. 
xeoquímicos.  A: Coñece o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos  - Realización de probas orais e escritas. 

  xeoquímicos.  - Realización de actividades 
  MA: Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos  (exercicios, comentarios textos) 
  nos ciclos xeoquímicos.   

  Ex: Recoñece e explica, por medio de exemplos reais, o papel   

  fundamental dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos.   
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- BB4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenos 
máis frecuentes coas doenzas que orixinan. 

3 PA: Non relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas 
doenzas que orixinan. 
A: Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas doenzas que 
orixinan. 
MA: Explica e relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas 
doenzas que orixinan. 
EX: Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas doenzas que 
orixinan e inclúe exemplos. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos 
en numerosos procesos naturais e industriais, e as súas 
numerosas aplicacións 

3 PA: Descoñece a intervención dos microorganismos en numerosos procesos 
naturais e industriais, e as súas numerosas aplicacións. 
A: Coñece a intervención dos microorganismos en numerosos procesos 
naturais e industriais, e as súas numerosas aplicacións. 
MA: Explica a intervención dos microorganismos en numerosos procesos 
naturais e industriais, e as súas numerosas aplicacións. 
Ex: Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos 
naturais e industriais, e as súas numerosas aplicacións. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

-  BB4.6.2.  Recoñece e identifica os tipos   de 
microorganismos implicados en procesos fermentativos 
de interese industrial. 

3 PA: Descoñece os tipos de microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interese industrial. 
A: Coñece algún dos tipos de microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interese industrial. 
MA. Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interese industrial. 
EX: Recoñece, identifica e describe o seu papel os tipos de microorganismos 
implicados en procesos fermentativos de interese industrial. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- BB4.6.3. Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a 
enxeñaría xenética na obtención de produtos 
farmacéuticos, en medicina e en biorremediación, para 
o mantemento e a mellora do medio. 

3 PA: Non valora as aplicacións da biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na 
obtención de produtos farmacéuticos, en medicina e en biorremediación, para o 
mantemento e a mellora do medio. 
A: Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na obtención 
de produtos farmacéuticos, en medicina e en biorremediación, para o 
mantemento e a mellora do medio. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 

- Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e 
as súas aplicacións. 
- BB5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa 
dos seres vivos e identifica os tipos de resposta 
inmunitaria. 

3 PA: Descoñece os mecanismos de autodefensa dos seres vivos. 
A: Coñeceos mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos 
de resposta inmunitaria. 
MA: Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos 
de resposta inmunitaria. 
Ex: Analiza  e describe os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e 
identifica os tipos de resposta inmunitaria. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades (exercicios, 

comentarios textos) 
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- BB5.2.1. Describe as características e os métodos de 
acción das células implicadas na resposta inmune. 

3 PA: Descoñece as características e os métodos de acción das células implicadas 
na resposta inmune. 
A: Coñece as características das células implicadas na resposta inmune. 
MA: Coñece as características e os métodos de acción das células implicadas na 
resposta inmune. 
Ex: Describe as características e os métodos de acción das células implicadas na 
resposta inmune. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 

- BB5.3.1. Compara as características da resposta 
inmune primaria e secundaria. 

3 PA: Descoñece as características da resposta inmune primaria e secundaria. 
A: Coñece as características da resposta inmune primaria e secundaria. 
MA: Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. 
EX: Describe e compara as características da resposta inmune primaria e 
secundaria. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 

-  BB5.4.1.  Define  os  conceptos  de antíxeno e de 
anticorpo, e recoñece a estrutura e a composición 
química dos anticorpos. 

3 PA: Descoñece os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e a estrutura e a 
composición química dos anticorpos. 
A: Distingue os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a estrutura e 
a composición química dos anticorpos. 
MA: Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a estrutura e a 
composición química dos anticorpos. 
Ex: Define e explica os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a 
estrutura e a composición química dos anticorpos. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 

- BB5.5.1. Clasifica os tipos de reacción antíxeno-
anticorpo e resume as características de cada un. 

3 PA: Descoñece os tipos de reacción antíxeno-anticorpo. 
A: Coñece os tipos de reacción antíxeno-anticorpo. 
MA: Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo . 
EX: Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as características 
de cada un. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 

- BB5.6.1. Destaca a importancia da memoria 
inmunolóxica no mecanismo de acción da resposta 
inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e soros. 

3 PA: Ignora a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción da 
resposta inmunitaria. 
A: Coñece a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción da 
resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e soros. 
MA: Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción 
da resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e 
soros. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 
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-  BB5.7.1.  Resume  as   principais alteracións e 
disfuncións do sistema inmunitario, e analiza as 
diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias. 

3 PA: Descoñece as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario. 
A: Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e 
coñece as diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias. 
MA: Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e 
analiza as diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias. 
Ex: Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e 
analiza as diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias, indicando exemplos 
destes dous tipos. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 

- BB5.8.1.
 Describe 
desenvolvemento do 
VIH. 

o ciclo de 3 PA: Descoñece o ciclo de desenvolvemento do VIH. A: 
Coñece o ciclo de desenvolvemento do VIH. MA: Describe o 
ciclo de desenvolvemento do VIH. 
EX: Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH, citando os principais encimas 
involucrados. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 

- BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas 
autoinmunes máis frecuentes, así como os seus efectos 
sobre a saúde. 

3 PA: Descoñece as doenzas autoinmunes máis frecuentes. 
A: Coñece algunhas doenzas autoinmunes máis frecuentes, así como os seus 
efectos sobre a saúde. 
MA: Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes máis frecuentes, así 
como os seus efectos sobre a saúde. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 

- BB5.10.1. Recoñece e  valora  as aplicacións da 
inmunoloxía e da enxeñaría xenética para a produción de 
anticorpos monoclonais. 

3 PA: Non recoñece nin valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría 
xenética para a produción de anticorpos monoclonais. 
A: Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría xenética 
para a produción de anticorpos monoclonais. 

ET1, ET2 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 

- BB5.10.2. Describe os  problemas asociados ao 
transplante de órganos, e identifica as células que actúan. 

3 PA: Descoñece os problemas asociados ao transplante de órganos. 
A: Coñece os problemas asociados ao transplante de órganos, e identifica as 
células que actúan. 
MA: Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e identifica as 
células que actúan. 
EX. Describe, con exemplos, os problemas asociados ao transplante de órganos, e 
identifica as células que actúan. 

ET1 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 

- BB5.10.3. Clasifica e entende os tipos de transplantes, e 
relaciona os avances neste ámbito co impacto futuro na 
doazón de órganos, medula e sangue. 

3 PA: Descoñece os tipos de transplantes. 
A: Coñece os tipos de transplantes, e relaciona os avances neste ámbito co 
impacto futuro na doazón de órganos, medula e sangue. MA: Clasifica e 
entende os tipos de transplantes, e relaciona os avances neste ámbito co 
impacto futuro na doazón de órganos, 
medula e sangue. 

ET1, ET2, ET3 - Observación diaria do traballo 
individual ou en grupo na aula. 

- Realización de probas orais e escritas. 
- Realización de actividades 

(exercicios, comentarios textos) 



263 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
As prácticas de laboratorio constitúen unha estratexia metodolóxica moi importante no proceso de 
ensino-aprendizaxe das ciencias. A aplicación do método científico á resolución de problemas e o 
deseño de experimentos encamiñados á comprobación de hipóteses constitúen en si mesmo o 
proceso científico. Neste curso académico, dada a situación sanitaria e as medidas de prevención 
adoptadas, non se realizarán prácticas de laboratorio. Se a situación mellora, segundo o tempo 
dispoñible e as necesidades do grupo poderán realizarse as seguintes experiencias e que terán por 
obxectivo a observación e reforzo dos contidos da materia: 
 
1. Determinación da presenza de sales en estruturas de organismos vivos 
2. Fenómeno de osmose en ovo de galiña 
3. Identificación de glícidos 
4. Identificación de lípidos 
5. identificación de proteínas 
6. Extracción de ADN de tecido vexetal 
7. Estudo do tamaño dos orgánulos celulares 
8. Observación da mitose en células de raíz de cebola 
9. Simulación da replicación do ADN 
10. Fermentacións alcohólica e láctica 
 

 
5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
A metodoloxía adecuada para desenvolver a bioloxía no bacharelato é aquela que potencia a 
capacidade do alumnado para a autoaprendizaxe, traballar en equipo, aplicar métodos adecuados de 
investigación e para que chegue a comprender a conexión entre os coñecementos teóricos e as súas 
aplicacións prácticas. 
Proposta de estratexias metodolóxicas para desenvolver as capacidades plasmadas nos obxectivos: 
 

-Crear na aula un clima que favoreza as aprendizaxes significativas, que desenvolva o interese 
pola materia e os seus estudos posteriores, que permita a interacción e o intercambio na aula. 
-Ter en conta as ideas previas do alumnado para o deseño e a secuencia de actividades, 
facilitando a construción de aprendizaxes cooperativas que propicien o cambio conceptual, 
metodolóxico e actitudinal. 
-Dotar o alumnado de ferramentas que lle permitan iniciarse nos métodos de investigación 
mediante a preparación de actividades cun obxectivo fundamental de desenvolvemento de 
procedementos. 
-Propoñer actividades que relacionen os fenómenos estudados na aula cos da vida cotiá, 
mediante análise de situacións concretas, comentarios de novas de actualidade ou realizando 
saídas didácticas (laboratorios, fábricas, etc.) combinadas con informes ou traballos 
específicos. 

 
 
 
 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Presentacións dixitais de cada unidade didáctica elaborada pola profesora 
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- Plataforma virtual en Moodle. Dada a situación sanitaria actual, este curso 20/21, habilitase unha 
aula virtual na plataforma educativa Moodle. Na mesma irase subindo material empregado na aula, 
tales como presentacións e boletíns de exercicios. Asemade, o alumnado entregara os seus exercicios 
por esta mesma vía.  
- Boletíns de exercicios elaborados pola profesora de cada UD. Incluiranse tamén preguntas da CiUG. 
- Libro de texto: Sanz, M., Serano, S. e Torralba, B. (2016) Biología 2º Bachillerato. Madrid: Oxford 
Education 
 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación desenvolverase ao longo de cada trimestre empregando os seguintes procedementos:  
 
- Observación directa e diario de aula: Observarase e valorarase a participación e o correcto 
desenvolvemento e execución por parte do alumnado das actividades cotiás da aula. 
 
- Realización de actividades: valoración da realización dos exercicios, propostas de traballos ou busca 
de información . 
- Probas escritas: Realizaranse 1-2 exames por avaliación. 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

- Diario de aula e fichas do alumnado: Onde se rexistrarán as intervencións do alumnado en clase, a 
súa participación, a actitude e as cualificacións das probas escritas. 
- Caderno de clase: onde o alumnado deberá recoller o realizado durante cada sesión, así como 
contestar ás preguntas formuladas pola profesora.  
- Exames: Controis para a avaliación dos contidos. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Realizaranse 1 ou 2 probas escritas ao longo da avaliación. Pode ser que nalgunha avaliación 
por mor da temporalización dos contidos só se poda realizar unha proba. Cabe destacar que neste 
curso 20/21 o inicio do curso adiouse. Asemade, as sesións lectivas quedan reducidas a  2 sesións de 
1 hora e media, polo tanto e dado a importancia de ver tódolos contidos en 2º de bacharelato, é moi 
probable, que só se poda realizar 1 proba escrita, nalgunha avaliación. 
90% da cualificación corresponde á nota media das probas escritas realizadas para avaliar os 
estándares de aprendizaxe. Para superar a avaliación é preciso unha nota como mínimo de 3.5 sobre 
10 en cada unha das probas escritas. 

Naqueles casos nos que se poda realizar dous exames por avaliación, o primeiro control 
contribuirá cun 25% á media ponderada das cualificacións obtidas. O exame de avaliación incluirá 
tódolos contidos desenvolvidos durante a correspondente avaliación, contribuíndo cun 75% á media 
ponderada das califacións obtidas sobre unha puntuación máxima de 9 na avaliación correspondente. 
No caso de realizar un só exame, este contribuirá ao 90% da nota final. 
 

10% corresponde á valoración das diferentes competencias e do traballo diario na clase: 
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traballo na aula, participación, realización de exercicios escritos e orais, entrega de boletíns a través 
da plataforma Moodle. 
As cualificacións decimais iguais ou superiores a -0,75 pasarán ao enteiro superior; mentres que 
aqueles inferiores a -,75 quedarán no enteiro sen decimais.  
 

CONSIDERACIÓNS A TER EN CONTA 
 
A proba axustarase en todo o posible a ABAU. 
O feito de que un alumno/a sexa collido copiando, poderá levar consigo a que a avaliación á que 
pertence dita proba, lle sexa cualificada como non superada coa nota mínima. 
De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que presente o mesmo día que se incorpora 
ao centro, xustificación médica ou de deber inescusable, de carácter público ou privado, para a non 
asistencia a dita proba. A data será fixada pola profesora da materia. 
Para superar a materia é necesario polo tanto: superar cada unha das avaliacións , para o que é 
preciso acadar unha nota mínima dun 5, sumando o 90% de probas obxectivas e o 10% de traballo e 
actitude . A nota final será a nota obtida nas tres avaliacións.  
Para ter superada unha avaliación a nota deberá deberá ser como mínimo dun 5. Non se fará media 
cando a nota da(s) proba(s) sexa inferior a un 3,5. 
Aqueles alumnos/as que suspendan algunha avaliación poderán superala na correspondente 
avaliación. 
 
Estes criterios de cualificación poderán ser modificados no caso de suspensión de clases. Neste caso, 
os criterios de cualificación dependerán do momento e duración da suspensión das clases e serán 
especificados nunha addenda á programación. 
 

CUALIFICACIÓN FINAL 
Para establecer a cualificación final da materia teranse en conta as cualificacións obtidas nas tres 
avaliacións ordinarias do curso. Esa cualificación final será o resultado da media aritmética das 
cualificacións obtidas nas tres avaliacións ordinarias. 
 
No caso de cualificación final negativa (<5) o alumnado ten dereito por lei a unha proba 
extraordinaria en setembro. Esta proba consistirá nun exame que abarcará todos os contidos da 
materia. 
 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
Utilizaremos as seguintes táboas para poder avaliar diversos aspectos do noso traballo 
e así poder tomar as medidas correctoras oportunas que o melloren, se fose necesario. 
A correspondencia está establecida dende o nivel máis baixo de logro (corresponde co 
número 1) ata o nivel total de logro (número 4). 
Planificación da materia e a práctica docente (TABOA Nº 1): Valoraremos se 
conseguimos que o alumando traballe nos diferentes sistemas de agrupamento establecidos 
(individual, parellas, grupo reducido), que tipo de actividades son as que teñen mellores resultados e 
como se reparte o tempo promedio nunha sesión de clase. 
 

Actividades 1 2 3 4 

1 Tipos de agrupamento     
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 Traballo individual do alumnado     

Traballo por parellas do alumnado     

Traballo en pequenos grupos do alumnado     

2 Grado de satisfacción do profesorado dos resultados obtidos     

 Probas escritas     

 Prácticas de laboratorio     

 Exposicións orais     

 Proxecto de investigación     

3 Distribución do tempo na sesión de clase     

 Tempo para conseguir silencio     

 Impartición da teoría explicacións     

 Fomento da participación, solución de cuestións formuladas polo 
alumnado. 

    

 Observación directa do traballo do alumnado     

 Atención individual do alumnado     

4 Metodoloxía aplicada     

 A metodoloxía foi suficientemente variada     

 Prestouse atención aos elementos transversais vinculados aos 
estándares 

    

     

Atención á diversidade (TÁBOA Nº 2): 
 

Atención á diversidade 1 2 3 4 

1 Tívose en conta a diversidade á hora de organizar a clase.     

2 
Formuláronse actividades de diferente nivel nas probas escritas 
ou actividades 

    

3 
Tivéronse en conta aos alumnos que se afastan da media dos 
resultados (tanto por arriba como por abaixo) 

    

4 
Elaboráronse probas de avaliación adaptadas ao alumnado con 
NEAE. 

    

 

Utilizaremos os resultados para axustar o noso traballo da seguinte maneira: 

- Tomar acordos co resto do equipo docente, 

- Propoñer actividades distintas, identificar as necesidades de apoio dos alumnos e decidir 
medidas de reforzo, 

- Variar a orde dos contidos a impartir, 

- Informar ós alumnos dos seus progresos e dos aspectos que deben mellorar, 
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- Incidir se é adecuado no traballo cooperativo, 

- Axudar ós alumnos a que reflexionen sobre a súa aprendizaxe. 

 
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

Para aquel alumnado coa materia de Bioloxía e Xeoloxía pendente de 1º de Bacharelato 
establecerase un protocolo para recuperar dita materia. Aqueles contidos progresivos serán 
avaliados no presente curso de 2 de bacharelato. Para os contidos que carezan de progresividade, ó 
alumnado coa materia de Bioloxía e Xeoloxía pendentes entregaráselle material de reforzo e serán 
avaliados en cada trimestre mediante unha proba escrita. En caso de non superar a materia 
pendente por avaliacións, realizarase unha última proba escrita a finais de curso. 
 

A cualificación final da materia pendente será o promedio das cualificacións obtidas en cada 
avaliación. 
 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN Ó ALUMNADO ACREDITAR OS 
COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS. 

Como está recollido no artigo 21 da Resolución do 15 de xullo de 2016 o alumnado de 2º de 
Bacharelato poderá cursar a materia de Bioloxía que está condicionada á superación da materia de 
Bioloxía e Xeoloxía do primeiro curso sempre e cando demostre posuír os coñecementos necesarios 
mediante a superación dunha proba escrita. 
 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 
Na sesión de avaliación inicial tomaranse todas aquelas medidas individuais ou colectivas que sexan 
necesarias para garantir a consecución dos obxectivos propostos, sempre en coordinación co 
Departamento de Orientación do centro. 
 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
O DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado 
dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 
establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu Artigo 8 as Medidas 
ordinarias. 
 

a)Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 
 

b) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre 
iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 

c) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
 
13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 
CORRESPONDA. 
 

Na materia de Bioloxía de 2º de Bacharelato traballaremos, como se recolle no artigo 6 do Decreto 
86/2015 de 25 de xuño, os seguintes elementos transversais ao longo de todo o curso: a 
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comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional. 
No apartado 4 desta programación estableceuse a relación dos estándares de aprendizaxe con estes 
elementos transversais. 
 
14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 
EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
 

O seguimento do proceso ensino-aprendizaxe seguirase tomando nota dos seguintes ítems: 

Iniciación 
Motivan realmente ó alumnado? 

 
Participación Interese Utilidade Debate 

 

      

Desenvolvemento 
Eficacia das distintas tarefas para favorecer a construción de aprendizaxes nos distintos ámbitos 
formativos propostos. 

 Interese Grao de 
dificultade 

Resultados Conclusións tempo 

      

Aplicación 
Capacidade do alumnado para resolver os cuestionarios e problemas formulados. 

 
Resolución de tarefas Presentación 

   

      

 
 
PLAN DE CONTINXENCIA 
 
Ademais do especificado no anexo da programación didáctica do departamento, no caso concreto da 
materia de Bioloxía de 2º de bacharelato, de termos que pasar a un ensino non presencial seguirase 
traballando a través da aula Moodle, onde se colgarán presentacións e outro tipo de material que o 
alumnado precise para o seguimento da materia. O alumnado entregará o seu traballo pola mesma 
plataforma. Poderanse realizar clases virtuais a través da plataforma Cisco Webex. Sempre que as 
condicións sanitarias o permitan os exames de avaliación faranse de forma presencial.  
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PROGRAMACIÓN DE XEOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO 

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

O Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado polo Ministerio de Educación, 
Cultura e Deporte, que establece o currículum básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do 
Bacharelato, foi desenvolvido na comunidade Autónoma de Galicia polo DECRETO 86/2015, do 25 
de xuño de 2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015). 

 

O ensino nos valores dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa 
sendo unha das finalidades prioritarias da educación, tal e como se pon de manifesto nos obxectivos 
desta etapa educativa e nos desta materia (e que teñen unha manifestación concreta nos contidos 
transversais que se poden traballar en cada unidade didáctica, un dos cales pode ser o feito de que 
a actividade científica non é patrimonio de ningún dos sexos). Así mesmo, preténdese que a 
aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente adquiridos e da 
realidade cotiá e intereses próximos ao alumnado. Por iso, en todos os casos en que é posible se 
parte de realidades e exemplos que lle son coñecidos, de forma que se implique activa e 
receptivamente na construción da súa propia aprendizaxe. A inclusión das competencias básicas 
como referente do currículo afonda nesta concepción funcional das aprendizaxes escolares. 

 
A Xeoloxía de 2º de bacharelato é unha materia optativa que amplía e sistematiza os contidos 

de Bioloxía y Xeoloxxía de 1º, pero ademáis presenta os grandes temas da Xeología como ciencia, a 
súa influencia nos avances técnicos e científicos noutras áreas, e a súa importancia na vida cotidiá. 
Tratase dun estudo global dos aspectos máis importantes desta ciencia, fundamentado na 
observación do entorno xeolóxico e en datos experimentais sobre a composición do noso planeta, a 
súa dinámica a a súa evolución ó longo de millóns de anos. 

 

A Xeoloxía, aparte dos seus contidos exclusivos, aporta unha forma interesante de enfrentarse 
ós problemas científicos. É unha ciencia global: para os científicos que estudian a Terra, non é posible 
analizar un fenómeno local sen referencialo ó conxunto do planeta. Este planteamento global (que, 
obviamente, non impide realizar estudos locais) favorece o establecemento de relacións causa-
efecto moi interesantes para a aprendizaxe. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA 

PARA APRENDER A APRENDER 

XB1.2.1. Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes e procura 
respostas para un pequeno proxecto relacionado coa xeoloxía. 

XB1.3.1. Comprende o significado de tempo xeolóxico e utiliza principios fundamentais da 
xeoloxía, como a horizontalidade, a superposición, o actualismo e o uniformismo. 

XB1.4.1. Interpreta algunhas manifestacións do dinamismo terrestre como consecuencia da 
tectónica de placas. 

XB1.5.1. Analiza información xeolóxica da Lúa e doutros planetas do Sistema Solar, e compáraa 
coa evolución xeolóxica da Terra. 
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XB2.1.1. Identifica as características que determinan a materia mineral, por medio de 
actividades prácticas con exemplos de minerais con propiedades contrastadas, relacionando a 
utilización dalgúns minerais coas súas propiedades. 

XB2.1.3. Compara as situacións en que se orixinan os minerais, elaborando táboas segundo as 
súas condicións fisicoquímicas de estabilidade, e coñece algúns exemplos de evolución e 
transformación mineral por medio de diagramas de fases. 

XB2.1.4. Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos en que se forman os minerais e as 
rochas, e identifica algúns minerais como característicos de cada proceso xeolóxico de formación. 

XB4.1.1. Compara, en diferentes partes do planeta, o mapa simplificado de placas tectónicas 
con outros máis actuais achegados pola xeoloxía e a xeodesia. 

XB4.2.2. Entende e explica por que se moven as placas tectónicas e que relación ten coa 
dinámica do interior terrestre. 

XB4.4.1. Coñece as principais estruturas xeolóxicas. 
XB4.5.1. Coñece e describe as principais características dos modelos de oróxenos. XB4.6.1. 

Explica os principais trazos do relevo do planeta e a súa relación coa tectónica de placas. 
XB4.6.2. Comprende e explica a relación entre a tectónica de placas, o clima e as variacións do 

nivel do mar. 
XB4.6.3. Coñece e argumenta como a distribución de rochas, a escala planetaria, está 

controlada pola tectónica de placas. 
XB4.6.4. Relaciona as principais estruturas xeolóxicas (dobras e fallas) coa tectónica de placas. 
XB4.6.5. Comprende e describe a distribución da sismicidade e o vulcanismo no marco da 

tectónica de placas. 
XB5.1.1. Comprende e analiza como os procesos externos transforman o relevo. XB5.3.1. 

Analiza o papel da radiación solar e da gravidade como motores dos procesos xeolóxicos externos. 
XB5.4.2. Coñece os principais procesos edafoxenéticos e a súa relación cos tipos de solos. 
XB5.6.1. Coñece a distribución da auga no planeta, e comprende e describe o ciclo hidrolóxico. 
XB5.7.1. Relaciona os procesos de escoamento superficial e as súas formas resultantes. 

XB5.8.1. Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, asociándoas co seu proceso 
correspondente. 

XB5.9.1. Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas resultantes co seu proceso 
correspondente. 

XB5.12.1. Relaciona algúns relevos singulares co tipo de rocha. XB5.13.1. Relaciona algúns 
relevos singulares coa estrutura xeolóxica. 

XB6.2.1. Entende e desenvolve a analoxía dos estratos como as páxinas do libro onde está 
escrita a historia da Terra. 

XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas estruturas sedimentarias orixinadas por correntes (ripples 
e estratificación cruzada) e bioxénicas (galerías e pistas), e utilízaas para a reconstrución 
paleoambiental. 

XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos de datación relativa e das interrupcións no rexistro 
estratigráfico a partir da interpretación de cortes xeolóxicos e correlación de columnas 
estratigráficas. 

XB6.6.1. Relaciona fenómenos naturais con cambios climáticos, e valora a influencia da 
actividade humana. 

XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais termos no estudo dos riscos naturais: risco, perigo, 
vulnerabilidade e custo. 

XB7.3.1. Analiza casos concretos dos principais fenómenos naturais que acontecen no noso 
país: terremotos, erupcións volcánicas, movementos de ladeira, inundacións e dinámica litoral. 
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XB7.4.1. Coñece os riscos máis importantes no noso país e relaciona a súa distribución con 
determinadas características de cada zona. 

XB7.5.1. Interpreta as cartografías de risco. 
XB7.6.1. Coñece e valora as campañas de prevención e as medidas deautoprotección. XB7.6.2. 

Analiza e comprende os principais fenómenos naturais acontecidos durante o curso no planeta, o 
país e o seu ámbito local. 

XB8.2.1. Identifica a procedencia dos materiais e dos obxectos que o/a rodean, e realiza unha 
táboa sinxela onde se indique a relación entre a materia prima e os materiais ou obxectos. 

XB8.3.1. Localiza información na rede de diversos tipos de depósitos, e relaciónaos con algún 
dos procesos xeolóxicos formadores de minerais e de rochas. 

XB8.4.1. Elabora táboas e gráficos sinxelos a partir de datos económicos de explotacións 
mineiras, estima un balance económico e interpreta a evolución dos datos. 

XB8.6.1. Coñece e relaciona os conceptos de augas subterráneas, nivel freático, resurxencias 
de auga e circulación da auga. 

XB9.3.1. Coñece e enumera os principais acontecementos xeolóxicos que aconteceron no 
planeta, que estean relacionados coa historia de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

XB9.4.1. Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou comunidade autónoma) cos principais 
dominios xeolóxicos, a historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. XB10.3.1. Coñece e 
describe os principais elementos xeolóxicos do itinerario. 

XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras de rochas, minerais e fósiles da zona. XB10.5.1. 
Reconstrúe a historia xeolóxica da rexión e identifica os procesos activos. XB10.6.1. Coñece e analiza 
os seus principais recursos e riscos xeolóxicos. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
XB1.1.1. Comprende a importancia da xeoloxía na sociedade, e coñece e valora o traballo 

dos/das xeólogos/ as en distintos ámbitos sociais. 
XB1.3.1. Comprende o significado de tempo xeolóxico e utiliza principios fundamentais da 

xeoloxía, como a horizontalidade, a superposición, o actualismo e o uniformismo. 
XB1.5.1. Analiza información xeolóxica da Lúa e doutros planetas do Sistema Solar, e compáraa 

coa evolución xeolóxica da Terra. 

XB1.6.1. Identifica manifestacións da xeoloxía no ámbito diario, coñecendo usos e aplicacións 
desta ciencia na economía, na política, no desenvolvemento sustentable e na protección ambiental. 

XB2.1.1. Identifica as características que determinan a materia mineral, por medio de 
actividades prácticas con exemplos de minerais con propiedades contrastadas, relacionando a 
utilización dalgúns minerais coas súas propiedades. 

XB2. 1.2. Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas súas características fisicoquímicas, 
e recoñece por medio dunha práctica de visu algúns dos minerais máis comúns. 

XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as súas principais características. 
XB3.1.2. Identifica mediante unha proba visual, en fotografías e/ou con espécimes reais, 

variedades e formacións de rochas, realizando exercicios prácticos na aula e elaborando táboas 
comparativas das súas características. 

XB3.2.1. Describe a evolución do magma segundo a súa natureza, utilizando diagramas e 
cadros sinópticos. 

XB3.3.1. Comprende e describe o proceso de formación das rochas sedimentarias, desde a 
meteorización da área fonte, pasando polo transporte e o depósito, á diaxénese, utilizando unha 
linguaxe científica axeitada ao seu nivel educativo BX3.3.2. Comprende e describe os conceptos de 
facies sedimentarias e medios sedimentarios, identificando e localizando algunhas sobre un mapa 
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e/ou no seu ámbito xeográfico- xeolóxico. 
XB3.4.1. Comprende o concepto de metamorfismo e os seus tipos, asociándoos ás condicións 

de presión e temperatura, e é quen de elaborar cadros sinópticos comparando os devanditos tipos. 
BX3.5.1. Comprende o concepto de fluídos hidrotermais, localizando datos, imaxes e vídeos na rede 
sobre fumarolas e géysers actuais, e identifica os depósitos asociados. BX3.6.1. Comprende e explica 
os fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e hidrotermais en relación coa tectónica de 
placas. 

XB4.3.1. Comprende e describe como se deforman as rochas. 
XB4.6.2. Comprende e explica a relación entre a tectónica de placas, o clima e as variacións do 

nivel do mar. 
XB4.6.3. Coñece e argumenta como a distribución de rochas, a escala planetaria, está 

controlada pola tectónica de placas. 
XB4.6.5. Comprende e describe a distribución da sismicidade e o vulcanismo no marco da 

tectónica de placas. 
XB4.7.1. Entende como evoluciona o mapa das placas tectónicas ao longo do tempo e visualiza, 

a través de programas informáticos, a evolución pasada e futura das placas. 
XB5.2.1. Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e a biosfera (incluída a acción antrópica). 
XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización. 
XB5.4.2. Coñece os principias procesos edafoxenéticos e a súa relación cos tipos de solos. 
XB5.5.1. Identifica os factores que favorecen ou dificultan os movementos de ladeira e coñece 

os seus principais tipos. 
XB5.6.1. Coñece a distribución da auga no planeta, e comprende e describe o ciclo hidrolóxico. 
XB5.8.1. Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, asociándoas co seu proceso 

correspondente. 
XB5.9.1. Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas resultantes co seu proceso 

correspondente. 
XB5.10.1. Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica. XB5.11.1. Sitúa a localización dos 

principais desertos. 
XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas estruturas sedimentarias orixinadas por correntes (ripples 

e estratificación cruzada) e bioxénicas (galerías e pistas), e utilízaas para a reconstrución 
paleoambiental. 

XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos de datación relativa e das interrupcións no rexistro 
estratigráfico a partir da interpretación de cortes xeolóxicos e correlación de columnas 
estratigráficas. 

XB6.4.1. Coñece as unidades cronoestratigráficas, e amosa o seu manexo en actividades e 
exercicios. 

XB6.5.1. Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos e xeolóxicos que aconteceron nas 
diferentes era xeolóxicas, e confecciona resumos explicativos ou táboas. 

XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais termos no estudo dos riscos naturais: risco, perigo, 
vulnerabilidade e custo. 

XB7.2.1. Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos en función da súa orixe endóxena, 
exóxena ou extraterrestre. 

XB7.4.1. Coñece os riscos máis importantes no noso país e relaciona a súa distribución con 
determinadas características de cada zona. 

XB8.1.1. Coñece e identifica os recursos naturais como renovables ou non renovables. XB8.2.1. 
Identifica a procedencia dos materiais e dos obxectos que o/a rodean, e realiza unha táboa sinxela 
onde se indique a relación entre a materia prima e os materiais ou obxectos. 
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XB8.4.1. Elabora táboas e gráficos sinxelos a partir de datos económicos de explotacións 
mineiras, estima un balance económico e interpreta a evolución dos datos. 

XB8.6.1. Coñece e relaciona os conceptos de augas subterráneas, nivel freático, resurxencias 
de auga e circulación da auga. 

XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando os principais dominios sobre mapas 
físicos e xeolóxicos. 

XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e utiliza 
a tecnoloxía da información para interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da 
península, as illas e os mares que as rodean. 

XB9.3.1. Coñece e enumera os principais acontecementos xeolóxicos que aconteceron no 
planeta, que estean relacionados coa historia de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

XB10.3.1. Coñece e describe os principais elementos xeolóxicos do itinerario. XB10.3.2. 
Observa e describe afloramentos da zona. 

XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras de rochas, minerais e fósiles da zona. 
XB10.4.1. Utiliza as principais técnicas de representación de datos xeolóxicos (columnas 

estratigráficas, cortes xeolóxicos sinxelos e mapas xeotemáticos). 
XB10.6.1. Coñece e analiza os seus principais recursos e riscos xeolóxicos. 

COMPETENCIA DIXITAL 
 

BX3.5.1. Comprende o concepto de fluídos hidrotermais, localizando datos, imaxes e vídeos na 
rede sobre fumarolas e géysers actuais, e identifica os depósitos asociados. 

BX3.5.1. Comprende o concepto de fluídos hidrotermais, localizando datos, imaxes e vídeos na 
rede sobre fumarolas e géysers actuais, e identifica os depósitos asociados. 

XB4.2.1. Coñece canto e como se moven as placas tectónicas, e utiliza programas informáticos 
de uso libre para coñecer a velocidade relativa do seu centro docente (ou outro punto de referencia) 
respecto ao resto de placas tectónicas. 

XB4.7.1. Entende como evoluciona o mapa das placas tectónicas ao longo do tempo e visualiza, 
a través de programas informáticos, a evolución pasada e futura das placas. XB5.14.1. A través de 
fotografías ou de visitas con Google Earth a diferentes paisaxes locais ou rexionais, relaciona o relevo 
cos axentes e os procesos xeolóxicos externos. 

XB8.3.1. Localiza información na rede de diversos tipos de depósitos, e relaciónaos con algún 
dos procesos xeolóxicos formadores de minerais e de rochas. 

XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e utiliza 
a tecnoloxía da información para interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da 
península, as illas e os mares que as rodean. 

XB10.2.1. Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas e imaxes de satélite, que contrasta 
coas observacións no campo. 

 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

XB2.1.3. Compara as situacións en que se orixinan os minerais, elaborando táboas segundo as 
súas condicións fisicoquímicas de estabilidade, e coñece algúns exemplos de evolución e 
transformación mineral por medio de diagramas de fases. 

XB3.3.1. Comprende e describe o proceso de formación das rochas sedimentarias, desde a 
meteorización da área fonte, pasando polo transporte e o depósito, á diaxénese, utilizando unha 
linguaxe científica axeitada ao seu nivel educativo. 

BX3.3.2. Comprende e describe os conceptos de facies sedimentarias e medios sedimentarios, 
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identificando e localizando algunhas sobre un mapa e/ou no seu ámbito xeográfico-xeolóxico. 
XB4.3.1. Comprende e describe como se deforman as rochas. XB4.4.1. Coñece as principais 

estruturas xeolóxicas. 
XB4.5.1. Coñece e describe as principais características dos modelos de oróxenos. XB8.5.1. 

Compila información ou visita algunha explotación mineira concreta, e emite unha opinión crítica 
fundamentada nos datos obtidos e/ou nas observacións realizadas. 

XB10.3.2. Observa e describe afloramentos da zona. 
 

COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

XB3.4.1. Comprende o concepto de metamorfismo e os seus tipos, asociándoos ás condicións 
de presión e temperatura, e é quen de elaborar cadros sinópticos comparando os devanditos tipos. 

XB4.6.4. Relaciona as principais estruturas xeolóxicas (dobras e fallas) coa tectónica de placas. 
XB5.7.1. Relaciona os procesos de escoamento superficial e as súas formas resultantes. 

XB6.1.1. Argumenta sobre a evolución do concepto de tempo xeolóxico e a idea da idade da Terra 
ao longo de historia do pensamento científico. 

XB6.5.1. Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos e xeolóxicos que aconteceron nas 
diferentes era xeolóxicas, e confecciona resumos explicativos ou táboas. 

XB10.1.1. Utiliza o material de campo (martelo, caderno, lupa e compás). 
 

COMPETENCIA DE CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
 

XB1.2.1. Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes e procura 
respostas para un pequeno proxecto relacionado coa xeoloxía. 

XB3.1.2. Identifica mediante unha proba visual, en fotografías e/ou con espécimes reais, 
variedades e formacións de rochas, realizando exercicios prácticos na aula e elaborando táboas 
comparativas das súas características. 

BX3.6.1. Comprende e explica os fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e 
hidrotermais en relación coa tectónica de placas. 

XB6.4.1. Coñece as unidades cronoestratigráficas, e amosa o seu manexo en actividades e 
exercicios. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 
 

XB1.1.1. Comprende a importancia da xeoloxía na sociedade, e coñece e valora o traballo 
dos/das xeólogos/ as en distintos ámbitos sociais. 

XB1.6.1. Identifica manifestacións da xeoloxía no ámbito diario, coñecendo usos e aplicacións 
desta ciencia na economía, na política, no desenvolvemento sustentable e na protección ambiental. 

XB6.1.1. Argumenta sobre a evolución do concepto de tempo xeolóxico e a idea da idade da 
Terra ao longo de historia do pensamento científico. 

XB6.6.1. Relaciona fenómenos naturais con cambios climáticos, e valora a influencia da 
actividade humana. 

XB7.6.1. Coñece e valora as campañas de prevención e as medidas deautoprotección. XB8.5.1. 
Compila información ou visita algunha explotación mineira concreta, e emite unha opinión crítica 
fundamentada nos datos obtidos e/ou nas observacións realizadas. 

XB8.7.1. Comprende e valora a influencia humana na xestión as augas subterráneas, 
expresando a opinión sobre os efectos desta en medio. 
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XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando os principais dominios sobre mapas 
físicos e xeolóxicos. 

XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e utiliza 
a tecnoloxía da información para interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da 
península, as illas e os mares que as rodean. 

XB10.7.1. Comprende a necesidade de apreciar, valorar, respectar e protexer os elementos do 
patrimonio xeolóxico. 

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 
 

A Xeoloxía de 2º curso de bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades 
que lle permitan: 

 

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

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

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

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

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

conflitos persoais, familiares e sociais. 

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

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

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

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

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

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnología ao 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

A materia preséntase en dez bloques. O bloque 1 aborda a descrición do planeta Terra e o seu 
estudo. O alumnado aborda a importancia da xeoloxía na sociedade actual e a interpretación global 
da súa estructura e das manifestacións externas que se observan a diario. O bloque 2 aborda a o 
estudo dos minerais como compñentes das rochas. O alumnado deberá recoñecer a materia mineral 
e as condicións nas que se forman os diferentes minerais que compoñen as rochas da Terra. O bloque 
3 aborda o estudo das rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas. O alumnado deberá identificar 
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as características que permiten identificar os diferentes tipos de rochas así como comprender o cilo 
das rochas como unha visión holística do funcionamento dinámico do planeta. O bloque 4 aborda o 
estudo da tectónica de placas como unha teoría global. O alumnado deberá interpretar a distribución 
actual dos continentes no contexto da tectónica de placas e abordar o desenvolvemento científico 
que se producíu para que se formulase esta teoría. O bloque cinco aborda o estudo dos fenómenos 
xeolóxicos externos e como o relevo evoluciona pola acción dos fenómenos xeolóxicos externos 
facendo escila fincapé na interpretación do relevo do seu entorno. O bloque seis aborda o estudo do 
tempo xeolóxico e a xeoloxía histórica. Neste bloque toma especial relevancia o coñecemento da 
evolución do pensamento ó longo da historia e cómo a ciencia da xeoloxía influíu nos cambios 
paradigmáticos do pensamento humano na comprensión da historia do planeta Terra. O bloque sete 
aborda o estudo dos riscos xeolóxicos. Despois de comprender que a Terra é un sistema dinámico é 
o momento de valorar os riscos que se derivan da actividade humana en relación co funcionamento 
natural do planeta. O bloque oito estuda os recursos minerais e energéticos e augas subterráneas. 
O aproveitamento dos recursos naturais por parte do home precisa plantexar o uso sostible do 
planeta. Aproveitar as oportunidades dos recursos naturais non renovables exixe o plantexamento 
de estrategias de explotación sostible á vez que se desenvolve o aproveitamento dos recursos non 
renovables. O bloque nove aborda o estudo da xeoloxía de España facendo unha interpretación 
global das características xeolóxicas do noso país no contexto dos contados desenvolvidos ata o 
momento. Finalmente o bloque dez aborda a xeoloxía de campo onde o alumnado poderá aplicar os 
contidos desenvolvidos ó seu entorno máis próximo. 



283 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

 

4. RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 
 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

  

 

 

Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo 

 

 i 
 l 

 B1.1. Perspectiva xeral da 
xeoloxía, os seus obxectos de estudo, os seus 
métodos de traballo e a súa utilidade 
científica e social: definición de xeoloxía e 
especialidades. O traballo dos/das 
xeólogos/as. 

 B1.1. Definir a ciencia da 
xeoloxía e as súas principais especialidades, e 
comprender o traballo realizado polos/as 
xeólogos/as. 

 XB1.1.1. Comprende a importancia da xeoloxía na sociedade, 
e coñece e valora o traballo dos/das xeólogos/as en distintos ámbitos sociais. 

 C
MCCT 

 C
SC 

 l  B1.2. A metodoloxía 
científica e a xeoloxía. 

 B1.2. Aplicar as estratexias 
propias do traballo científico na resolución de 
problemas relacionados coa xeoloxía. 

 XB1.2.1. Selecciona información, analiza datos, formula 
preguntas pertinentes e procura respostas para un pequeno proxecto 
relacionado coa xeoloxía. 

 C
CEC 

 C
AA 

 i 
 e 

 B1.3. Tempo
 xeolóxico e principios 
fundamentais da xeoloxía. 

 B1.3. Entender o concepto de 
tempo xeolóxico e os principios fundamentais da 
xeoloxía, como os de  horizontalidade,   
superposición,   actualismo e uniformismo. 

 XB1.3.1. Comprende o significado de tempo xeolóxico e utiliza 
principios fundamentais da xeoloxía, como a horizontalidade, a superposición, 
o actualismo e o uniformismo. 

 C
MCCT 

 C
AA 

 l  B1.4. A Terra como planeta 
dinámico e en evolución. A Tectónica de 
Placas como teoría global da Terra. 

 B1.4. Analizar o dinamismo 
terrestre explicado segundo a teoría global da 
tectónica de placas. 

 XB1.4.1. Interpreta algunhas manifestacións do dinamismo 
terrestre como consecuencia da tectónica de placas. 

 C
AA 
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 l  B1.5. Xeoplanetoloxía: 
características dos demais planetas e da Lúa, 
en comparación coa evolución xeolóxica do 
noso planeta. 

 B1.5. Analizar a evolución 
xeolóxica da Lúa e doutros planetas do Sistema 
Solar, comparándoas coa da Terra. 

 XB1.5.1. Analiza información xeolóxica da Lúa e doutros 
planetas do Sistema Solar, e compáraa coa evolución xeolóxica da Terra. 

 C
AA 

 C
MCCT 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

 b 
 a 
 d 

 B1.6. Xeoloxía na vida cotiá. 
Problemas ambientais e xeolóxicos globais 

 B1.6. Observar as 
manifestacións da xeoloxía no ámbito diario e 
identificar algunhas implicacións na economía, 
na política, no desenvolvemento sustentable e 
no ambiente. 

 

 
 

 XB1.6.1. Identifica manifestacións da xeoloxía no ámbito 
diario, coñecendo usos e aplicacións desta ciencia na economía, na política, no 
desenvolvemento sustentable e na protección ambiental. 

 C
MCC
T 

 C
SC 

  

 

 

Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas 

 

 i 
 l 

 B2.1. Materia mineral e 
concepto de mineral. Relación entre 
estrutura cristalina, composición química e 
propiedades dos minerais. Mineraloides. 

 B2.2. Relación entre as 
características dos minerais e a súa utilidade 
práctica. 

 B2.3. Comprobación das 
características da materia mineral. 

 B2.1. Describir as propiedades 
que caracterizan a materia mineral; 
comprender e sinalar a súa variación como unha 
función da estrutura e a composición química 
dos minerais; e recoñecer a utilidade dos 
minerais polas súas propiedades. 

 XB2.1.1. Identifica as características que determinan a materia 
mineral, por medio de actividades prácticas con exemplos de minerais con 
propiedades contrastadas, relacionando a utilización dalgúns minerais coas 
súas propiedades. 

 C
MCCT 

 C
AA 
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 l 
 d 

 B2.4. Clasificación químico-
estrutural dos minerais. 

 B2.5. Técnicas para a 
identificación de minerais. 

 B2.6. Recoñecemento de 
visu das especies minerais máis comúns. 

 B2.2. Coñecer e identificar os 
grupos de minerais máis importantes segundo 
unha clasificación químico-estrutural, e nomear 
e distinguir de visu diferentes especies minerais. 

 XB2. 1.2. Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas 
súas características fisicoquímicas, e recoñece por medio dunha práctica de visu 
algúns dos minerais máis comúns. 

 C
MCCT 

 i 
 e 

 B2.7. Formación, evolución e 
transformación dos minerais. Estabilidade e 
inestabilidade mineral. 

 B2.3. Analizar as condicións 
fisicoquímicas na formación dos minerais, e 
comprender e describir as causas da evolución, 
da 

 XB2.1.3. Compara as situacións en que se orixinan os minerais, 
elaborando táboas segundo as súas condicións fisicoquímicas de estabilidade, 
e coñece algúns exemplos de evolución e transformación mineral por medio de 

 C
AA 

 C
CL 
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i 

 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 
 
 

Obxe
cti 

 
 
 

Contid
os 

 
 
 

Criterios avaliación 

 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

 
 
 

Compet
en 

  B2.8. Os diagramas de fases e a evolución e 
transformación dos minerais. 

inestabilidade e da transformación mineral, 
utilizando diagramas de fases sinxelos. 

diagramas de fases.  

 i  B2.9. Procesos xeolóxicos formadores de 
minerais e rochas: magmáticos, 
metamórficos, hidrotermais, superxénicos e 
sedimentarios. 

 B2.10. Principais minerais orixinados nos 
diferentes procesos xeolóxicos. 

 B2.4. Coñecer e identificar os principais 
ambientes e procesos xeolóxicos formadores 
de minerais e rochas, e identificar algúns 
minerais coa súa orixe máis común 
(magmática, metamórfica, hidrotermal, 
superxénica ou sedimentaria). 

 XB2.1.4. Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos en que se forman os 
minerais e as rochas, e identifica algúns minerais como característicos de cada 
proceso xeolóxico de formación. 

 CAA 

  
 
 

Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas 

 

  B3.1. Concepto de rocha e descrición das 
súas principais características. Criterios de 
clasificación. Clasificación dos principais 
grupos de rochas ígneas, sedimentarias e 
metamórficas. 

 B3.2. Ciclo das rochas. Relación coa tectónica 
de placas. 

 B3.3. Técnicas de identificación e 
recoñecemento de visu das rochas máis 
comúns en Galicia. 

 B3.1. Explicar o concepto de rocha e os criterios 
de clasificación; diferenciar e identificar polas 
súas características diversos tipos de 
formacións de rochas, e identificar os principais 
grupos de rochas ígneas (plutónicas e 
volcánicas), sedimentarias e metamórficas. 

 XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as súas principais características.  CMC
CT  l 

 XB3.1.2. Identifica mediante unha proba visual, en fotografías e/ou con 
espécimes reais, variedades e formacións de rochas, realizando exercicios 
prácticos na aula e elaborando táboas comparativas das súas características. 

 CCEC 
 CMC

CT 

 d 
 i 

 B3.4. Orixe das rochas ígneas. Conceptos e 
propiedades dos magmas. Evolución e 
diferenciación magmática. 

 B3.5. Clasificación das rochas ígneas. Rochas 
ígneas en Galicia. 

 B3.2. Coñecer a orixe das rochas ígneas, 
analizando a natureza dos magmas e 
comprendendo os procesos de xeración, 
diferenciación e localización dos magmas. 

 XB3.2.1. Describe a evolución do magma segundo a súa natureza, utilizando 
diagramas e cadros sinópticos. 

 CMC
CT 

 i 
 e 

 B3.6. Orixe das rochas sedimentarias. 
Proceso sedimentario:
meteorización, erosión, 

 B3.3. Coñecer e diferenciar a orixe dos 
sedimentos e das rochas
 sedimentarias, 

 XB3.3.1. Comprende e describe o proceso de formación das rochas 
sedimentarias, desde a meteorización da área fonte, pasando polo 
transporte e 

 CCL 
 CMC

CT 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

 transporte, depósito e diaxénese. 
Cuncas e ambientes sedimentarios. 

 B3.7. Clasificación das rochas 
sedimentarias. 

 B3.8. Cuncas sedimentarias 
galegas. 

analizando o proceso sedimentario 
desde a meteorización á diaxénese, e identificar 
as os tipos de medios sedimentarios. 

o depósito, á diaxénese, utilizando unha linguaxe científica axeitada ao 
seu nivel educativo. 

 BX3.3.2. Comprende e describe os conceptos de facies 
sedimentarias e medios sedimentarios, identificando e localizando algunhas 
sobre un mapa e/ou no seu ámbito xeográfico-xeolóxico. 

 

 i 
 e 

 B3.9. Orixe das rochas 
metamórficas. Tipos de metamorfismo. 
Facies metamórficas e condicións 
fisicoquímicas de formación. 

 B3.10. Clasificación das 
rochas metamórficas. Metamorfismo en 
Galicia. 

 B3.4. Coñecer e identificar a 
orixe das rochas metamórficas, diferenciando as 
facies metamórficas en función das condicións 
fisicoquímicas. 

 XB3.4.1. Comprende o concepto de metamorfismo e os seus 
tipos, asociándoos ás condicións de presión e temperatura, e é quen de 
elaborar cadros sinópticos comparando os devanditos tipos. 

 C
MCCT 

 C
SIEE 

 l  B3.11. Fluídos hidrotermais e 
a súa expresión en superficie. Depósitos 
hidrotermais e procesos metasomáticos. 

 B3.5. Coñecer e diferenciar a 
natureza dos fluídos hidrotermais, os depósitos 
e os procesos metasomáticos asociados. 

 BX3.5.1. Comprende o concepto de fluídos hidrotermais, 
localizando datos, imaxes e vídeos na rede sobre fumarolas e géysers actuais, 
e identifica os depósitos asociados. 

 C
D 

 C
MCCT 

 l 
 d 

 B3.12.
 Magmatismo,
 sedimentación, metamorfismo e 
hidrotermalismo no marco da tectónica de 
placas 

 B3.13. Hidrotermalismo en 
Galicia. 

 B3.6. Comprender e describir a 
actividade ígnea, sedimentaria, metamórfica e 
hidrotermal como fenómenos asociados á 
tectónica de placas. 

 BX3.6.1. Comprende e explica os fenómenos ígneos, 
sedimentarios, metamórficos e hidrotermais en relación coa tectónica de 
placas. 

 C
MCCT 

 C
CEC 
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Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global 

 

 i 
 e 

 B4.1. Evolución histórica 
desde a deriva continental á tectónica de 
placas. 

 B4.2. Mapa das placas 
tectónicas. 

 B4.1. Coñecer e indicar como é 
o mapa actual das placas tectónicas, e comparar 
este cos mapas simplificados. 

 XB4.1.1. Compara, en diferentes partes do planeta, o mapa 
simplificado de placas tectónicas con outros máis actuais achegados pola 
xeoloxía e a xeodesia. 

 C
AA 

 C
D 

 i  B4.3. Límites das placas. 
Procesos intraplaca e interplaca. Evolución 
futura. 

 B4.4. Cálculo informático do 
movemento de calquera punto respecto as 
outras placas. 

 B4.2. Coñecer e indicar canto, 
como e por que se moven as placas tectónicas. 

 XB4.2.1. Coñece canto e como se moven as placas tectónicas, 
e utiliza programas informáticos de uso libre para coñecer a velocidade relativa 
do seu centro docente (ou outro punto de referencia) respecto ao resto de 
placas tectónicas. 

 C
D 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

  B4.5. Causas do movemento 
das placas. Relación coa dinámica do interior 
do planeta. 

  XB4.2.2. Entende e explica por que se moven as placas 
tectónicas e que relación ten coa dinámica do interior terrestre. 

 C
AA 

 i  B4.6. Mecánica de rochas. 
Esforzos e deformacións. 

 B4.3. Comprender e explicar 
como se  deforman as rochas. 

 XB4.3.1. Comprende e describe como se deforman as rochas.  C
CL 

 C
MCCT 

 e 
 m 

 B4.7. Principais estruturas 
xeolóxicas: dobras e fallas. 

 B4.4. Describir as principais 
estruturas xeolóxicas. 

 XB4.4.1. Coñece as principais estruturas xeolóxicas.  C
CL 

 C
AA 

 e 
 l 

 B4.8. Evolución dos 
oróxenos. Procesos oroxénicos e xeoloxía 
galega. 

 B4.5. Describir as 
características dun oróxeno, e relacionar o 
relevo galego coas principais oroxenias. 

 XB4.5.1. Coñece e describe as principais características dos 
modelos de oróxenos. 

 C
CL 

 C
AA 

 b 
 i 

 B4.9. Relación da tectónica 
de placas cos principais aspectos da xeoloxía e 
o paleoclima do planeta. 

 B4.10. Sismicidade, 
vulcanismo e tectónica de placas. 

 B4.6. Relacionar a tectónica de 
placas con algúns aspectos xeolóxicos: relevo, 
clima e cambio climático, variacións do nivel do 
mar, distribución de rochas, estruturas 
xeolóxicas, sismicidade e vulcanismo. 

 XB4.6.1. Explica os principais trazos do relevo do planeta e a 
súa relación coa tectónica de placas. 

 C
AA 

 XB4.6.2. Comprende e explica a relación entre a tectónica de 
placas, o clima e as variacións do nivel do mar. 

 C
AA 

 C
MCCT 

 XB4.6.3. Coñece e argumenta como a distribución de rochas, 
a  escala planetaria, está controlada pola tectónica de placas. 

 C
AA 

 C
MCCT 

 XB4.6.4. Relaciona as principais estruturas xeolóxicas (dobras 
e fallas) coa tectónica de placas. 

 C
AA 

 C
SIEE 
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 XB4.6.5. Comprende e describe a distribución da sismicidade 
e o vulcanismo no marco da tectónica de placas. 

 C
AA 

 C
MCCT 

 e 
 g 

 B4.11.  A  tectónica  de  
placas   e   a   historia da Terra. Modelos 
informáticos para describir a evolución 
pasada e futura das placas 

 B4.7. Describir a tectónica de 
placas e os seus antecedentes históricos. 

 XB4.7.1. Entende como evoluciona o mapa das placas 
tectónicas ao longo do tempo e visualiza, a través de programas informáticos, 
a evolución pasada e futura das placas. 

 C
D 

 C
MCCT 

  

 

 

Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

 l 
 m 

 B5.2. Axentes
 causantes dos procesos 
xeolóxicos externos. 

 B5.1. Recoñecer a capacidade 
transformadora dos procesos externos. 

 XB5.1.1. Comprende e analiza como os procesos externos 
transforman o relevo. 

 C
AA 

 a 
 b 
 l 

 B5.3. Axentes atmosféricos, 
augas continentais e mariñas e seres vivos, 
incluída a acción antrópica, como axentes que 
orixinan os procesos xeolóxicos externos. 

 B5.2. Identificar o papel da 
atmosfera, a hidrosfera e a biosfera e, nela, a 
acción antrópica. 

 XB5.2.1. Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e a 
biosfera (incluída a acción antrópica). 

 C
MCCT 

 a 
 e 
 h 

 B5.4. Radiación solar e 
gravidade como motores dos procesos 
xeolóxicos externos. 

 B5.3. Distinguir a enerxía solar e 
a gravidade como motores dos procesos 
externos. 

 XB5.3.1. Analiza o papel da radiación solar e da gravidade 
como motores dos procesos xeolóxicos externos. 

 C
AA 

 e  B5.5. Meteorización: tipos. 
 B5.6. Procesos 

edafoxenéticos. Evolución e tipos de solo. 

 B5.4. Coñecer e describir os 
principais  procesos de meteorización física e 
química, entender os procesos de edafoxénese, 
e coñecer e identificar os principais tipos de 
chans. 

 XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización.  C
MCCT 

 XB5.4.2. Coñece os principais procesos edafoxenéticos e a súa 
relación cos tipos de solos. 

 C
MCCT 

 C
AA 

 e 
 l 

 B5.7. Movementos de 
ladeira: tipos; factores que inflúen nos 
procesos. 

 B5.5. Comprender e diferenciar 
os factores que inflúen nos movementos de 
ladeira e os principais tipos. 

 XB5.5.1. Identifica os factores que favorecen ou dificultan os 
movementos de ladeira e coñece os seus principais tipos. 

 C
MCCT 

 a 
 c 
 i 

 B5.8. Acción xeolóxica da 
auga. Distribución da auga na Terra. Ciclo 
hidrolóxico. 

 B5.6. Analizar a distribución da 
auga no planeta Terra e o ciclo hidrolóxico. 

 XB5.6.1. Coñece a distribución da auga no planeta, e 
comprende e describe o ciclo hidrolóxico. 

 C
MCCT 

 C
AA 

 a 
 l 
 e 

 B5.9. Augas superficiais: 
procesos e formas resultantes. 

 B5.7. Analizar a influencia do 
escoamento superficial como axente modelador 
e diferenciar as súas formas resultantes. 

 XB5.7.1. Relaciona os procesos de escoamento superficial e as 
súas formas resultantes. 

 C
AA 

 C
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SIEE 

 i 
 e 

 B5.10. Glaciares: tipos, 
procesos e formas resultantes. 

 B5.8. Comprender e describir 
os procesos glaciares e as súas formas 
resultantes. 

 XB5.8.1. Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, 
asociándoas co seu proceso correspondente. 

 C
MCCT 

 C
AA 

 i 
 e 

 B5.11. O mar: ondas, mareas 
e correntes de deriva. Procesos e formas 
resultantes. 

 B5.9. Comprender e describir 
os procesos xeolóxicos derivados da acción 
mariña e a formas resultantes. 

 XB5.9.1. Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas 
resultantes co seu proceso correspondente. 

 C
MCCT 

 C
AA 



294 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

 

 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

 i 
 e 

 B5.12. Acción xeolóxica do 
vento: procesos e formas resultantes. 
Desertos. 

 B5.10. Comprender e describir 
os procesos xeolóxicos derivados da acción 
eólica e relacionalos coas formas resultantes. 

 XB5.10.1. Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica.  C
MCCT 

 e 
 l 

 B5.13. Circulación 
atmosférica e situación dos desertos. 
Principais desertos do planeta. 

 B5.11. Entender a relación 
entre a circulación xeral atmosférica e a 
localización dos desertos. 

 XB5.11.1. Sitúa a localización dos principais desertos.  C
MCCT 

 l 
 i 

 B5.14. Litoloxía e relevo 
(relevo cárstico e granítico). 

 B5.12. Coñecer algúns relevos 
singulares condicionados pola litoloxía 
(modelaxe cárstica e granítica). 

 XB5.12.1. Relaciona algúns relevos singulares co tipo de 
rocha. 

 C
AA 

 i 
 l 

 B5.15. Estrutura e relevo. 
Relevos estruturais. 

 B5.13. Analizar a influencia das 
estruturas xeolóxicas no relevo. 

 XB5.13.1. Relaciona algúns relevos singulares coa estrutura 
xeolóxica. 

 C
AA 

 g 
 l 

 B5.16. Relacións entre as 
paisaxes e os procesos xeolóxicos externos. 

 B5.17. A paisaxe galega e os 
procesos xeolóxicos responsables. 
Xeomorfoloxía de Galicia. 

 B5.14. Interpretar fotografías 
de paisaxes en relacións cos axentes e os 
procesos xeolóxicos externos. 

 XB5.14.1. A través de fotografías ou de visitas con Google 
Earth a diferentes paisaxes  locais  ou  rexionais,  relaciona  o  relevo   cos   
axentes   e   os procesos xeolóxicos externos. 

 C
D 

  

 

 

Bloque 6. Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica 

 

 c 
 m 

 B6.1. O tempo en Xeoloxía. 
Debate sobre a idade da Terra. Uniformismo 
fronte a catastrofismo. Rexistro estratigráfico. 

 B6.1. Analizar o concepto do 
tempo xeolóxico e entender a natureza do 
rexistro estratigráfico e a duración de diversos 
fenómenos xeolóxicos. 

 XB6.1.1. Argumenta sobre a evolución do concepto de tempo 
xeolóxico e a idea da idade da Terra ao longo de historia do pensamento 
científico. 

 C
SC 

 C
SIEE 

 e 
 l 

 B6.2. Método do actualismo: 
aplicación á reconstrución paleoambiental. 

 B6.2. Entender a aplicación do 
método do actualismo á reconstrución 

 XB6.2.1. Entende e desenvolve a analoxía dos estratos como 
as páxinas do libro onde está escrita a historia da Terra. 

 C
AA 
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Estruturas sedimentarias e bioxénicas. 
Paleoclimatoloxía. 

paleoambiental; coñecer e indicar algúns tipos 
de estruturas sedimentarias e bioxénicas, e a súa 
aplicación; e utilizar os indicadores 
paleoclimáticos máis representativos. 

 XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas estruturas sedimentarias 
orixinadas por correntes (ripples e estratificación cruzada) e bioxénicas 
(galerías e pistas), e utilízaas para a reconstrución paleoambiental. 

 C
MCCT 

 C
AA 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

 i 
 a 

 B6.3. Métodos de datación: 
xeocronoloxía relativa e absoluta. Principio de 
superposición dos estratos. Fósiles. 
Bioestratigrafía. Métodos radiométricos de 
datación absoluta. 

 B6.4. Interpretación de 
cortes xeolóxicos e de mapas topográficos. 
Elaboración e interpretación de columnas 
estratigráficas. 

 B6.3. Coñecer e diferenciar os 
principais métodos de datación absoluta e 
relativa; aplicar o principio de superposición de 
estratos e derivados para interpretar cortes 
xeolóxicos; e entender os fósiles   guía   como   
peza   clave   para   a datación bioestratigráfica. 

 XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos de datación relativa e 
das interrupcións  no rexistro estratigráfico a partir da interpretación de cortes 
xeolóxicos e correlación de columnas estratigráficas. 

 C
MCCT 

 C
AA 

 i 
 e 

 B6.5. Táboa de tempo 
xeolóxico: unidades cronoestratigráficas e 
xeocronolóxicas. 

 B6.4. Identificar as principais 
unidades cronoestratigráficas que conforman a 
táboa de tempo xeolóxico. 

 XB6.4.1. Coñece as unidades cronoestratigráficas, e amosa o 
seu manexo en actividades e exercicios. 

 C
MCCT 

 C
CEC 

 c 
 l 

 B6.6. Xeoloxía histórica. 
Evolución xeolóxica e biolóxica da Terra desde 
o arcaico á actualidade, resaltando os 
principais eventos. Primates e evolución do 
xénero Homo. 

 B6.5. Coñecer e indicar os 
principais eventos globais acontecidos na 
evolución da Terra desde a súa formación. 

 XB6.5.1. Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos e 
xeolóxicos que aconteceron nas diferentes era xeolóxicas, e confecciona 
resumos explicativos ou táboas. 

 C
MCCT 

 C
SIEE 

 a 
 b 
 c 
 m 

 B6.7. Cambio climáticos 
naturais. Relación entre fenómenos naturais e 
cambios climáticos. 

 B6.8. Cambio climático 
actual. Influencia da actividade humana. 

 B6.6. Diferenciar os cambios 
climáticos naturais e os inducidos pola 
actividade humana. 

 XB6.6.1. Relaciona fenómenos naturais con cambios 
climáticos, e valora a influencia da actividade humana. 

 C
SC 

 C
AA 

  

 

 

Bloque 7. Riscos xeolóxicos 
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 i  B7.1. Riscos naturais: perigo, 
vulnerabilidade, exposición e custo. 

 B7.1. Coñecer e identificar os 
principais termos no estudo dos riscos naturais. 

 XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais termos no estudo dos 
riscos naturais: risco, perigo, vulnerabilidade e custo. 

 C
MCCT 

 C
AA 

 e 
 i 

 B7.2. Clasificación
 dos riscos naturais: 
endóxenos, exóxenos e extraterrestres. 

 B7.2. Caracterizar os riscos 
naturais en función da súa orixe: endóxena, 
exóxena e extraterrestre. 

 XB7.2.1. Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos en 
función da súa orixe endóxena, exóxena ou extraterrestre. 

 C
MCCT 

 e  B7.3. Principais riscos 
endóxenos: terremotos e 

 B7.3. Analizar en detalle algúns 
dos principais 

 XB7.3.1. Analiza casos concretos dos principais fenómenos 
naturais que 

 C
AA 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

 a volcáns. 
 B7.4. Principais riscos 

exóxenos: movementos de ladeira, 
inundacións e dinámica litoral. 

fenómenos naturais: terremotos, 
erupcións volcánicas, movementos de ladeira, 
inundacións e dinámica litoral. 

acontecen no noso país: terremotos, erupcións volcánicas, 
movementos de ladeira, inundacións e dinámica litoral. 

 

 c 
 e 

 B7.5. Situar os principais 
riscos endóxenos e esóxenos do noso país. 
Relaciona a súa distribución coas 
características xeolóxicas de cada zona. 

 B7.4. Comprender e sinalar a 
distribución destes fenómenos naturais no noso 
país e saber onde hai maior risco. 

 XB7.4.1. Coñece os riscos máis importantes no noso país e 
relaciona a súa distribución con determinadas características de cada zona. 

 C
AA 

 C
MCCT 

 a 
 h 

 B7.6. Análise e xestión de 
riscos: cartografías de inventario, 
susceptibilidade e grao de perigo. 

 B7.5. Entender as cartografías 
de risco. 

 XB7.5.1. Interpreta as cartografías de risco.  C
AA 

 a 
 m 
 c 

 B7.7. Prevención: campañas 
e medidas de autoprotección. 

 B7.6. Valorar a necesidade de 
levar a cabo medidas de autoprotección. 

 XB7.6.1. Coñece e valora as campañas de prevención e as 
medidas deautoprotección. 

 C
AA 

 C
SC 

 a 
 h 

 B7.8. Análise dos principais 
fenómenos naturais acontecidos no planeta e 
en Galicia durante o curso escolar 

 B7.7. Analizar os principais 
fenómenos naturais que aconteceron durante o 
curso escolar. 

 XB7.6.2. Analiza e comprende os principais fenómenos 
naturais acontecidos durante o curso no planeta, o país e o seu ámbito local. 

 C
AA 

  

 

 

Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas 

 

 a 
 h 

 B8.1. Recursos renovables e 
non renovables. 

 B8.1. Comprender e diferenciar 
os conceptos de recursos renovables e non 
renovables, e identificar os tipos de recursos 
naturais de tipo xeolóxico. 

 XB8.1.1. Coñece e identifica os recursos naturais como 
renovables ou non renovables. 

 C
MCCT 



293 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

 c 
 l 

 B8.2. Clasificación dos 
recursos minerais e enerxéticos en función do 
seu interese económico, social e ambiental. 

 B8.2. Clasificar os recursos 
minerais e enerxéticos en función da súa 
utilidade. 

 XB8.2.1. Identifica a procedencia dos materiais e dos 
obxectos que o/a rodean, e realiza unha táboa sinxela onde se indique a 
relación entre a materia prima e os materiais ou obxectos. 

 C
MCCT 

 C
AA 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

 a 
 c 
 h 
 m 

 B8.3. Depósitos minerais. 
Conceptos de reservas e leis. Principais tipos 
de depósitos de interese económico a nivel 
mundial. 

 B8.3. Explicar o concepto de 
depósito mineral como recurso explotable, 
distinguindo os principais tipos de interese 
económico. 

 XB8.3.1. Localiza información na rede de diversos tipos de 
depósitos, e relaciónaos con algún dos procesos xeolóxicos formadores de 
minerais e de rochas. 

 C
D 

 C
AA 

 a 
 h 

 B8.4. Exploración, avaliación 
e explotación sustentable de recursos 
minerais e enerxéticos. 

 B8.4. Coñecer e identificar as 
etapas e as técnicas empregadas na exploración, 
na avaliación e na explotación sustentable dos 
recursos minerais e enerxéticos. 

 XB8.4.1. Elabora táboas e gráficos sinxelos a partir de datos 
económicos de explotacións mineiras, estima un balance económico e 
interpreta a evolución dos datos. 

 C
MCCT 

 C
AA 

 a 
 b 
 h 

 B8.5. Xestión e protección 
ambiental nas explotacións de recursos 
minerais e enerxéticos 

 B8.5. Entender a xestión e 
protección ambiental como unha cuestión 
inescusable para calquera explotación dos 
recursos minerais e enerxéticos 

 XB8.5.1. Compila información ou visita algunha explotación 
mineira concreta, e emite unha opinión crítica fundamentada nos datos 
obtidos e/ou nas observacións realizadas. 

 C
SC 

 C
CL 

 e 
 d 

 B8.6. Ciclo hidrolóxico e 
augas subterráneas. Nivel freático, acuíferos e 
resurxencias. Circulación da auga a través dos 
materiais xeolóxicos. 

 B8.6. Explicar conceptos 
relacionados coas augas subterráneas, como 
acuíferos e os seus tipos, nivel freático, 
mananciais, resurxencias e os seus tipos, 
ademais de coñecer a circulación da auga a 
través dos materiais xeolóxicos. 

 XB8.6.1. Coñece e relaciona os conceptos de augas 
subterráneas, nivel freático, resurxencias de auga e circulación da auga. 

 C
MCCT 

 C
AA 

 a 
 b 
 c 
 h 

 B8.7. A auga subterránea 
como recurso natural: captación e 
explotación sustentable. Posibles problemas 
ambientais: salinización de acuíferos, 
subsidencia e contaminación. Contaminación 
das augas subterráneas en Galicia. 

 B8.7. Valorar a auga 
subterránea como recurso e  a influencia 
humana na súa explotación. Coñecer e indicar os 
posibles efectos ambientais dunha inadecuada 
xestión. 

 XB8.7.1. Comprende e valora a influencia humana na xestión 
as augas subterráneas, expresando a opinión sobre os efectos desta en medio. 

 C
SC 
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Bloque 9. Xeoloxía de España 

 

 i 
 e 

 B9.1. Principais dominios 
xeolóxicos da Península Ibérica, as Baleares e 
as Canarias. 

 B9.1. Coñecer e identificar os 
principais dominios xeolóxicos de España: 
Varisco, oróxenos alpinos, grandes concas e Illas 
Canarias. 

 XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando os 
principais dominios sobre mapas físicos e xeolóxicos. 

 C
MCCT 

 C
SC 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

 e 
 i 

 B9.2. Principais eventos 
xeolóxicos na historia da Península Ibérica, as 
Baleares e as Canarias: orixe do Atlántico, do 
Cantábrico e do Mediterráneo, e formación 
das principais cordilleiras e concas. 

 B9.2. Explicar a orixe xeolóxica 
da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e 
interpretar mapas e modelos gráficos que 
simulen a evolución da península, as illas e os 
mares que as rodean. 

 XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as 
Baleares e as Canarias, e utiliza a tecnoloxía da información para interpretar 
mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da península, as illas e os 
mares que as rodean. 

 C
D 

 C
MCCT 

 C
SC 

 l  B9.4. Evolución dos procesos 
xeodinámicos do planeta relacionados coa 
historia xeolóxica de Iberia, as Baleares e as 
Canarias. 

 B9.3. Explicar a historia 
xeolóxica de Iberia, as Baleares e as Canarias, e 
os eventos relacionados coa tectónica de placas. 

 XB9.3.1. Coñece e enumera os principais acontecementos 
xeolóxicos que aconteceron no planeta, que estean relacionados coa historia 
de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

 C
MCCT 

 C
AA 

 l 
 e 

 B9.5. Evolución xeolóxica de 
Galicia no marco da tectónica de placas. 
Unidades paleoxeográficas de Galicia. 

 B9.4. Explicar a xeoloxía de 
Galicia como parte do dominio Varisco, 
resultado da historia xeolóxica do planeta e a 
tectónica de placas. 

 XB9.4.1. Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou 
comunidade autónoma) cos principais dominios xeolóxicos, a historia 
xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. 

 C
AA 

  

 

 

Bloque 10. Xeoloxía de campo 

 

 l 
 m 

 B10.1. Metodoloxía 
científica e traballo de campo. Normas de 
seguridade e autoprotección no campo. 

 B10.2. Equipo de campo 
do/da xeólogo/a. 

 B10.1. Coñecer e identificar as 
principais técnicas que se utilizan na xeoloxía de 
campo e manexar algúns instrumentos básicos. 

 XB10.1.1. Utiliza o material de campo (martelo, caderno, lupa 
e compás). 

 C
SIEE 
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 g 
 e 
 p 

 B10.3. Técnicas de 
interpretación  cartográfica e orientación. 
Lectura de mapas xeolóxicos sinxelos. 

 B10.4. De cada práctica de 
campo: 

 B10.2. Ler mapas xeolóxicos 
sinxelos dunha comarca ou rexión. 

 XB10.2.1. Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas e 
imaxes de satélite, que contrasta coas observacións no campo. 

 C
D 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

  
Estudos previos de consulta de 

mapas, fotografías aéreas, bibliografía, etc. 

 
Confirmación no itinerario da 

xeoloxía básica da rexión e os elementos 
singulares do patrimonio xeolóxico do lugar. 

 
Avaliación dos elementos singulares 

do patrimonio xeolóxico do lugar. 

   

 g 
 e 
 p 

 B10.3. Técnicas de 
interpretación  cartográfica e orientación. 
Lectura de mapas xeolóxicos sinxelos. 

 B10.4. De cada práctica de 
campo: 

 
Estudos previos de consulta de 

mapas, fotografías aéreas, bibliografía, etc. 

 
Confirmación no itinerario da 

xeoloxía básica da rexión e os elementos 
singulares do patrimonio xeolóxico do lugar. 

 
Avaliación dos elementos singulares 

do patrimonio xeolóxico do lugar. 

 B10.3. Observar os
principais elementos xeolóxicos dos 
itinerarios. 

 XB10.3.1. Coñece e describe os principais elementos 
xeolóxicos do itinerario. 

 C
AA 

 C
MCCT 
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 g 
 e 
 p 

 B10.3. Técnicas de 
interpretación  cartográfica e orientación. 
Lectura de mapas xeolóxicos sinxelos. 

 B10.4. De cada práctica de 
campo: 

 
Estudos previos de consulta de 

mapas, fotografías aéreas, bibliografía, etc. 

 B10.4. Utilizar as
principais técnicas de 
representación de datos xeolóxicos. 

 XB10.3.2. Observa e describe afloramentos da zona.  C
MCCT 

 C
CL 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

  
Confirmación no itinerario da 

xeoloxía básica da rexión e os elementos 
singulares do patrimonio xeolóxico do lugar. 

 
Avaliación dos elementos singulares 

do patrimonio xeolóxico do lugar. 

   

 h 
 m 
 p 

 B10.3. Técnicas de 
interpretación  cartográfica e orientación. 
Lectura de mapas xeolóxicos sinxelos. 

 B10.4. De cada práctica de 
campo: 

 
Estudos previos de consulta de 

mapas, fotografías aéreas, bibliografía, etc. 

 
Confirmación no itinerario da 

xeoloxía básica da rexión e os elementos 
singulares do patrimonio xeolóxico do lugar. 

 
Avaliación dos elementos singulares 

do patrimonio xeolóxico do lugar. 

 B10.5. Integrar a xeoloxía local 
do itinerario na xeoloxía rexional. 

 XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras de rochas, minerais e 
fósiles da zona. 

 C
AA 

 C
MCCT 

 XB10.4.1. Utiliza as principais técnicas de representación de 
datos xeolóxicos (columnas estratigráficas, cortes xeolóxicos sinxelos e mapas 
xeotemáticos). 

 C
MCCT 

 XB1
0.5.1. Reconstrúe 
procesos activos. 

a h
istori
a 

x
eolóxic
a 

d
a 

r
exió
n 

e i
dentifi
ca 

o
s 

 C
AA 
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 e 
 h 
 p 

 B10.4. De cada práctica de 
campo: 

 
Estudos previos de consulta de 

mapas, fotografías aéreas, bibliografía, etc. 

 
Confirmación no itinerario da 

xeoloxía básica da rexión e os elementos 
singulares do patrimonio xeolóxico do lugar. 

 B10.6. Recoñecer os recursos e 
procesos activos. 

 XB10.6.1. Coñece e analiza os seus principais recursos e riscos 
xeolóxicos. 

 C
AA 

 C
MCCT 



302 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

 

 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

 

 
 

O
bxect
i 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

Criterios avaliación 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

 
 

C
ompete
n 

  
Avaliación dos elementos 

singulares do patrimonio xeolóxico do lugar 

   

 h 
 a 
 m 
 p 

 B10.5. Concepto de 
patrimonio xeolóxico e puntos de interese 
xeolóxico (PIX). Principais exemplos en Galicia 

 B10.7. Entender as 
singularidades do patrimonio xeolóxico. 

 XB10.7.1. Comprende a necesidade de apreciar, valorar, 
respectar e protexer  os elementos do patrimonio xeolóxico. 

 C
SC 
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Prácticas de laboratorio: 
 

As prácticas de laboratorio constitúen unha estratexia metodolóxica moi importante no proceso 
de ensino-aprendizaxe das ciencias. A aplicación do método científico á resolución de problemas e o 
deseño de experimentos encamiñados á comprobación de hipóteses constitúen en sí mesmo o proceso 
científico.  

Neste curso académico, dada a situación sanitaria e as medidas de prevención adoptadas, non 
se realizarán as prácticas de laboratorio habituais, a excepción da número 3: 

 

1.- Elaboración dun perfil topográfico empregando a brúxula taquimétrica.  

2.- Recoñecemento dos principais tipos de rochas. 

3.- Recoñecemento dos principias minerais. 
 

4.- Realización de perfís xeolóxicos a partir do mapa topográfico. 5.- Observación do fenómeno 

da cristalización. 

Se a situación mellora, segundo o tempo dispoñible e as necesidades do grupo poderá realizarse 
algunha outras 

 

5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
 

1º Temporalización 
 

Estándares de aprendizaxe Temporalización 

1ª aval. 2ª aval. 3ª aval. 

XB1.1.1. Comprende a importancia da xeoloxía na sociedade, e coñece e valora o traballo 
dos/das xeólogos/as en distintos ámbitos sociais. 

   

XB1.2.1. Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes e procura 
respostas para un pequeno proxecto relacionado coa xeoloxía. 

   

XB1.3.1. Comprende o significado de tempo xeolóxico e utiliza principios fundamentais da 
xeoloxía, como a horizontalidade, a superposición, o actualismo e o uniformismo. 

   

XB1.4.1. Interpreta algunhas manifestacións do dinamismo terrestre como consecuencia 
da tectónica de placas. 

   

XB1.5.1. Analiza información xeolóxica da Lúa e doutros planetas do Sistema Solar, e 
compáraa coa evolución xeolóxica da Terra. 

   

XB1.6.1. Identifica manifestacións da xeoloxía no ámbito diario, coñecendo usos e 
aplicacións desta ciencia na economía, na política, no desenvolvemento sustentable e na 
protección ambiental. 

   

XB2.1.1. Identifica as características que determinan a materia mineral, por medio de 
actividades prácticas con exemplos de minerais con propiedades contrastadas, 
relacionando a utilización dalgúns minerais coas súas propiedades. 

   

XB2. 1.2. Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas súas características 
fisicoquímicas, e recoñece por medio dunha práctica de visu algúns dos minerais máis 
comúns. 

   



298 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

XB2.1.3. Compara as situacións en que se orixinan os minerais, elaborando táboas 
segundo as súas condicións fisicoquímicas de estabilidade, e coñece algúns exemplos de 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización 

1ª aval. 2ª aval. 3ª aval. 

evolución e transformación mineral por medio de diagramas de fases.    

XB2.1.4. Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos en que se forman os minerais e 
as rochas, e identifica algúns minerais como característicos de cada proceso xeolóxico de 
formación. 

   

XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as súas principais características.    

XB3.1.2. Identifica mediante unha proba visual, en fotografías e/ou con espécimes reais, 
variedades e formacións de rochas, realizando exercicios prácticos na aula e elaborando 
táboas comparativas das súas características. 

   

XB3.2.1. Describe a evolución do magma segundo a súa natureza, utilizando diagramas e 
cadros sinópticos. 

   

XB3.3.1. Comprende e describe o proceso de formación das rochas sedimentarias, desde a 
meteorización da área fonte, pasando polo transporte e o depósito, á diaxénese, 
utilizando unha linguaxe científica axeitada ao seu nivel educativo. 

   

BX3.3.2. Comprende e describe os conceptos de facies sedimentarias e medios 
sedimentarios, identificando e localizando algunhas sobre un mapa e/ou no seu ámbito 
xeográfico-xeolóxico. 

   

XB3.4.1. Comprende o concepto de metamorfismo e os seus tipos, asociándoos ás 
condicións de presión e temperatura, e é quen de elaborar cadros sinópticos comparando 
os devanditos tipos. 

   

BX3.5.1. Comprende o concepto de fluídos hidrotermais, localizando datos, imaxes 
e vídeos na rede sobre fumarolas e géysers actuais, e identifica os depósitos asociados. 

   

BX3.6.1. Comprende e explica os fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e 
hidrotermais en relación coa tectónica de placas. 

   

XB4.1.1. Compara, en diferentes partes do planeta, o mapa simplificado de placas 
tectónicas con outros máis actuais achegados pola xeoloxía e a xeodesia. 

   

XB4.2.1. Coñece canto e como se moven as placas tectónicas, e utiliza programas 
informáticos de uso libre para coñecer a velocidade relativa do seu centro docente (ou 
outro punto de referencia) respecto ao resto de placas tectónicas. 

   

XB4.2.2. Entende e explica por que se moven as placas tectónicas e que relación ten coa 
dinámica do interior terrestre. 

   

XB4.3.1. Comprende e describe como se deforman as rochas.    

XB4.4.1. Coñece as principais estruturas xeolóxicas.    

XB4.5.1. Coñece e describe as principais características dos modelos de oróxenos.    

XB4.6.1. Explica os principais trazos do relevo do planeta e a súa relación coa tectónica de 
placas. 

   

XB4.6.2. Comprende e explica a relación entre a tectónica de placas, o clima e as 
variacións do nivel do mar. 

   

XB4.6.3. Coñece e argumenta como a distribución de rochas, a escala planetaria, está 
controlada pola tectónica de placas. 

   

XB4.6.4. Relaciona as principais estruturas xeolóxicas (dobras e fallas) coa tectónica de 
placas. 

   

XB4.6.5. Comprende e describe a distribución da sismicidade e o vulcanismo no marco da 
tectónica de placas. 

   

XB4.7.1. Entende como evoluciona o mapa das placas tectónicas ao longo do tempo e 
visualiza, a través de programas informáticos, a evolución pasada e futura das placas. 

   

XB5.1.1. Comprende e analiza como os procesos externos transforman o relevo.    

XB5.2.1. Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e a biosfera (incluída a acción 
antrópica). 

   

XB5.3.1. Analiza o papel da radiación solar e da gravidade como motores dos procesos 
xeolóxicos externos. 

   

XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización.    

XB5.4.2. Coñece os principais procesos edafoxenéticos e a súa relación cos tipos de solos.    

XB5.5.1. Identifica os factores que favorecen ou dificultan os movementos de ladeira e 
coñece os seus principais tipos. 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización 

1ª aval. 2ª aval. 3ª aval. 

XB5.6.1. Coñece a distribución da auga no planeta, e comprende e describe o ciclo 
hidrolóxico. 

   

XB5.7.1. Relaciona os procesos de escoamento superficial e as súas formas resultantes.    

XB5.8.1. Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, asociándoas co seu proceso 
correspondente. 

   

XB5.9.1. Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas resultantes co seu proceso 
correspondente. 

   

XB5.10.1. Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica.    

XB5.11.1. Sitúa a localización dos principais desertos.    

XB5.12.1. Relaciona algúns relevos singulares co tipo de rocha.    

XB5.13.1. Relaciona algúns relevos singulares coa estrutura xeolóxica.    

XB5.14.1. A través de fotografías ou de visitas con Google Earth a diferentes paisaxes 
locais ou rexionais, relaciona o relevo cos axentes e os procesos xeolóxicos externos. 

   

XB6.1.1. Argumenta sobre a evolución do concepto de tempo xeolóxico e a idea da idade 
da Terra ao longo de historia do pensamento científico. 

   

XB6.2.1. Entende e desenvolve a analoxía dos estratos como as páxinas do libro onde está 
escrita a historia da Terra. 

   

XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas estruturas sedimentarias orixinadas por correntes 
(ripples e estratificación cruzada) e bioxénicas (galerías e pistas), e utilízaas para a 
reconstrución paleoambiental. 

   

XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos de datación relativa e das interrupcións no rexistro 
estratigráfico a partir da interpretación de cortes xeolóxicos e correlación de columnas 
estratigráficas. 

   

XB6.4.1. Coñece as unidades cronoestratigráficas, e amosa o seu manexo en actividades e 
exercicios. 

   

XB6.5.1. Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos e xeolóxicos que aconteceron 
nas diferentes era xeolóxicas, e confecciona resumos explicativos ou táboas. 

   

XB6.6.1. Relaciona fenómenos naturais con cambios climáticos, e valora a influencia da 
actividade humana. 

   

XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais termos no estudo dos riscos naturais: risco, perigo, 
vulnerabilidade e custo. 

   

XB7.2.1. Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos en función da súa orixe 
endóxena, exóxena ou extraterrestre. 

   

XB7.3.1. Analiza casos concretos dos principais fenómenos naturais que acontecen no 
noso país: terremotos, erupcións volcánicas, movementos de ladeira, inundacións e 
dinámica litoral. 

   

XB7.4.1. Coñece os riscos máis importantes no noso país e relaciona a súa distribución con 
determinadas características de cada zona. 

   

XB7.5.1. Interpreta as cartografías de risco.    

XB7.6.1. Coñece e valora as campañas de prevención e as medidas deautoprotección.    

XB7.6.2. Analiza e comprende os principais fenómenos naturais acontecidos durante o 
curso no planeta, o país e o seu ámbito local. 

   

XB8.1.1. Coñece e identifica os recursos naturais como renovables ou non renovables.    

XB8.2.1. Identifica a procedencia dos materiais e dos obxectos que o/a rodean, e realiza 
unha táboa sinxela onde se indique a relación entre a materia prima e os materiais ou 
obxectos. 

   

XB8.3.1. Localiza información na rede de diversos tipos de depósitos, e relaciónaos con 
algún dos procesos xeolóxicos formadores de minerais e de rochas. 

   

XB8.4.1. Elabora táboas e gráficos sinxelos a partir de datos económicos de explotacións 
mineiras, estima un balance económico e interpreta a evolución dos datos. 

   

XB8.5.1. Compila información ou visita algunha explotación mineira concreta, e emite 
unha opinión crítica fundamentada nos datos obtidos e/ou nas observacións realizadas. 

   

XB8.6.1. Coñece e relaciona os conceptos de augas subterráneas, nivel freático, 
resurxencias de auga e circulación da auga. 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización 

1ª aval. 2ª aval. 3ª aval. 

XB8.7.1. Comprende e valora a influencia humana na xestión as augas subterráneas, 
expresando a opinión sobre os efectos desta en medio. 

   

XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando os principais dominios sobre 
mapas físicos e xeolóxicos. 

   

XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e 
utiliza a tecnoloxía da información para interpretar mapas e modelos gráficos que simulen 
a evolución da península, as illas e os mares que as rodean. 

   

XB9.3.1. Coñece e enumera os principais acontecementos xeolóxicos que aconteceron no 
planeta, que estean relacionados coa historia de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

   

XB9.4.1. Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou comunidade autónoma) cos 
principais dominios xeolóxicos, a historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. 

   

XB10.1.1. Utiliza o material de campo (martelo, caderno, lupa e compás).    

XB10.2.1. Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas e imaxes de satélite, que 
contrasta coas observacións no campo. 

   

XB10.3.1. Coñece e describe os principais elementos xeolóxicos do itinerario.    

XB10.3.2. Observa e describe afloramentos da zona.    

XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras de rochas, minerais e fósiles da zona.    

XB10.4.1. Utiliza as principais técnicas de representación de datos xeolóxicos 
(columnas estratigráficas, cortes xeolóxicos sinxelos e mapas xeotemáticos). 

   

XB10.5.1. Reconstrúe a historia xeolóxica da rexión e identifica os procesos activos.    

XB10.6.1. Coñece e analiza os seus principais recursos e riscos xeolóxicos.    

XB10.7.1. Comprende a necesidade de apreciar, valorar, respectar e protexer os 
elementos do patrimonio xeolóxico. 
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2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 

 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

XB1.1.1. Comprende a importancia da xeoloxía na 
sociedade, e coñece e valora o traballo dos/das xeólogos/as en 
distintos 

ámbitos sociais. 

 

XB1.2.1. Selecciona información, analiza datos, formula 
preguntas pertinentes e procura respostas para un pequeno 
proxecto 

relacionado coa xeoloxía. 

 

XB1.3.1. Comprende o significado de tempo xeolóxico e 
utiliza 

principios fundamentais da xeoloxía, como a 
horizontalidade, a superposición, o actualismo e o uniformismo. 

Utiliza principios fundamentais da xeoloxía, como a 
horizontalidade, a superposición, o actualismo e o 

uniformismo na resolución de historias xeolóxicas 

XB1.4.1. Interpreta algunhas manifestacións do 
dinamismo 

terrestre como consecuencia da tectónica de placas. 

 

XB1.5.1. Analiza información xeolóxica da Lúa e doutros 
planetas 

do Sistema Solar, e compáraa coa evolución xeolóxica da 
Terra. 

 

XB1.6.1. Identifica manifestacións da xeoloxía no ámbito 
diario, coñecendo usos e aplicacións desta ciencia na economía, 
na política, no desenvolvemento sustentable e na protección 

ambiental. 

 

XB2.1.1. Identifica as características que determinan a 
materia mineral, por medio de actividades prácticas con 
exemplos de minerais con propiedades contrastadas, 
relacionando a utilización 

dalgúns minerais coas súas propiedades. 

Identifica as características que determinan a materia 
mineral 

XB2. 1.2. Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas 
súas características fisicoquímicas, e recoñece por medio dunha 

práctica de visu algúns dos minerais máis comúns. 

Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas súas 
características fisicoquímicas, e recoñece por medio dunha 

práctica de visu algúns dos minerais máis comúns. 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

XB2.1.3. Compara as situacións en que se orixinan os 
minerais, elaborando táboas segundo as súas condicións 
fisicoquímicas de estabilidade, e coñece algúns exemplos de 
evolución e 

transformación mineral por medio de diagramas de fases. 

 

XB2.1.4. Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos 
en que se forman os minerais e as rochas, e identifica algúns 
minerais 

como característicos de cada proceso xeolóxico de 
formación. 

Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos en 
que se forman os minerais e as rochas, e identifica algúns 
minerais 

como característicos de cada proceso xeolóxico de 
formación. 

XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as súas principais 
características. 

Explica o concepto de rocha e as súas principais 
características. 

XB3.1.2. Identifica mediante unha proba visual, en 
fotografías e/ou con espécimes reais, variedades e formacións de 
rochas, realizando exercicios prácticos na aula e elaborando 
táboas 

comparativas das súas características. 

Identifica variedades e formacións de rochas, 
realizando exercicios prácticos na aula e elaborando táboas 
comparativas das súas características. 

XB3.2.1. Describe a evolución do magma segundo a súa 
natureza, 

utilizando diagramas e cadros sinópticos. 

Describe a evolución do magma segundo a súa 
natureza 

XB3.3.1. Comprende e describe o proceso de formación 
das rochas sedimentarias, desde a meteorización da área fonte, 
pasando polo transporte e o depósito, á diaxénese, utilizando 

unha linguaxe científica axeitada ao seu nivel educativo. 

Comprende e describe o proceso de formación das 
rochas sedimentarias, desde a meteorización da área fonte, 
pasando polo transporte e o depósito, á diaxénese, utilizando 
unha 

linguaxe científica axeitada ao seu nivel educativo. 
BX3.3.2. Comprende e describe os conceptos de facies 

sedimentarias e medios sedimentarios, identificando e 
localizando algunhas sobre un mapa e/ou no seu ámbito 

xeográfico-xeolóxico. 

Comprende e describe os conceptos de facies 
sedimentarias e medios sedimentarios, identificando e 
localizando algunhas sobre un mapa e/ou no seu ámbito 
xeográfico-xeolóxico. 

XB3.4.1. Comprende o concepto de metamorfismo e os 
seus tipos, asociándoos ás condicións de presión e temperatura, 
e é quen de elaborar cadros sinópticos comparando os 
devanditos 

tipos. 

Comprende o concepto de metamorfismo e os seus 
tipos, asociándoos ás condicións de presión e temperatura 

BX3.5.1. Comprende o concepto de fluídos hidrotermais, 
localizando datos, imaxes e vídeos na rede sobre fumarolas 

e géysers actuais, e identifica os depósitos asociados. 

 

BX3.6.1. Comprende e explica os fenómenos ígneos, 
sedimentarios, metamórficos e hidrotermais en relación coa 

tectónica de placas. 

Comprende e explica os fenómenos ígneos, 
sedimentarios, metamórficos e hidrotermais en relación coa 
tectónica de 

placas. 
XB4.1.1. Compara, en diferentes partes do planeta, o 

mapa simplificado de placas tectónicas con outros máis actuais 
achegados pola xeoloxía e a xeodesia. 

 

XB4.2.1. Coñece canto e como se moven as placas 
tectónicas, e utiliza programas informáticos de uso libre para 
coñecer a 

velocidade relativa do seu centro docente (ou outro 
punto de referencia) respecto ao resto de placas tectónicas. 

 

XB4.2.2. Entende e explica por que se moven as placas 
tectónicas 

e que relación ten coa dinámica do interior terrestre. 

Entende e explica por que se moven as placas 
tectónicas e que 

relación ten coa dinámica do interior terrestre. 
XB4.3.1. Comprende e describe como se deforman as 

rochas. 
Comprende e describe como se deforman as rochas. 

XB4.4.1. Coñece as principais estruturas xeolóxicas. Coñece as principais estruturas xeolóxicas. 

XB4.5.1. Coñece e describe as principais características 
dos 

modelos de oróxenos. 
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XB4.6.1. Explica os principais trazos do relevo do planeta 
e a súa 

relación coa tectónica de placas. 

Explica os principais trazos do relevo do planeta e a 
súa 

relación coa tectónica de placas. 

XB4.6.2. Comprende e explica a relación entre a tectónica 
de 

placas, o clima e as variacións do nivel do mar. 

 

XB4.6.3. Coñece e argumenta como a distribución de 
rochas, a 

escala planetaria, está controlada pola tectónica de 
placas. 

 

XB4.6.4. Relaciona as principais estruturas xeolóxicas 
(dobras e 

fallas) coa tectónica de placas. 

Relaciona as principais estruturas xeolóxicas (dobras e 
fallas) 

coa tectónica de placas. 

XB4.6.5. Comprende e describe a distribución da 
sismicidade e o 

vulcanismo no marco da tectónica de placas. 

Comprende e describe a distribución da sismicidade e 
o 

vulcanismo no marco da tectónica de placas. 
XB4.7.1. Entende como evoluciona o mapa das placas 

tectónicas 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

ao longo do tempo e visualiza, a través de programas 
informáticos, a evolución pasada e futura das placas. 

 

XB5.1.1. Comprende e analiza como os procesos externos 
transforman o relevo. 

Comprende e analiza como os procesos externos 
transforman 

o relevo. 

XB5.2.1. Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e a 
biosfera 

(incluída a acción antrópica). 

 

XB5.3.1. Analiza o papel da radiación solar e da gravidade 
como 

motores dos procesos xeolóxicos externos. 

Analiza o papel da radiación solar e da gravidade como 
motores dos procesos xeolóxicos externos. 

XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización. Diferencia os tipos de meteorización. 

XB5.4.2. Coñece os principais procesos edafoxenéticos e 
a súa 

relación cos tipos de solos. 

Coñece os principais procesos edafoxenéticos e a súa 
relación 

cos tipos de solos. 
XB5.5.1. Identifica os factores que favorecen ou dificultan 

os 
movementos de ladeira e coñece os seus principais tipos. 

 

XB5.6.1. Coñece a distribución da auga no planeta, e 
comprende e 

describe o ciclo hidrolóxico. 

Comprende e describe o ciclo hidrolóxico. 

XB5.7.1. Relaciona os procesos de escoamento superficial 
e as 

súas formas resultantes. 

 

XB5.8.1. Diferencia as formas resultantes da modelaxe 
glacial, 

asociándoas co seu proceso correspondente. 

Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, 
asociándoas co seu proceso correspondente. 

XB5.9.1. Comprende a dinámica mariña e relaciona as 
formas 

resultantes co seu proceso correspondente. 

Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas 
resultantes co seu proceso correspondente. 

XB5.10.1. Diferencia formas resultantes da modelaxe 
eólica. 

Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica. 

XB5.11.1. Sitúa a localización dos principais desertos.  

XB5.12.1. Relaciona algúns relevos singulares co tipo de 
rocha. 

Relaciona algúns relevos singulares co tipo de rocha. 

XB5.13.1. Relaciona algúns relevos singulares coa 
estrutura 

xeolóxica. 

 

XB5.14.1. A través de fotografías ou de visitas con Google 
Earth a diferentes paisaxes locais ou rexionais, relaciona o relevo 
cos 

axentes e os procesos xeolóxicos externos. 

A través de fotografías ou de visitas con Google Earth 
a diferentes paisaxes locais ou rexionais, relaciona o relevo cos 

axentes e os procesos xeolóxicos externos. 

XB6.1.1. Argumenta sobre a evolución do concepto de 
tempo xeolóxico e a idea da idade da Terra ao longo de historia 
do 

pensamento científico. 

 

XB6.2.1. Entende e desenvolve a analoxía dos estratos 
como as 

páxinas do libro onde está escrita a historia da Terra. 

 

XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas estruturas 
sedimentarias orixinadas por correntes (ripples e estratificación 
cruzada) e 

bioxénicas (galerías e pistas), e utilízaas para a 
reconstrución paleoambiental. 

 

XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos de datación relativa 
e das interrupcións no rexistro estratigráfico a partir da 
interpretación de cortes xeolóxicos e correlación de columnas 
estratigráficas. 

Coñece e utiliza os métodos de datación relativa e das 
interrupcións no rexistro estratigráfico a partir da 
interpretación de cortes xeolóxicos e correlación de columnas 

estratigráficas. 

XB6.4.1. Coñece as unidades cronoestratigráficas, e 
amosa o seu 
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manexo en actividades e exercicios. 

XB6.5.1. Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos 
e 

xeolóxicos que aconteceron nas diferentes era xeolóxicas, 
e confecciona resumos explicativos ou táboas. 

 

XB6.6.1. Relaciona fenómenos naturais con cambios 
climáticos, e 

valora a influencia da actividade humana. 

 

XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais termos no estudo 
dos riscos 

naturais: risco, perigo, vulnerabilidade e custo. 

Coñece e utiliza os principais termos no estudo dos 
riscos 

naturais: risco, perigo, vulnerabilidade e custo. 

XB7.2.1. Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos 
en 

función da súa orixe endóxena, exóxena ou 
extraterrestre. 

Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos en 
función da 

súa orixe endóxena, exóxena ou extraterrestre. 

XB7.3.1. Analiza casos concretos dos principais 
fenómenos naturais que acontecen no noso país: terremotos, 
erupcións 

volcánicas, movementos de ladeira, inundacións e 
dinámica 

Analiza casos concretos dos principais fenómenos 
naturais que acontecen no noso país: terremotos, erupcións 
volcánicas, 

movementos de ladeira, inundacións e dinámica 
litoral. 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

litoral.  

XB7.4.1. Coñece os riscos máis importantes no noso país e 
relaciona a súa distribución con determinadas características de 

cada zona. 

 

XB7.5.1. Interpreta as cartografías de risco.  

XB7.6.1. Coñece e valora as campañas de prevención e as 
medidas de autoprotección. 

 

XB7.6.2. Analiza e comprende os principais fenómenos 
naturais acontecidos durante o curso no planeta, o país e o seu 
ámbito 

local. 

Analiza e comprende os principais fenómenos 
naturais acontecidos durante o curso no planeta, o país e 
o seu ámbito 

local. 
XB8.1.1. Coñece e identifica os recursos naturais como 

renovables 
ou non renovables. 

Coñece e identifica os recursos naturais como 
renovables ou 

non renovables. 
XB8.2.1. Identifica a procedencia dos materiais e dos 

obxectos que o/a rodean, e realiza unha táboa sinxela onde se 
indique a 

relación entre a materia prima e os materiais ou obxectos. 

 

XB8.3.1. Localiza información na rede de diversos tipos de 
depósitos, e relaciónaos con algún dos procesos xeolóxicos 

formadores de minerais e de rochas. 

 

XB8.4.1. Elabora táboas e gráficos sinxelos a partir de datos 
económicos de explotacións mineiras, estima un balance 

económico e interpreta a evolución dos datos. 

 

XB8.5.1. Compila información ou visita algunha explotación 
mineira concreta, e emite unha opinión crítica fundamentada nos 

datos obtidos e/ou nas observacións realizadas. 

 

XB8.6.1. Coñece e relaciona os conceptos de augas 
subterráneas, 

nivel freático, resurxencias de auga e circulación da auga. 

Coñece e relaciona os conceptos de augas 
subterráneas, nivel 

freático, resurxencias de auga e circulación da 
auga. 

XB8.7.1. Comprende e valora a influencia humana na 
xestión as augas subterráneas, expresando a opinión sobre os 
efectos desta 

en medio. 

Comprende e valora a influencia humana na 
xestión as augas subterráneas, expresando a opinión 
sobre os efectos desta en 

medio. 

XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando 
os 

principais dominios sobre mapas físicos e xeolóxicos. 

Coñece a xeoloxía básica de España identificando 
os principais 

dominios sobre mapas físicos e xeolóxicos. 
XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, 

as Baleares e as Canarias, e utiliza a tecnoloxía da información para 
interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da 

península, as illas e os mares que as rodean. 

Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, 
as Baleares e as Canarias. 

XB9.3.1. Coñece e enumera os principais acontecementos 
xeolóxicos que aconteceron no planeta, que estean 

relacionados coa historia de Iberia, as Baleares e as 
Canarias. 

 

XB9.4.1. Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou 
comunidade autónoma) cos principais dominios xeolóxicos, 

a historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. 

Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou 
comunidade 

autónoma) cos principais dominios xeolóxicos, a 
historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. 

XB10.1.1. Utiliza o material de campo (martelo, caderno, 
lupa e 

compás). 

Utiliza o material de campo (martelo, caderno, 
lupa e 

compás). 
XB10.2.1. Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas e 
imaxes de satélite, que contrasta coas observacións no 

campo. 

Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas e 
imaxes de 

satélite, que contrasta coas observacións no 
campo. 

XB10.3.1. Coñece e describe os principais elementos 
xeolóxicos 

Coñece e describe os principais elementos 
xeolóxicos do 
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do itinerario. itinerario. 

XB10.3.2. Observa e describe afloramentos da zona.  

XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras de rochas, minerais 
e 

fósiles da zona. 

Recoñece e clasifica mostras de rochas, minerais e 
fósiles da 

zona. 
XB10.4.1. Utiliza as principais técnicas de representación de 

datos xeolóxicos (columnas estratigráficas, cortes xeolóxicos 
sinxelos e 

mapas xeotemáticos). 

Utiliza as principais técnicas de representación de 
datos xeolóxicos (columnas estratigráficas, cortes 
xeolóxicos sinxelos 

e mapas xeotemáticos). 
XB10.5.1. Reconstrúe a historia xeolóxica da rexión e 

identifica os 
procesos activos. 

 

XB10.6.1. Coñece e analiza os seus principais recursos e 
riscos 

Coñece e analiza os seus principais recursos e 
riscos 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

xeolóxicos. xeolóxicos. 

XB10.7.1. Comprende a necesidade de apreciar, valorar, 
respectar 

e protexer os elementos do patrimonio xeolóxico. 

Comprende a necesidade de apreciar, valorar, 
respectar e 

protexer os elementos do patrimonio xeolóxico. 
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3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua, terá un caracter formativo e será un 
instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

 

 Formulación de interrogantes ou preguntas, abertas ou pechadas, ao inicio do estudo dun 
determinado tema, debate en gran grupo. Rexistro das respostas máis destacadas. Permitirá detectar 
coñecementos previos, estimular a curiosidade e motivación, e adaptar as actividades de 
desenvolvemento das unidades didácticas á diversidade do alumnado. 

 Revisión de tarefas realizadas polo alumnado (cuestións teórico-prácticas, interpretación de 
cortes xeolóxicos e mapas, esquemas e modelos, fichas de identificación de minerais e rochas, informes, 
etc…). Cuantificación mediante rúbricas ou follas de valoración. 

 Observación directa e sistemática. Rexistro. 

 Probas escritas. Faranse dúas probas escritas por avaliación. 

 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 
 

 
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015), 
determina no Artigo 27 que a metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual 
e en grupo, o pensamento autonomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación, 
a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e aplicación do 
aprendido, e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta necesaria para 
a aprendizaxe en todas as materias. 

 

Aplicaranse pois, metodoloxías activas que favorezan a motivación, a participación e a 
implicación do alumnado no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Actividades de ensino-aprendizaxe: 
 

 Formulación de interrogantes como inicio do estudo dun determinado tema. 

 Discusión e debate sobre as posibles respostas. 

 Orientacións da profesora. 

 Resolución de cuestións teórico-prácticas. Interpretación de cortes xeolóxicos e mapas. 
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 Elaboración de esquemas e modelos. 

 Prácticas de identificación de minerais e rochas. 

 Tarefas de busca, selección, tratamento e comunicación de información empregando diferentes 
medios. 

 Traballo de campo. Suprímese debido á situación sanitaria. 
 Realización de probas escritas que acheguen información para a avaliación dos avances do 

alumno. 
As actividades levaranse a cabo individualmente. Elimínanse as actividades en grupo debido á 

situación sanitaria. 
 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
 

Para o desenvolvemento da programación empregáranse os seguintes materiais e recursos 
didácticos: 

 Materiais impresos: 
o CARENAS, M. B.; GINER, J. L.; GONZÁLEZ, J; POZO, M. 2014. Geología. Paraninfo. 2018. 

o Libro de texto: Geología 2º de bachillerato, Ed. Edelvives. 

o Navarro, J. 1999. Mineralogía. Atlas visuales océano. Océano. Barcelona. 

o Mapas xeolóxicos e topográficos. 

 Recursos TIC: 

o Ordenador, canón-proxector. 

o Aula de informática. 

 Laboratorio: 

o Coleccións de minerais, rochas e fósiles. 

o Material de laboratorio e para traballo de campo. 

 
8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

Os referentes para avaliar serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, recollidos nos epígrafes 4 e 
5. 

 

A cualificación de cada avaliación obterase seguindo os seguintes criterios: 
 

 Probas escritas: Realizaranse dúas por trimestre e suporán o 90% da nota. A nota mínima para 
realizar a media e sumar a puntuación correspondente ás tarefas realizadas, sera de 4 puntos sobre 
10. 
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Se se detecta que algún alumno ou alumna copiou ou está a copiar durante a realización dunha 

proba, a cualificación será de 0 puntos. 
O alumnado que non se presente a unha proba sen causa xustificada, recibirá unha cualificación 

de 0 puntos. 
 

 Tarefas realizadas polo alumnado e observación directa: Representarán o 10% da nota. 
 
A nota global resultante de sumar ambas puntuacións redondearase ao número enteiro superior 

a partir dos 0´75 puntos decimais para obter a cualificación da avaliación trimestral. A avaliación estará 
superada cando se obteña unha cualificación mínima de 5. 

Naqueles casos nos que a puntuación dalgunha das probas sexa inferior a 4, a nota da avaliación 
sera sempre negativa (máximo 4). 

A cualificación da avaliación final ordinaria obterase realizando a media das tres avaliacións 
trimestrais cando estean superadas ou, no caso de ter unha avaliación suspensa, cando a nota global 
desta sexa como mínimo de 4 puntos. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante unha 
proba escrita. 

Naqueles casos nos que un alumno ou alumna non supere a avaliación ordinaria, deberá realizar 
unha proba escrita para a avaliación extraordinaria, na que deberá obter unha cualificación minima 
de 5 puntos para superar a materia. 

 

9. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 
DE MATERIAS PENDENTES 

 

O alumnado de 2º de Bacharelato con Cultura Científica e/ou Bioloxía e Xeoloxía pendentes terán 
que presentarse trimestralmente aos exames establecidos polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 
A comezos do curso os alumnos/as serán informados sobre as datas dos exames e a materia que será 
avaliada en cada trimestre. A nota final acadada na materia pendente será calculada a partir das 
cualificacións obtidas en cada trimestre. 

A materia estará superada cando o alumno/a obteña unha nota media de 5 ou superior. 
Proba ordinaria: no mes de maio e convocada pola Xefatura de Estudos, realizarán un exame de 

toda a materia. 
Proba extraordinaria: No mes de xuño e convocada pola Xefatura de Estudos realizarán un 

exame de toda a materia. 
A materia estará superada cando o alumno/a obteña unha nota numérica de 5 ou superior. 
 
10. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS. 
 

Para cursar a materia de Xeoloxía terán que ter superada a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º. 
No caso de que isto non sexa así o alumno ou alumna terá que superar unha proba que acredite eses 
coñecementos. 
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11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL. 
 
Ao inicio de cada unidade farase unha avaliación inicial formulando cuestións que o alumnado 

deberá responder, oralmente ou por escrito, coa finalidade de coñecer o nivel de  

coñecementos do que parte cada alumno e cada alumna con respecto aos contidos da materia. 
Atendendo aos coñecementos previos detectados tomaranse todas aquelas medidas, individuais ou 
colectivas, que sexan necesarias para garantir a consecución dos obxectivos propostos. 

 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 
O DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 
ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu Artigo 8 
as Medidas ordinarias. 

 
a) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 
 
b) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 
 
c) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
 
A variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permitIrá a 

adaptación ás diversas capacidades, intereses e motivacións: 
 

 Actividades de detección de coñecementos previos: Formulación de interrogantes e 
discusión e debate sobre posibles respostas. Repaso de contidos vistos con anterioridade e 
considerados necesarios para a comprensión da
 unidade.

 

 Actividades de desenvolvemento: exercicios diversos en relación aos contidos e capacidades 
que se manexan.

 

 Actividades de reforzo-ampliación: permitirán atender non só aos alumnos e as alumnas 
que presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén a aqueles que alcanzaron no
 tempo previsto os obxectivos propostos.

 

 Actividades en grupo: a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica 
creativa e de interese no alumnado. Para levar a cabo estas actividades de traballo colaborativo 
conformaranse grupos heteroxéneos coa finalidade de que dentro do grupo uns alumnos poidan 
aprender doutros.
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13. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores de logro da práctica docente 

 Esc
ala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 
    

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe. 
    

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado. 
    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 
    

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

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. 
    

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 
    

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. 
    

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula. 
    

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo. 
    

 



311 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

 E
scal
a 

 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado 
con 

NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar. 

    

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

    

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados 

da corrección das probas, traballos, etc. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
acertos e 

erros. 

    

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     
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16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 
estándares. 

     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación… 

    

 
 

11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 

O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece no se Artigo 4 sobre 
Elementos transversais: 

 
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 

da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional 
traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias 
de cada etapa. 

 
A materia Xeoloxía contribúe de maneira significativa ó desenvolvemento das capacidades que 

teñen que ver co manexo das tecnoloxías da información e da comunicación toda vez que constitúen 
unha ferramenta trascendental no manexo da información científica da que se dispón na actualidade e 
constitúen o principal soporte de comunicación na comunidade científica. A expresión oral e escrita 
toma relevancia no ámbito desta materia pois a ciencia posúe un amplo vocabulario propio que obriga 
ó coñecemento e manexo da súa epistemoloxía. O emprendemento como actitude persoal no 
plantexamento e deseño de experimentos para o contraste de hipóteses e comprobación de leis 
científicas supón un elemento fundamental nesta materia. 

 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

A realización de actividades complementarias permitiralle ó alumnado tomar contacto con 
diversas actividades onde se aplica o método científico. En situación normal, proporíase para 
este curso a seguinte actividade complementaria: 

 

 Itinerario xeolóxico na contorna (por especificar). Horario: 8:30- 14:00. Segundo  
trimestre. 

Non se realizará a menos que a situación sanitaria mellore.



313 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 
A programación didáctica revisarase cunha periodicidade anual, ao final de cada curso 

académico, sinalando aqueles contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á 
programación prevista así como as medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

Para a revisión da programación teranse en conta os seguintes indicadores: 
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos 
elementos do currículo. 

    

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

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas 
ou proxectos. 

    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só 
para ESO e bach.]. 

    

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 
proba. 

    

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

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, 
traballos, etc. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha 
avaliación. 

    

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e 
bacharelato]. 

    

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para 
ESO e bach]. 

    

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. 
[Só para ESO e bacharelato] 

    

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. 
[Só para ESO e bacharelato] 

    

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares. 

    

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas. 

    

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 
avaliación, estándares e instrumentos. 
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27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios 
de 

promoción. 

     

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

    

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CIENCIS DA TERRA E AMBIENTAIS DE 2º 

BACHARELATO. 

 

 
INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Esta  programación  didáctica  segue o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, que 

establece o currículum básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, 

desenvolvido na comunidade Autónoma de Galicia polo DECRETO 86/2015, do 25 de xuño de 

2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 

na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015). 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou 

en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de 

desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de 

calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade 

de que cada alumno e alumna desenvolvan ao máximo as súas potencialidades. 

A  materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente ten como eixe principal o uso que 

facemos as persoas dos recursos que nos ofrece o noso planeta, un planeta finito que 

"utilizamos" como se fose ilimitado. Debe ser un instrumento para a comprensión do mundo 

que nos rodea e debe, tamén, promover unha reflexión crítica acerca da problemática 

ambiental que leve o alumnado a exercer unha cidadanía con conciencia cívica responsable, 

inspirada en valores, actitudes e intereses que o leven a protexer e mellorar o medio natural 

e, consecuentemente, participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu 

contorno social. 

A  humanidade  enfróntase  a  importantes  retos  no século  XXI; entre eles, a procura de 

fontes alternativas de enerxía, o abastecemento de materias primas, o quecemento global, 

a alteración da capa de ozono ou a perda da biodiversidade. Cómpre non esquecer toda a 

variabilidade de impactos ambientais que a humanidade, coas súas accións, provoca no medio 

natural, e que é necesario abordar desde unha perspectiva integradora e holística e dun xeito 

interdisciplinario e sintético, que é, precisamente, unha característica inherente a esta 

materia do bacharelato: a aplicación de coñecementos e competencias adquiridas doutras 

ciencias, principalmente da bioloxía, da xeoloxía, da física e da química. 

Coñecer a problemática ambiental e os avances científicos contribúe a facilitar a 

formulación de solucións integradoras entre desenvolvemento e ambiente, permitindo 

establecer unha xestión sustentable do noso planeta, o que permitirá evitar, ou cando menos 

diminuír, o impacto sobre o medio dalgunhas actividades humanas. 
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Ciencias da Terra e do Medio Ambiente aborda cuestións relacionadas coa comprensión do 

funcionamento dos sistemas terrestres, as súas dinámicas e as súas interaccións desde a 

escala local, rexional ou global. Para o conseguir, cómpre unha reflexión científica, 

aplicando modelos teóricos e análises, coa finalidade de proporcionar unha visión que 

permita atopar un equilibrio entre o aproveitamento dos recursos e a sustentabilidade, así 

como comprender a realidade de xeito global e sistémico, e valorar o contorno e toda a 

problemática relacionada coa actividade humana. Para isto é necesario valorar os riscos e 

propor medidas de predición, prevención e corrección, que mitiguen o risco. 

O desenvolvemento da materia implica utilizar de xeito sintético os coñecementos 

científicos adquiridos en cursos anteriores e outros que se adquiren dun xeito menos formal, 

xa que moitos dos temas que se estudan constitúen unha preocupación da sociedade actual 

e están cada vez máis presentes nos medios de comunicación social. Ademais, require relacionar 

de xeito explícito o estudo da ciencia, a técnica, a sociedade e o ambiente, coa finalidade de 

analizar as situacións e as opcións ou alternativas de xestión coas que se pode abordar toda a 

problemática ambiental á que se enfronta a humanidade na actualidade. 

 

 
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
 

CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que representa as relacións causais, 

interpretando as consecuencias da variación dos distintos factores. 

CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de modelos sinxelos, os cambios ambientais que tiveron lugar 

como consecuencia da aparición da vida e da acción humana ao longo da historia. 

CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera e as súas consecuencias no clima. 

CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera en relación coa súa procedencia, a súa 

distribución e a súa dinámica. 

CTMAB2.3.2. Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia biolóxica. 

CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto 

invernadoiro e as súas consecuencias. 

CTMAB2.6.2. Determina a influencia da circulación oceánica no clima. 

CTMAB2.8.2. Interpreta mapas meteorolóxicos. 

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos factores que os orixinan e coas súas 

consecuencias. 

CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as súas consecuencias sociais, 

ambientais e sanitarias. 

CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación atmosférica e o efecto 

invernadoiro. 

 

 

 

 

 

 

CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de contaminación con certas condicións meteorolóxicas e/ou 
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topográficas. 

CTMAB4.1.2. Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa orixe e cos seus efectos. 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das augas e valora as súas consecuencias. 

CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra e a súa relación cos riscos 

xeolóxicos. 

CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que determinan os riscos sísmico e volcánico. 

CTMAB5.3.2. Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos que producen. 

CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como consecuencia da interacción da dinámica interna e externa 

do planeta. 

CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e comprende os 

factores que interveñen. 

CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos principais recursos minerais e enerxéticos cos 

problemas ambientais ocasionados e cos riscos asociados. 

CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que 

aumentan a súa rendibilidade. 

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. CTMAB6.1.3. 

Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. 

CTMAB6.1.4. Explica as causas da diferenza de produtividade en mares e continentes. 
CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do seu 

equilibrio. 

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas e interpreta a 

variación dos parámetros tróficos. 

CTMAB6.4.1. Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas. 

CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades humanas coas repercusións na dinámica dos 

ecosistemas. 

CTMAB6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa influencia na biodiversidade do ecosistema. 

CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en relación coa litoloxía e o clima que os orixina. 

CTMAB6.9.1. Analiza os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura 

e a gandaría. 

CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas 

litorais. 

CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación 

ambiental, e conclúe impactos e medidas correctoras. 

CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en relación con problemas ambientais e 

coa calidade de vida. 

CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio. 

CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión. 

CTMAB7.5.2. Analiza a información de matrices sinxelas, valorando o uso do territorio. 

CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación española e galega sobre algúns impactos ambientais e as 

normas de prevención aplicables. 

 
 
 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
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CTMAB1.1.1. Contrasta a interdependencia dos elementos dun sistema establecendo as súas 

relacións. 

CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos ambientais asociados. CTMAB1.4.1. 

Coñece e enumera os principais métodos de información ambiental. CTMAB2.1.1. Valora a 

radiación solar como recurso enerxético. 

CTMAB2.1.2. Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas fluídas e o clima. CTMAB2.1.3. Explica 

a relación entre radiación solar e xeodinámica externa. 

CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera e as súas consecuencias no clima. 

CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera en relación coa súa procedencia, a súa 

distribución e a súa dinámica. 

CTMAB2.3.2. Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia biolóxica. 

CTMAB2.4.1. Determina a importancia da capa de ozono e valora os efectos da súa 

diminución. 

CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 

CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto 

invernadoiro e as súas consecuencias. 

CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador climático. 

CTMAB2.6.2. Determina a influencia da circulación oceánica no clima. 

CTMAB2.7.1. Explica a relación entre as correntes oceánicas e fenómenos como "El Niño" e os 

furacáns, entre outros. 

CTMAB2.7.2. Asocia as correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o clima. CTMAB2.8.1. 

Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións. CTMAB2.8.2. Interpreta mapas 

meteorolóxicos. 

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos factores que os orixinan e coas súas 

consecuencias. 

CTMAB3.1.1. Identifica os efectos biolóxicos da contaminación atmosférica. 

CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as súas consecuencias sociais, 

ambientais e sanitarias. 

CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación atmosférica e o efecto 

invernadoiro. 

CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de contaminación con certas condicións meteorolóxicas e/ou 

topográficas. 

CTMAB3.3.2. Explica os efectos biolóxicos producidos pola contaminación atmosférica. 

CTMAB3.4.1. Describe os efectos locais, rexionais e globais ocasionados pola 

contaminación do aire. 

CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e do estratosférico. 

CTMAB4.1.1. Coñece e describe a orixe e os efectos da contaminación das augas 

superficiais e subterráneas. 

CTMAB4.1.2. Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa orixe e cos seus efectos. 

CTMAB4.2.1. Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga. 
 
 
 
 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das augas e valora as súas consecuencias. 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e intergobernamentais, que reduzan 
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as repercusións ambientais da contaminación da auga. 

CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de potabilización e depuración da auga nunha EDAR. 

CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra e a súa relación cos riscos 

xeolóxicos. 

CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que determinan os riscos sísmico e volcánico. 

CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos. 

CTMAB5.3.2. Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos que producen. 

CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como consecuencia da interacción da dinámica interna e externa 

do planeta. 

CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e comprende os 

factores que interveñen. 

CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos principais recursos minerais e enerxéticos cos 

problemas ambientais ocasionados e cos riscos asociados. 

CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos derivados da explotación dos recursos da xeosfera 

no seu contorno máis próximo. 

CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que 

aumentan a súa rendibilidade. 

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. CTMAB6.1.3. 

Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. 

CTMAB6.1.4. Explica as causas da diferenza de produtividade en mares e continentes. 

CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do seu 

equilibrio. 

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas e interpreta a 

variación dos parámetros tróficos. 

CTMAB6.4.1. Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas. 

CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades humanas coas repercusións na dinámica dos 

ecosistemas. 

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa 

diminución. 

CTMAB6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa influencia na biodiversidade do ecosistema. 

CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en relación coa litoloxía e o clima que os orixina. 

CTMAB6.8.1. Identifica o grao de alteración dun solo aplicando distintas técnicas de 

valoración. 

CTMAB6.9.1. Analiza os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura 

e a gandaría. 

CTMAB6.10.1. Coñece as características dos sistema litoral. 

CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas 

litorais. 

 

 

 

 

CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e deseña outros sustentables.  

CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio.  
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CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión. 

CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos 

ambientais. 

CTMAB7.5.2. Analiza a información de matrices sinxelas, valorando o uso do territorio. 

 
COMPETENCIA DIXITAL 

 

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os principais métodos de información ambiental. 

CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir de distintas fontes de 

información. 

CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación 

ambiental, e conclúe impactos e medidas correctoras. 

CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e internacionais, e a súa 

influencia en materia ambiental. 

 
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir de distintas fontes de 

información. 

CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o 

conservacionismo e o desenvolvemento sustentable. 

CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais adecuadas á defensa do medio. CTMAB7.4.3. 

Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión. 

CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos 

ambientais. 

CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e internacionais, e a súa 

influencia en materia ambiental. 

CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación española e galega sobre algúns impactos ambientais e as 

normas de prevención aplicables. 

CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as súas 

consecuencias; en particular, os do seu contorno máis próximo. 

 
COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir de distintas fontes de 

información. 

CTMAB2.4.2. Sinala medidas que preveñen a diminución da capa de ozono 

CTMAB2.9.2. Propón medidas para evitar ou diminuír os efectos dos riscos climáticos. 

CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación atmosférica e o efecto 

invernadoiro. 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e intergobernamentais, que reduzan 

as repercusións ambientais da contaminación da auga. 

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio como método de prevención de riscos. 

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da enerxía e dos recursos. 

CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades humanas coas repercusións na dinámica dos 

ecosistemas. 

 



321 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

CTMAB6.8.1. Identifica o grao de alteración dun solo aplicando distintas técnicas de 

valoración. 

CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e deseña outros sustentables. 

CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación 

ambiental, e conclúe impactos e medidas correctoras. 

CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en relación con problemas ambientais e 

coa calidade de vida. 

CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais adecuadas á defensa do medio. 

 
COMPETENCIA DE CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

 

CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de modelos sinxelos, os cambios ambientais que tiveron lugar 

como consecuencia da aparición da vida e da acción humana ao longo da historia. 

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio como método de prevención de riscos. 

CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis frecuentes que sofre. 

CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos derivados da explotación dos recursos da xeosfera 

no seu contorno máis próximo. 

CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos. 

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da enerxía e dos recursos. 

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa 

diminución. 

CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso. 

CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade. 

CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas 

litorais. 

CTMAB6.12.1. Establece a importancia da conservación das zonas litorais. 

CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o 

conservacionismo e o desenvolvemento sustentable. 

CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais adecuadas á defensa do medio. 

CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e internacionais, e a súa 

influencia en materia ambiental. 

CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as súas 

consecuencias; en particular, os do seu contorno máis próximo. 

 
COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

 

CTMAB2.1.1. Valora a radiación solar como recurso enerxético. 

CTMAB2.4.1. Determina a importancia da capa de ozono e valora os efectos da súa 

diminución. 

CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e intergobernamentais, que reduzan 

as repercusións ambientais da contaminación da auga. 

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio como método de prevención de riscos. CTMAB5.6.2. 

Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis frecuentes que sofre. CTMAB5.9.1. Valora o uso 

eficiente da enerxía e dos recursos. 
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CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da enerxía e dos recursos. 

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa 

diminución. 

CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso. 

CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade. 

CTMAB6.12.1. Establece a importancia da conservación das zonas litorais. 

CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o desenvolvemento sustentable. 

CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en relación con problemas ambientais e 

coa calidade de vida. 

CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos 

ambientais. 

CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as súas 

consecuencias; en particular, os do seu contorno máis próximo. 

 
CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 
 
O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza 

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións 

sociais incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, 

capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

 
O  bacharelato    contribuirá  a  desenvolver  no       alumnado  as  capacidades  que  lle  permitan: 

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

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

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

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

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

pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

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

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

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

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

discapacidade. 

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

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

 
Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
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Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

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

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

 
Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

 
Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

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

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

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

galego. 

Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

formación e enriquecemento cultural. 

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

impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

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

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
OBXECTIVOS PARTICULARES DA MATERIA 

 

A materia divídese en sete bloques de contidos. 

Bloque I: "Medio ambiente e fontes de información ambiental", logo de definido o medio 

ambiente, os contidos céntranse na teoría de sistemas e a súa metodoloxía de traballo, así 

como nas fontes de información ambiental. Trátase de pór á disposición do alumnado as 

ferramentas básicas para abordar o estudo da Terra desde un punto de vista sistémico, así 

como adquirir o coñecemento necesario para acceder con rigor ás fontes de información 

ambiental. 

Bloque 2: "Dinámica dos sistemas fluídos", aborda contidos relacionados coa dinámica dos 

subsistemas terrestres fluídos, a atmosfera e a hidrosfera, como paso previo ao estudo dos 

Bloque 3: "Contaminación atmosférica” e 

Bolque 4: "Contaminación das augas", nos que os contidos xirarán arredor de toda a 

problemática ambiental relacionada coa contaminación dos anteditos subsistemas terrestres: 

a contaminación atmosférica e a contaminación das augas. 

Bloque 5: "A xeosfera e os riscos xeolóxicos", trata contidos relacionados cos riscos xeolóxicos 
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internos e externos, facendo fincapé nas medidas de predición, prevención e corrección que se 

poden pór en práctica fronte a este tipo de impactos. 

Bloque 6: "Circulación de materia e enerxía na biosfera", inclúe contidos relacionados 

coa composición, a estrutura e a dinámica dos ecosistemas, a importancia da biodiversidade e a 

súa conservación e, finalmente, un análise sobre a situación de interfases como o solo e o 

medio litoral, que son moi fráxiles en relación á presión ás que os someten as actividades 

humanas, e que é preciso valorar e conservar. 

Bloque 7 : "A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable", ten como finalidade 

analizar modelos de xestión do planeta, investigar sobre a información facilitada por 

diferentes instrumentos de avaliación ambiental e achegarse á lexislación en materia 

ambiental a nivel local, autonómico, estatal e internacional. En definitiva, trátase de 

reflexionar con sentido crítico sobre a problemática ambiental á que se enfronta a 

sociedade utilizando diferentes fontes de información. 

 
BLOQUE 1: "Medio ambiente e fontes de información ambiental" 
 

Definir o concepto de medioambiente. 

Utilizar a teoría de sistemas como instrumento de visión global. 
Valorar a necesidade de deseñar modelos como método adecuado para explicar a 

realidade. 

Demostrar que nun sistema cúmprense os principios termodinámicos. 
Analizar o significado das interaccións máis comúns entre os elementos dun sistema. 
Observar a función reguladora exercida nun sistema polas distintas 

realimentaciones. 
Predecir acontecementos mediante simulaciones realizadas a partir dun diagrama 

causal. 

Aplicar a dinámica de sistemas ao funcionamento do sistema Terra. 
Deseñar modelos dinámicos do sistema Terra, explicando as interaccións existentes. 
Simular os cambios climáticos acaecidos na Terra coa aparición da vida, 

comparándoos cos doutros planetas. 
Definir e clasificar os recursos en renovables, potencialmente renovables e non 

renovables. 
Deseñar, analizar e valorar a capacidade de transformación do medio das diferentes 

sociedades humanas. 
Comprender e valorar as medidas máis adecuadas para a solución dos problemas ambientais. 
Diferenciar ante un problema ambiental os argumentos do modelo de explotación 

incontrolada e os propios do desenvolvemento sostenible. 
Enumerar os principios que se deben aplicar para lograr un desenvolvemento 

sostenible. 
Evaluar as diferenzas entre o sistema económico tradicional e o subsistema 

económico integrado na ecosfera. 
Definir a sostenibilidad na súa tripla dimensión e valorar o seu grado de seguimiento 

segundo os indicadores PER. 
Determinar os diferentes factores que determinan un risco, explicar os principais sistemas 

de prevención e mitigación. 
Comentar textos sobre algunhas das conferencias internacionais sobre o 

medioambiente, resumir os principais acordos alcanzados. 

Analizar as diferentes problemáticas dos países do Norte e os do Sur. 

Aplicar a lexislación a casos concretos de xestión ambiental. 
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Manexar técnicas sinxelas sobre ordenación do territorio e diversas matrices de EIA. 
Analizar e evaluar a importancia de tómaa de conciencia cidadá sobre determinados 

produtos e da necesidade do establecemento de ecoetiquetas e da 
realización de eco-auditorias. 

Valorar a necesidade das accións persoais e comunitarias para a defensa do 
medioambiente. 

Recoñecer a necesidade de políticas ambientais adecuadas que promuevan unha toma de 
conciencia cidadá. 

Describir a importancia da simulación para predecir e previr os impactos ambientais. 
Coñecer e utilizar as técnicas máis modernas de investigación ambiental baseadas 

nas novas tecnoloxías da información e valorar a súa aplicación 
práctica. 

Interpretar as gráficas sobre os modelos do Mundo. 
Explicar os mecanismos básicos de tómaa de imaxes desde un satélite e do 

funcionamento dos sensores. 

Determinar as principais aplicacións da teledetección ao medioambiente. 
Valorar a importancia dos SIG; os GPS e os satélites meteorolóxicos para a 

cooperación e coordinación internacional. 

 
BLOQUE II: "Dinámica dos sistemas fluídos", BLOQUE III: "Contaminación 

atmosférica" e BLOQUE IV: "Contaminación das augas". 

 
Enumerar  as  distintas  fases  das  que  consta  o  ciclo  da  auga,  sinalando  algunhas 

repercusións sobre  o  mesmo  de  determinadas  actividades  humanas. 
Explicar o significado da atmosfera como filtro protector das radiacións solares e como 

amortiguadora da temperatura terrestre. 
Determinar as condicións atmosféricas de estabilidade e inestabilidade e explicar as 

súas repercusiones sobre a dispersión da contaminación. 
Explicar con claridade o proceso de formación dos diferentes tipos de 

precipitacións. 

Interpretar mapas do tempo. 

Analizar as características climáticas que supoñen un risco no noso país e o 
mundo. 

Explicar o papel da hidrosfera como reguladora e amortiguadora do clima terrestre. 

Explicar as repercusiones climáticas do Neno. 

Representar e investigar as causas da existencia dos diversos climas na Terra. 

Consultar, debater e interpretar os diferentes cambios climáticos pasados 
presentes e futuros. 

Aplicar os acordos de Kioto e doutras Conferencias das Partes (COP) a noticias da prensa, 
sinalando os mecanismos de flexibilidad e analizando o seguimiento 
actual de devanditos acordos. 

Utilizar técnicas diversas, físico-químicas e biolóxicas, para a detección da 
contaminación do aire e do auga. 

Interpretar a partir de mapas as condicións meteorolóxicas e topográficas que propician 
ou evitan o acúmulo de contaminantes atmosféricos. 

Elaborar esquemas ou informes sobre as distintas fases de depuración natural ou 
artificial do auga ou do aire. 

Manexar gráficos e esquemas para explicar as funcións da atmosfera e da hidrosfera. 
Recoller datos, investigar e elaborar informes relacionados con noticias da prensa 

sobre a problemática relacionada coas capas fluídas e sobre os seus 
efectos para a saúde das persoas, seres vivos ou materiais. 

Buscar e comentar algunhas leis ou decretos básicos sobre a contaminación do aire e da 
auga. 



326 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía   

 

Valorar a necesidade de cumprir medidas encamiñadas a reducir a 
contaminación da auga e aire. 

 
BLOQUE V : "A xeosfera e os riscos xeolóxicos" 

Observar o funcionamento dinámico da geosfera como un sistema con dúas entradas 
de enerxía e analizar os fluxos de enerxía e os ciclos de materia 
implicados nos procesos geológicos internos e externos. 

Entender a relación existente entre os procesos naturais e os riscos geológicos. 
Localizar geográficamente os lugares sometidos a riscos sísmicos ou volcánicos e emitir 

hipóteses sobre as súas causas probables. 
Determinar os diferentes factores de risco e valorar a influencia de cada un deles na 

intensificación dos mesmos. 
Recoller e analizar datos, interpretar mapas de risco e planificar o uso do territorio. 
Recoñecer e aplicar os métodos de predicción e prevención para un risco concreto. 
Recoñecer, analizar e evaluar o papel desempeñado pola Humanidade na inducción ou 

na intensificación dos riscos geológicos de orixe interna (volcanes 

e terremotos) e externo (movementos de laderas, arcillas expansivas, 

subsidencias e colapsos, inundacións e riscos derivados da alteración dos 

procesos de erosión/sedimentación). 
Investigar e evaluar os riscos máis frecuentes no lugar onde habitas, analizando os factores 

condicionantes de tipo litológico, topográfico, climatológico, 
biolóxico e inducidos pola acción humana. 

Elaborar e asumir unha serie de medidas adecuadas para mitigar determinados danos. 
Utilizar e interpretar imaxes de satélite nas que se recollan os efectos causados no terreo 

polos distintos tipos de risco geológico. 

 
BLOQUE VI: "Circulación de materia e enerxía na biosfera” 

Interpretar e elaborar figuras ou gráficas sobre cadeas, redes e pirámides tróficas. 

Sinalar a importancia do reciclado de nutrientes. 

Aplicar a regra do dez por cento. 

Evaluar a eficiencia dos ecosistemas. 
Explicar as diferenzas de productividad dos diversos ecosistemas continentales e 

oceánicos. 
Comprender a importancia do normal funcionamento dos ciclos biogeoquímicos a 

través dos distintos sistemas terrestres e valorar a necesidade de evitar a súa alteración. 
Deseñar e simular, de xeito non formal, diversos modelos de autorregulación da 

comunidade. 

Valorar a importancia de preservar a biodiversidade. 
Recoñecer, criticar e aportar alternativas ás alteracións producidas polo home nos 

ecosistemas e nos ciclos biogeoquímicos. 

 
BLOQUE VII: "A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable". 

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

Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental. 
Identificar a relación, a nivel internacional, entre o desenvolvemento dos países, a calidade 

de vida e os problemas ambientais. 
Determinar a orixe dos residuos, as consecuencias da súa produción e do seu consumo, e 

as alternativas á súa xestión. 
Valorar a importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos ambientais e 

interpretar matrices sinxelas para a ordenación do territorio. 
Coñecer os principais organismos nacionais e internacionais en materia ambiental, 
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e a lexislación estatal e autonómica sobre algúns impactos 
ambientais. 

Valorar a protección dos espazos naturais. 

 
CONTIDOS. RELACIÓN COS OBXECTIVOS, OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E OS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 
 
 
 

 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen 

cias Clave 

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental 

i 

l 

B1.1. Concepto de medio 

ambiente e dinámica de 

sistemas. Modelos da 

teoría de Sistemas. 

B1.1. Realizar modelos de 

sistemas considerando as 

variables, analizando a 

interdependencia dos seus 

elementos e establecendo as 

súas relacións causais. 

CTMAB1.1.1. Contrasta a 

interdependencia dos 

elementos dun sistema 

establecendo as súas 

relacións. 

CMCCT 

CTMAB1.1.2. Elabora modelos de 

sistemas nos que representa 

as relacións causais, 

interpretando as 

consecuencias da variación dos 

distintos factores. 

CAA 

i 

l 

B1.2. O medio natural 

como sistema. 

Aplicación da teoría de 

sistemas ao sistema 

natural. 

B1.3. Humanidade e 

medio ambiente. 

Historia das relacións 

B1.2. Aplicar a dinámica de 

sistemas aos cambios 

ambientais acontecidos 

como consecuencia da 

aparición da vida e as 

actividades humanas ao 

longo da historia. 

CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de 

modelos sinxelos, os cambios 

ambientais que tiveron lugar 

como consecuencia da aparición 

da vida e da acción humana ao 

longo da historia. 

CCEC CAA 
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cias Clave 

 da humanidade coa 

natureza. 

   

i 

l 

B1.4. Recursos naturais, 

riscos e impactos 

ambientais. 

B1.3. Identificar recursos, 

riscos e impactos, 

asociándoos á actividade 

humana sobre o medio 

ambiente. 

CTMAB1.3.1. Identifica e 

clasifica recursos, riscos e 

impactos ambientais 

asociados. 

CMCCT 

g 

i 

l 

B1.5. Fontes de 

información ambiental. 

B1.4. Identificar os principais 

instrumentos de 

información ambiental. 

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera 

os principais métodos de 

información ambiental. 

CMCCT 

CD 

CTMAB1.4.2. Extrae conclusións 

sobre cuestións ambientais a 

partir de distintas fontes de 

información. 

CCL CD 

CSIEE 

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 

i 

l 

B2.1. A radiación solar 

como recurso 

enerxético. 

B2.2. As masas fluídas e a súa 

relación co 

funcionamento do 

clima. 

B2.1. Identificar os efectos da 

radiación solar na dinámica 

das capas fluídas, no clima 

e na xeodinámica externa. 

CTMAB2.1.1. Valora a radiación 

solar como recurso 

enerxético. 

CMCCT 

CSC 

CTMAB2.1.2. Relaciona a 

radiación solar coa dinámica 

das capas fluídas e o clima. 

CMCCT 

CTMAB2.1.3. Explica a relación 

entre radiación solar e 

xeodinámica externa. 

CMCCT 

i 

l 

B2.2. As masas fluídas e a 

súa relación co 

funcionamento do 

clima. 

B2.2. Comprender o 

funcionamento das capas 

fluídas establecendo a súa 

relación co clima. 

CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da 

atmosfera e as súas 

consecuencias no clima. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B2.3. Compoñentes da 

atmosfera, orixe e 

importancia biolóxica. 

B2.3. Recoñecer os 

compoñentes da 

atmosfera relacionándoos 

coa súa procedencia e 

importancia biolóxica. 

CTMAB2.3.1. Identifica os 

compoñentes da atmosfera 

en relación coa súa 

procedencia, a súa 

distribución e a súa dinámica. 

CMCCT 

CAA 

CTMAB2.3.2. Relaciona os 

compoñentes da atmosfera 

coa súa importancia biolóxica. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B2.4. Capa de ozono: orixe 

e importancia. 

B2.5. Diminución da capa de 

ozono: efectos e 

medidas preventivas. 

B2.4. Comprender a 

importancia da capa de 

ozono e a súa orixe. 

CTMAB2.4.1. Determina a 

importancia da capa de ozono 

e valora os efectos da súa 

diminución. 

CMCCT 

CSC 

CTMAB2.4.2. Sinala medidas que 

preveñen a diminución da 

capa de ozono. 

CSIEE 

i B2.6. Efecto invernadoiro: B2.5. Determinar a orixe do CTMAB2.5.1. Valora o efecto CMCCT 
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l relación coa vida na 

Terra. Causas e 

consecuencias do 

aumento do efecto 

invernadoiro. 

efecto invernadoiro e a súa 

relación coa vida na Terra. 

invernadoiro e a súa relación 

coa vida na Terra. 

CSC 

CTMAB2.5.2. Comprende e 

explica que factores provocan 

o aumento do efecto 

invernadoiro e as súas 

consecuencias. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B2.7. A hidrosfera e o seu 

papel como regulador 

climático. 

B2.6. Comprender o papel da 

hidrosfera como regulador 

climático. 

CTMAB2.6.1. Razoa o 

funcionamento da hidrosfera 

como regulador climático. 

CMCCT 

CTMAB2.6.2. Determina a 

influencia da circulación 

oceánica no clima. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B2.8. Relación das 

correntes oceánicas coa 

circulación dos ventos e o 

clima e con algúns 

fenómenos climáticos. 

B2.7. Asociar algúns 

fenómenos climáticos coas 

correntes oceánicas (ou a 

temperatura superficial da 

auga). 

CTMAB2.7.1. Explica a relación 

entre as correntes oceánicas e 

fenómenos como "El Niño" e os 

furacáns, entre outros. 

CMCCT 

CTMAB2.7.2. Asocia as 

correntes oceánicas coa 

circulación dos ventos e o 

clima. 

CMCCT 

i 

l 

B2.9. Formación das 

precipitacións. Tipos de 

precipitacións. 

B2.10. Interpretación de 

mapas meteorolóxicos. 

B2.8. Explicar a formación de 

precipitacións en relación 

aos movementos de masas 

de aire e interpretar mapas 

meteorolóxicos. 

CTMAB2.8.1. Relaciona a 

circulación de masas de aire 

cos tipos de precipitacións. 

CMCCT 

CTMAB2.8.2. Interpreta mapas 

meteorolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

b  

i 

l 

p 

B2.11. Os riscos climáticos, 

causas e consecuencias. 

Medidas de predición, 

prevención e 

corrección. 

B2.9. Identificar os riscos 

climáticos, valorando os 

factores que contribúen a 

favorecelos e a paliar os 

seus efectos. 

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos 

climáticos cos factores que os 

orixinan e coas súas 

consecuencias. 

CMCCT 

CAA 

CTMAB2.9.2. Propón medidas 

para evitar ou diminuír os 

efectos dos riscos climáticos. 

CSIEE 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 

i 

l 

p 

B3.1. Orixe e efectos da 

contaminación 

atmosférica. 

B3.1. Argumentar a orixe da 

contaminación 

atmosférica e identificar 

os efectos sociais, 

ambientais e sanitarios 

que produce. 

CTMAB3.1.1. Identifica os 

efectos biolóxicos da 

contaminación atmosférica. 

CMCCT 

CTMAB3.1.2. Asocia os 

contaminantes coa súa orixe e 

recoñece as súas consecuencias

 sociais, 

ambientais e sanitarias. 

CMCCT 

CAA 

h  

i 

B3.2. Medidas preventivas e

 correctoras da 

B3.2. Propor medidas que 

favorecen a diminución da 

CTMAB3.2.1. Describe medidas que 

preveñen ou atenúan a 

CMCCT 

CAA 
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l contaminación 

atmosférica e do efecto 

invernadoiro. 

contaminación atmosférica 

e do efecto invernadoiro. 

contaminación atmosférica e o 

efecto invernadoiro. 

CSIEE 

i 

l 

B3.1. Orixe e efectos da 

contaminación 

atmosférica. 

B3.3. Factores que inflúen 

na dispersión dos 

contaminantes 

atmosféricos. 

B3.3. Relacionar  a 

contaminación 

atmosférica cos seus 

efectos biolóxicos e con 

certas   condicións 

meteorolóxicas   e/ou 

topográficas. 

CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de 

contaminación con certas 

condicións meteorolóxicas 

e/ou topográficas. 

CMCCT 

CAA 

CTMAB3.3.2. Explica os efectos 

biolóxicos producidos pola 

contaminación atmosférica. 

CMCCT 

i 

l 

B3.4. Efectos da 

contaminación 

atmosférica segundo o 

seu raio de influencia. 

B3.4. Clasificar os efectos 

locais, rexionais e globais da

 contaminación 

atmosférica. 

CTMAB3.4.1. Describe os 

efectos locais, rexionais e 

globais ocasionados pola 

contaminación do aire. 

CMCCT 

i 

l 

B3.5. Ozono troposférico e 

ozono estratosférico. 

B3.5. Distinguir a orixe e os 

efectos do  ozono 

troposférico e do ozono 

estratosférico. 

CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os 

efectos do ozono troposférico 

e do estratosférico. 

CMCCT 

Bloque 4. Contaminación das augas 

i 

l 

B4.1. Ciclo hidrolóxico. 

B4.2. Orixe e efectos da 

contaminación das 

augas superficiais e 

subterráneas. 

B4.1. Clasificar os 

contaminantes da auga en 

relación á súa orixe e aos 

seus efectos. 

CTMAB4.1.1. Coñece e describe a 

orixe e os efectos da 

contaminación das augas 

superficiais e subterráneas. 

CMCCT 

CTMAB4.1.2. Relaciona os 

principais contaminantes da 

auga coa súa orixe e cos seus 

efectos. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B4.3. Parámetros de 

medida da calidade da 

auga. 

B4.2. Coñecer os indicadores de 

calidade da auga. 

CTMAB4.2.1. Coñece e describe os 

principais indicadores de 

calidade da auga. 

CMCCT 

h  

i 

l 

p 

B4.2. Orixe e efectos da 

contaminación das 

augas superficiais e 

subterráneas. 

B4.4. Prevención e 

corrección da 

contaminación da auga. 

B4.3. Valorar as repercusións 

para a humanidade da 

contaminación da auga, e 

propón medidas que a 

eviten ou diminúan. 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso 

de eutrofización das augas e 

valora as súas consecuencias. 

CMCCT 

CAA 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e 

accións individuais, estatais e 

intergobernamentais, que 

reduzan as repercusións 

ambientais da contaminación 

da auga. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

i 

l 

B4.5. Sistemas de 

tratamento e 

depuración das augas. 

B4.4. Coñecer os sistemas de 

potabilización e 

depuración das augas 

residuais. 

CTMAB4.4.1. Esquematiza as 

fases de potabilización e 

depuración da auga nunha 

EDAR. 

CMCCT 

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos 
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i 

l 

B5.1. Xeosfera: soporte 

dos restantes 

subsistemas terrestres. 

B5.2. Riscos xeolóxicos e a súa 

relación cos fluxos de 

enerxía terrestres. 

B5.1. Relacionar os fluxos de 

enerxía e os riscos 

xeolóxicos. 

CTMAB5.1.1. Identifica as 

manifestacións da enerxía 

interna da Terra e a súa 

relación cos riscos xeolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

h  

i 

l 

B5.3. Orixe dos riscos 

xeolóxicos internos. 

B5.2. Identificar os factores 

que determinan, 

favorecen e atenúan os 

riscos xeolóxicos sísmico e 

volcánico. 

CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os 

factores que determinan os 

riscos sísmico e volcánico. 

CMCCT 

CAA 

h  

i 

l 

m 

p 

B5.4. Métodos de 

predición e prevención 

dos riscos xeolóxicos. 

B5.5. Danos orixinados 

polos riscos xeolóxicos. 

B5.3. Identificar os danos que 

producen os riscos 

xeolóxicos, e determinar 

métodos de predición e 

prevención. 

CTMAB5.3.1. Coñece os 

métodos de predición e 

prevención dos riscos 

xeolóxicos. 

CMCCT 

CSIEE 

CTMAB5.3.2. Relaciona os riscos 

xeolóxicos cos danos que 

producen. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B5.6. O relevo como 

consecuencia da 

interacción da dinámica 

interna e externa do 

planeta. 

B5.4. Comprender o relevo 

como a interacción da 

dinámica interna e externa. 

CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo 

como consecuencia da 

interacción da dinámica 

interna e externa do planeta. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B5.7. Riscos asociados aos 

sistemas de ladeira e 

fluviais. 

B5.5. Determinar os riscos 

asociados aos sistemas de 

ladeira e fluviais, e valorar 

os factores que inflúen. 

CTMAB5.5.1. Identifica os riscos 

asociados aos sistemas de 

ladeira e fluviais, e 

comprende os factores que 

interveñen. 

CMCCT 

CAA 

a 

h  

i 

l 

m 

p 

B5.8. Importancia da 

ordenación do 

territorio na prevención 

dos riscos xeolóxicos. 

B5.9. Impactos máis 

frecuentes na paisaxe. 

B5.6. Recoñecer a fraxilidade da 

paisaxe fronte aos 

impactos ambientais e 

valorar a ordenación do 

territorio como 

prevención de riscos. 

CTMAB5.6.1. Valora a 

ordenación do territorio como 

método de prevención de 

riscos. 

CSC CSIEE 

CCEC 

CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade 

da paisaxe e os impactos máis 

frecuentes que sofre. 

CSC CCEC 

i 

l 

B5.10. Recursos da 

xeosfera: problemas 

ambientais ocasionados 

pola súa explotación. 

B5.7. Recoñecer os recursos 

minerais, os combustibles 

fósiles e os impactos 

derivados do seu uso. 

CTMAB5.7.1. Relaciona a 

utilización dos principais 

recursos minerais e 

enerxéticos cos problemas 

ambientais ocasionados e cos 

riscos asociados. 

CMCCT 

CAA 

a 

h  

i 

l 

p 

B5.11. Impactos derivados da 

explotación dos recursos 

da xeosfera en Galicia. 

B5.8. Identifica os impactos 

derivados da explotación 

dos recursos da xeosfera en 

Galicia. 

CTMAB5.8.1.Coñece os 

principais impactos derivados 

da explotación dos recursos da 

xeosfera no seu contorno máis 

próximo. 

CMCCT 

CCEC 
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a 

b 

h  

i 

l 

p 

B5.12. Uso eficiente da 

enerxía e dos recursos. 

B5.9. Identificar medidas de 

uso eficiente da enerxía e 

dos recursos, 

determinando os seus 

beneficios. 

CTMAB5.9.1. Valora o uso 

eficiente da enerxía e dos 

recursos. 

CSC CCEC 

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que 

promoven un uso eficiente da 

enerxía e dos recursos. 

CSC CCEC 

CSIEE 

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera 

i 

l 

B6.1. Circulación de 

materia e enerxía na 

biosfera. 

B6.2. Relacións tróficas 

nos ecosistemas, 

cadeas e redes tróficas. 

Representacións 

gráficas. 

B6.3. Factores limitantes da 

produción primaria. 

B6.1. Recoñecer as relacións 

tróficas dos ecosistemas, 

valorando a influencia dos 

factores limitantes da 

produción primaria e 

daqueles que aumentan a 

súa rendibilidade. 

CTMAB6.1.1. Identifica os 

factores limitantes da 

produción primaria e aqueles 

que aumentan a súa 

rendibilidade. 

CMCCT 

CAA 

CTMAB6.1.2. Esquematiza as 

relacións tróficas dun 

ecosistema. 

CMCCT 

CAA 

CTMAB6.1.3. Interpreta 

gráficos, pirámides, cadeas e 

redes tróficas. 

CMCCT 

CAA 

CTMAB6.1.4. Explica as causas da

 diferenza de 

produtividade en mares e 

continentes. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B6.4. Ciclos 

bioxeoquímicos do 

osíxeno, o carbono, o 

nitróxeno, o fósforo e o 

xofre. 

B6.2. Comprender a 

circulación de 

bioelementos (sobre todo O, 

C, N, P e S) entre os 

subsistemas terrestres. 

CTMAB6.2.1. Esquematiza os 

ciclos bioxeoquímicos e 

argumenta a importancia do 

seu equilibrio. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B6.5. Os ecosistemas no 

tempo: sucesión, 

autorregulación e 

regresión. 

B6.3. Comprender os 

cambios que se suceden 

nos ecosistemas ao longo do 

tempo. 

CTMAB6.3.1. Identifica os 

cambios que se producen nas 

sucesións ecolóxicas e 

interpreta a variación dos 

parámetros tróficos. 

CMCCT 

CAA 

h  

i 

l 

B6.6. Autorregulación dos 

ecosistemas e 

repercusión da acción 

humana sobre eles. 

B6.4. Comprender os 

mecanismos naturais de 

autorregulación dos 

ecosistemas e valorar a 

repercusión da acción 

humana sobre eles. 

CTMAB6.4.1. Coñece os 

mecanismos naturais de 

autorregulación dos 

ecosistemas. 

CMCCT 

CAA 

CTMAB6.4.2. Argumenta e 

relaciona as actividades 

humanas coas repercusións na 

dinámica dos ecosistemas. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

B6.7. Concepto de 

biodiversidade. 

B6.5. Distinguir a 

importancia da 

biodiversidade e 

CTMAB6.5.1. Argumenta  a 

importancia  da 

biodiversidade  e  os riscos 

CMCCT 

CCEC 
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cias Clave 

h  

i 

l 

p 

B6.8. Causas e 

repercusións da perda 

da biodiversidade. 

recoñecer as actividades 

que teñen efectos 

negativos sobre ela. 

que supón a súa diminución. CSC 

CTMAB6.5.2. Relaciona as 

accións humanas coa súa 

influencia na biodiversidade do 

ecosistema. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B6.9. O solo como 

interfase. 

B6.10. Edafoxénese e 

tipos de solos. 

B6.6. Identificar os tipos de 

solo, en relación coa 

litoloxía e o clima que os 

orixinou. 

CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de 

solo en relación coa litoloxía e 

o clima que os orixina. 

CMCCT 

CAA 

b 

h  

i 

l 

p 

B6.11. Usos e fraxilidade do 

solo como recurso. 

B6.7. Valorar o solo como 

recurso fráxil e escaso. 

CTMAB6.7.1. Valora o solo como 

recurso fráxil e escaso. 

CSC CCEC 

i 

l 

B6.12. Impactos sobre o 

solo. Técnicas de 

valoración do grao de 

alteración dun solo. 

B6.8. Coñecer técnicas de 

valoración do grao de 

alteración dun solo. 

CTMAB6.8.1. Identifica o grao de 

alteración dun solo aplicando 

distintas técnicas de 

valoración. 

CMCCT 

CSIEE 

a 

h  

i 

l 

p 

B6.13. Impactos sobre a 

biosfera producidos 

pola deforestación, a 

agricultura e a gandaría. 

B6.9. Analizar os problemas 

ambientais producidos 

pola deforestación, a 

agricultura e a gandaría. 

CTMAB6.9.1. Analiza os 

problemas ambientais 

producidos pola 

deforestación, a agricultura e a 

gandaría. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B6.14. O sistema litoral 

como interfase. 

B6.10. Comprender as 

características do sistema 

litoral. 

CTMAB6.10.1. Coñece as 

características dos sistema 

litoral. 

CMCCT 

a 

h  

i 

l 

p 

B6.15. Importancia 

ecolóxica dos recursos do 

sistema litoral, impactos 

derivados da súa 

sobreexplotación. 

B6.11. Analizar e valorar a 

evolución dos recursos 

pesqueiros. 

CTMAB6.11.1. Valora o sistema 

litoral como fonte de recursos 

e biodiversidade. 

CSC CCEC 

CTMAB6.11.2. Relaciona a 

sobreexplotación dos 

recursos pesqueiros con 

impactos nas zonas litorais. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

a 

b 

h  

i 

l 

p 

B6.16. Importancia da 

conservación das zonas 

litorais. 

B6.12. Valorar a 

conservación das zonas 

litorais polo seu elevado 

valor ecolóxico. 

CTMAB6.12.1. Establece a 

importancia da conservación 

das zonas litorais. 

CCEC CSC 

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable 

a 

b 

B7.1. Xestión dos 

impactos ambientais; 
alternativas ante a 

B7.1. Establecer diferenzas 

entre  o desenvolvemento 
incontrolado, o 

CTMAB7.1.1. Distingue modelos de 

uso dos recursos e deseña 

CMCCT 

CSIEE 
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cias Clave 

e 

h 

m 

problemática 

ambiental: 

desenvolvemento 

incontrolado, 

conservacionismo e 

desenvolvemento 

sustentable. 

conservacionismo e o 

desenvolvemento 

sustentable. 

outros sustentables.  

CTMAB7.1.2. Argumenta as 

diferenzas  entre  o 

desenvolvemento 

incontrolado,    o 

conservacionismo e o 

desenvolvemento 

sustentable. 

CCL CSC 

CCEC 

g 

i 

l 

B7.2. Avaliación do 

impacto ambiental. 

B7.3.  Instrumentos de 

xestión ambiental. 

B7.2. Coñecer algúns 

instrumentos de avaliación 

ambiental. 

CTMAB7.2.1. Analiza a 

información facilitada por 

algúns instrumentos de 

avaliación ambiental, e 

conclúe impactos e medidas 

correctoras. 

CD CAA 

CSIEE 

a 

b 

h 

m 

B7.4. Relación  entre 

desenvolvemento, 

calidade de vida e 

problemas ambientais no

  ámbito 

internacional. 

B7.3. Identificar a relación, a 

nivel internacional, entre o 

desenvolvemento dos 

países, a calidade de vida e os 

problemas ambientais. 

CTMAB7.3.1. Analiza o 

desenvolvemento dos países en 

relación con problemas 

ambientais e coa calidade de 

vida. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

a 

h  

i 

l 

B7.5. Modelos de xestión 

de recursos. 

B7.4. Determinar a orixe dos 

residuos, as consecuencias da 

súa produción e do seu 

consumo, e as alternativas á 

súa xestión. 

CTMAB7.4.1. Relaciona o 

consumo dalgúns produtos e a 

deterioración do medio. 

CMCCT 

CAA 

CTMAB7.4.2. Expón políticas 

ambientais adecuadas á 

defensa do medio. 

CCL CCEC 

CSIEE 

CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos 

residuos valorando a súa 

xestión. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

a 

g 

i 

l 

p 

B7.2. Avaliación do 

impacto ambiental. 

B7.3.  Instrumentos de 

xestión ambiental. 

B7.5. Valorar a importancia 

do uso de novas 

tecnoloxías nos estudos 

ambientais e interpretar 

matrices sinxelas para a 

ordenación do territorio. 

CTMAB7.5.1. Comprende e 

explica a importancia do uso de 

novas tecnoloxías nos estudos 

ambientais. 

CMCCT 

CCL CSC 

CTMAB7.5.2. Analiza a 

información de matrices 

sinxelas, valorando o uso do 

territorio. 

CMCCT 

CAA 

a 

b 

d 

e 

h 

p 

B7.6. Influencia dos 

organismos nacionais e 

internacionais en 

materia ambiental. 

B7.7. Lexislación 

ambiental. 

B7.6. Coñecer os principais 

organismos nacionais e 

internacionais en materia 

ambiental, e a lexislación 

estatal e autonómica sobre 

algúns impactos 

ambientais. 

CTMAB7.6.1. Coñece e explica os 

principais organismos 

nacionais e internacionais, e a 

súa influencia en materia 

ambiental. 

CD CCL 

CCEC 

CTMAB7.6.2. Coñece a 

lexislación española e galega 

sobre algúns impactos 

ambientais e as normas de 

CCL 

CAA 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen 

cias Clave 

   prevención aplicables.  

a 

b 

m 

p 

B7.8. Protección dos 

espazos naturais. 

B7.9. Espazos naturais en 

España e, en particular, 

en Galicia. 

B7.7. Valorar a protección dos 

espazos naturais. 

CTMAB7.7.1. Argumenta a 

necesidade de protección dos 

espazos naturais e as súas 

consecuencias; en particular, os 

do seu contorno máis 

próximo. 

CCL CSC 

CCEC 

 

 
 

Na secuenciación e o desenvolvemento dos distintos contidos se han ter en conta os seguintes 

criterios: 

 
O estudo da Ciencias da Terra e do Medio Ambiente debe propiciar que os alumnos e as 

alumnas afiancen e completen a aprendizaxe de procedemento e habilidades propias do traballo 

científico, que garanta que o alumnado teña unha mellor comprensión da ciencia. 

 
A materia debe contribuír a asentar a disciplina de traballo a través do estudo e as tarefas, 

así como motivar aos estudantes a participar activamente en mellóraa e conservación do 

medio ambiente. Ademais, os alumnos e as alumnas recibiron anteriormente unha 

formación ética sobre valores ambientais que debe aflorar nesta materia a modo de 

recapitulación e visión global. 

 
A medida que se avanza na aprendizaxe da materia, o alumnado vai desenvolvendo un espírito 

crítico sobre o sistema económico actual insostenible, sobre as consecuencias dun consumismo 

exacerbado e dunha obsolescencia programada que converte os bens en residuos cada vez a 

maior velocidade. 

 
A disponibilidade cada vez maior das TIC no aula permite consultar noticias actualizadas 

sobre os diferentes aspectos tratados e os interrogantes e inquietudes que xorden nos alumnos e 

as alumnas. A visualización de paisaxes, cartografías, estacións de medida, instalacións 

tecnolóxicas, imaxes de teledetección, etc., permite estimular visualmente ao alumnado 

nun proceso de aprendizaxe significativa. 

 
Por todo esto, e xa que nos parece máis coherente, decidimos agrupar ditos bloques de contidos 

do seguinte xeito: 

 
BLOQUE I: MEDIOAMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTENIBLE 

U.D. 1. Concepto de medioambiente e dinámica de sistemas 

U.D. 2. A humanidade e o medioambiente. 

U.D. 3. Cara un desenvolvemento sostenible. 

 
BLOQUE II: BIOSFERA 

U.D. 4 Sistema Biosfera. 
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BLOQUE III: XEOSFERA 

U.D. 5 Xeosfera e riscos xeolóxicos. 

 
BLOQUE IV: CAPAS FLUIDAS 

U.D. 6. Dinámica das masas fluidas 

U.D. 7 Contaminación das masas fluidas. 

 
BLOQUE V: RECURSOS E USOS. 

U.D. 8 Recursos da biosfera 

U.D. 9. Recursos enerxéticos e minerais. 

U.D. 10 Otros recursos e a súa xestión. 
 

Prácticas de laboratorio. 
 

Aínda que consideramos que as prácticas de laboratorio constitúen unha estratexia 

metodolóxica moi importante no proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias, xa que a 

aplicación do método científico á resolución de problemas e o deseño de experimentos 

encamiñados á comprobación de hipóteses constitúen en sí mesmo o proceso científico, debido á 

carga teórica da materia e á reducción horaria, sen apenas reducir os contidos, fai materialmente 

imposible levar a cabo ningunha práctica no laboratorio. 

 
 

 
CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

 
A) TEMPORALIZACIÓN 

Estandar de aprendizaxe Temporalización 

1ª 2ª 3ª 

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental 

CTMAB1.1.1. Contrasta a interdependencia dos elementos dun sistema establecendo as súas 

relacións. 

X   

CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que representa as relacións causais, 

interpretando as consecuencias da variación dos distintos factores. 

X   

CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de modelos sinxelos, os cambios ambientais que tiveron lugar como 

consecuencia da aparición da vida e da acción humana ao longo da historia. 

X   

CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos ambientais asociados. X X  

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os principais métodos de información ambiental. X   

CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir de distintas fontes de 

información. 

X X  

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 
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CTMAB2.1.1. Valora a radiación solar como recurso enerxético. X 
  

CTMAB2.1.2. Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas fluídas e o clima. 
 

X 
 

CTMAB2.1.3. Explica a relación entre radiación solar e xeodinámica externa. X 
  

CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera e as súas consecuencias no clima. 
 

X 
 

CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera en relación coa súa procedencia, a súa 

distribución e a súa dinámica. 

 
X 

 

CTMAB2.3.2. Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia biolóxica. 
 

X 
 

CTMAB2.4.1. Determina a importancia da capa de ozono e valora os efectos da súa 

diminución. 

 
X 

 

CTMAB2.4.2. Sinala medidas que preveñen a diminución da capa de ozono. 
 

X 
 

CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. X X 
 

CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto 

invernadoiro e as súas consecuencias. 

X X 
 

CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador climático. 
 

X 
 

CTMAB2.6.2. Determina a influencia da circulación oceánica no clima. 
 

X 
 

CTMAB2.7.1. Explica a relación entre as correntes oceánicas e fenómenos como "El Niño" e os 

furacáns, entre outros. 

 
X 

 

CTMAB2.7.2. Asocia as correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o clima. 
 

X 
 

CTMAB2.8.1. Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións. 
 

X 
 

CTMAB2.8.2. Interpreta mapas meteorolóxicos. 
 

X 
 

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos factores que os orixinan e coas súas 

consecuencias. 

 
X 

 

CTMAB2.9.2. Propón medidas para evitar ou diminuír os efectos dos riscos climáticos. X X 
 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 

CTMAB3.1.1. Identifica os efectos biolóxicos da contaminación atmosférica. 
 

X 
 

CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as súas consecuencias sociais, 

ambientais e sanitarias. 

 
X 

 

CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación atmosférica e o efecto 

invernadoiro. 

 
X 
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CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de contaminación con certas condicións meteorolóxicas e/ou 

topográficas. 

 
X 

 

CTMAB3.3.2. Explica os efectos biolóxicos producidos pola contaminación atmosférica. 
 

X 
 

CTMAB3.4.1. Describe os efectos locais, rexionais e globais ocasionados pola contaminación do aire. 
 

X 
 

CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e do estratosférico. 
 

X 
 

Bloque 4. Contaminación das augas 

CTMAB4.1.1. Coñece e describe a orixe e os efectos da contaminación das augas superficiais 

e subterráneas. 

 
X X 

CTMAB4.1.2. Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa orixe e cos seus efectos. 
 

X 
 

CTMAB4.2.1. Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga. 
 

X 
 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das augas e valora as súas consecuencias. 
 

X 
 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e intergobernamentais, que reduzan 

as repercusións ambientais da contaminación da auga. 

 
X X 

CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de potabilización e depuración da auga nunha EDAR. 
 

X 
 

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos 

CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra e a súa relación cos riscos 

xeolóxicos. 

 
X 

 

CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que determinan os riscos sísmico e volcánico. 
 

X 
 

CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos. 
 

X 
 

CTMAB5.3.2. Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos que producen. 
 

X 
 

CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como consecuencia da interacción da dinámica interna e externa 

do planeta. 

 
X 

 

CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e comprende os 

factores que interveñen. 

 
X 

 

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio como método de prevención de riscos. 
 

X 
 

CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis frecuentes que sofre. 
 

X 
 

CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos principais recursos minerais e enerxéticos cos 

problemas ambientais ocasionados e cos riscos asociados. 

 
X 

 

CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos derivados da explotación dos recursos da xeosfera 

no seu contorno máis próximo. 

 
X 
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CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos. 
  

X 

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da enerxía e dos recursos. 
  

X 

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera 

CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que 

aumentan a súa rendibilidade. 

X 
  

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. X 
  

CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. X 
  

CTMAB6.1.4. Explica as causas da diferenza de produtividade en mares e continentes. X 
  

CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do seu 

equilibrio. 

X 
  

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas e interpreta a variación 

dos parámetros tróficos. 

X 
  

CTMAB6.4.1. Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas. X 
  

CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades humanas coas repercusións na dinámica dos 

ecosistemas. 

X 
  

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa 

diminución. 

X 
  

CTMAB6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa influencia na biodiversidade do 

ecosistema. 

X 
  

CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en relación coa litoloxía e o clima que os orixina. 
  

X 

CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso. 
  

X 

CTMAB6.8.1. Identifica o grao de alteración dun solo aplicando distintas técnicas de 

valoración. 

  
X 

CTMAB6.9.1. Analiza os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura e a 

gandaría. 

  
X 

CTMAB6.10.1. Coñece as características dos sistema litoral. 
  

X 

CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade. 
  

X 

CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas 

litorais. 

  
X 

CTMAB6.12.1. Establece a importancia da conservación das zonas litorais. 
  

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

CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e deseña outros sustentables. X   

CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o 

conservacionismo e o desenvolvemento sustentable. 

X   

CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación 

ambiental, e conclúe impactos e medidas correctoras. 

X   

CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en relación con problemas ambientais e coa 

calidade de vida. 

X  X 

CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio. X  X 

CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais adecuadas á defensa do medio.   X 

CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión.   X 

CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos 

ambientais. 

X X X 

CTMAB7.5.2. Analiza a información de matrices sinxelas, valorando o uso do territorio. X   

CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e internacionais, e a súa influencia 

en materia ambiental. 

  X 

CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación española e galega sobre algúns impactos ambientais e as normas 

de prevención aplicables. 

  X 

CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as súas 

consecuencias; en particular, os do seu contorno máis próximo. 

X  X 

 

 

 

B) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

 
Contrasta a interdependencia dos elementos dun sistema establecendo as súas relacións. 
Elabora modelos de sistemas nos que representa as relacións causais, interpretando as 

consecuencias da variación dos distintos factores. 
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. 

Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos ambientais asociados. 

Coñece e enumera os principais métodos de información ambiental. 
Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir de distintas fontes de información. 

Valora a radiación solar como recurso enerxético. 

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

Explica a relación entre radiación solar e xeodinámica externa. 

Explica a dinámica da atmosfera e as súas consecuencias no clima. 
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Identifica os compoñentes da atmosfera en relación coa súa procedencia, a súa 
distribución e a súa dinámica. 

Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia biolóxica. 

Determina a importancia da capa de ozono e valora os efectos da súa diminución. 

Sinala medidas que preveñen a diminución da capa de ozono. 

Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 
Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto invernadoiro e as súas 

consecuencias. 

Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador climático. 

Determina a influencia da circulación oceánica no clima. 
Explica a relación entre as correntes oceánicas e fenómenos como "El Niño" e os 

furacáns, entre outros. 

Asocia as correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o clima. 

Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións. 

Interpreta mapas meteorolóxicos. 

Relaciona os riscos climáticos cos factores que os orixinan e coas súas consecuencias. 

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

Identifica os efectos biolóxicos da contaminación atmosférica. 
Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as súas consecuencias sociais, 

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

invernadoiro. 
Relaciona o grao de contaminación con certas condicións meteorolóxicas e/ou 

topográficas. 

Explica os efectos biolóxicos producidos pola contaminación atmosférica. 

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

Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e do estratosférico. 
Coñece e describe a orixe e os efectos da contaminación das augas superficiais e 

subterráneas. 

Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa orixe e cos seus efectos. 

Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga. 

Describe o proceso de eutrofización das augas e valora as súas consecuencias. 
Propón actitudes e accións individuais, estatais e intergobernamentais, que reduzan as 

repercusións ambientais da contaminación da auga. 

Esquematiza as fases de potabilización e depuración da auga nunha EDAR. 
Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra e a súa relación cos riscos 

xeolóxicos. 

Explica a orixe e os factores que determinan os riscos sísmico e volcánico. 

Coñece os métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos. 

Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos que producen. 
Interpreta o relevo como consecuencia da interacción da dinámica interna e externa do 

planeta. 
Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e comprende os factores 

que interveñen. 

Valora a ordenación do territorio como método de prevención de riscos. 

Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis frecuentes que sofre. 
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Relaciona a utilización dos principais recursos minerais e enerxéticos cos problemas 
ambientais ocasionados e cos riscos asociados. 

Coñece os principais impactos derivados da explotación dos recursos da xeosfera no seu 
contorno máis próximo. 

Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos. 

Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da enerxía e dos recursos. 
Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que aumentan a súa 

rendibilidade. 

Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. 

Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. 

Explica as causas da diferenza de produtividade en mares e continentes. 

Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do seu equilibrio. 
Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas e interpreta a variación 

dos parámetros tróficos. 

Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas. 
Argumenta e relaciona as actividades humanas coas repercusións na dinámica dos 

ecosistemas. 

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

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

Clasifica os tipos de solo en relación coa litoloxía e o clima que os orixina. 

Valora o solo como recurso fráxil e escaso. 

Identifica o grao de alteración dun solo aplicando distintas técnicas de valoración. 
Analiza os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura e a 

gandaría. 

Coñece as características dos sistema litoral. 

Valora o sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade. 

Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas litorais. 

Establece a importancia da conservación das zonas litorais. 

Distingue modelos de uso dos recursos e deseña outros sustentables. 
Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o conservacionismo e o 

desenvolvemento sustentable. 
Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación ambiental, e 

conclúe impactos e medidas correctoras. 
Analiza o desenvolvemento dos países en relación con problemas ambientais e coa 

calidade de vida. 

Relaciona o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio. 

Expón políticas ambientais adecuadas á defensa do medio. 

Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión. 
Comprende e explica a importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos ambientais. 

Analiza a información de matrices sinxelas, valorando o uso do territorio. 
Coñece e explica os principais organismos nacionais e internacionais, e a súa influencia en 

materia ambiental. 
Coñece a lexislación española e galega sobre algúns impactos ambientais e as normas de 

prevención aplicables. 

Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as súas consecuencias; en 

particular, os do seu contorno máis próximo. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
O Artigo 7 do anexo II da Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro (BOE do 29 de xaneiro de 
2015), pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios 
de avaliación describe a avaliación das competencia básicas. Tanto na avaliación continua 
nos diferentes cursos como nas avaliacións finais nas diferentes etapas educativas, deberá 
terse en conta o grao de dominio das competencias correspondentes á Educación Primaria, 
a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato, a través de procedementos de 
avaliación e instrumentos de obtención de datos que ofrezan validez e fiabilidade na 
identificación das aprendizaxes adquiridas. Por elo, para poder avaliar as competencias é 
necesario elixir, sempre que sexa posible, estratexias e instrumentos para avaliar ó 
alumnado de acordo cos seus desempeños na resolución de problemas que simulen 
contextos reais, movilizando os seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes. 

 

A consecución dos obxectivos propostos e a adquisición das competencias clave en cada 
caso avaliarase de xeito contínuo, empregando unha ampla variedade de intrumentos de 
avaliación. 

 

A avaliación inicial permitirá diagnósticar en cada caso o punto de partida de cada alumno 
e alumna e poder así axustar o procedemento de ensino en cada caso. 

 

Os traballos elaborados na aula permitirán facer un seguemento do aproveitamento do 
proceso de ensino en cada sesión. 

 

A observación diaria do traballo realizado por cada alumno e alumna permitirá avaliar o 
grao en que se desenvolve cada un deles na realización das diferentes tarefas. 

 

A realización de exames diversos e a resolución de exerciciós permitirá determinar ata que 
punto o alumnado acada os obxectivos propostos. 

 
 
 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 
 

 

A Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 

secundaria e o bacharelato (BOE do 29 de xaneiro de 2015), establece que un enfoque 

metodolóxico baseado nas competencias clave e nos resultados de aprendizaxe conleva 

importantes cambios na concepción do proceso de ensino-aprendizaxe, e require dun cambio 

na metodoloxía. 

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender 

por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación, e 

tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións 

prácticas. 
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No proceso de ensino e aprendizaxe desta materia é moi importante a realización de 

actividades prácticas e a utilización de abundantes e variados documentos científicos, utilizando 

as tecnoloxías da información e a comunicación (DVD-ROM, internet, ) para 

buscar, seleccionar, tratar e transmitir información de forma que conduzan a unha 

aprendizaxe comprensiva e significativa. Doutra banda, é imprescindible promover nos 

alumnos e nas alumnas actividades de razonamiento e de reflexión sobre as múltiples 

implicaciones sociais, económicas e políticas que teñen os avances científicos en biología, a cal é 

unha disciplina cambiante e dinámica, sometida a unha continua revisión. As Ciencias da 

Terra e do Medio Ambiente de 2.º de Bachillerato contribúe a que o alumnado progrese en 

todas as competencias clave. Neste curso trátase de alcanzar os niveis de competencia que lle 

permitan afrontar estudos superiores ou exercer determinadas profesións con éxito. 

 
CRITERIOS METODOLÓXICOS 

 

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Ciencias da Terra e do Medio  

Ambiente  elaborouse  de  acordo  cos  criterios  metodológicos seguintes: 

 
Adaptación ás características do alumnado de Bachillerato, ofrecendo actividades 

diversificadas   de   acordo   coas   capacidades   intelectuais   propias   da etapa. 

 
Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

 
Participación e Motivación: fomentar o interese e a participación do alumnado na dinámica 

xeral do aula, combinando estratexias que propicien a individualización con outras que 

fomenten a socialización. 

 
Integración e interdisciplinariedad: presentar os contidos cunha estrutura clara, suscitando 

interrelaciónelas entre os contidos da materia e os doutras disciplinas doutras áreas. 

 
Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, 

explicativas e interpretativas). 

 
Funcionalidad: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación á contorna, 

co fin de asegurar a funcionalidad das aprendizaxes en dous sentidos: o desenvolvemento 

de capacidades para ulteriores adquisiciones e a súa aplicación na vida cotiá. 

 
Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas. 
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ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 
 

Resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen as estratexias 

expositivas, acompañadas de actividades de aplicación e as estratexias de indagación. 

 
 As estratexias expositivas: presentan ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un 

coñecemento xa elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para as introduccións e para 

ensinar feitos e conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que difícilmente    

o    alumnado    pode    alcanzar    só    con    axudas    indirectas. 

 
No entanto, resulta moi conveniente que estas estratexias acompáñense da realización polo 

alumnado de actividades ou traballos complementarios de aplicación ou indagación, que 

posibiliten o engarce dos novos coñecementos cos que xa posúe. 

 
 As estratexias de indagación: presentan ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe 

estructurar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a situacións 

problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, 

procedementos e actitudes para así adquirilos de  forma consistente. O emprego destas 

estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que estes conllevan á 

súa vez a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer ao alumnado en situacións que 

fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a 

aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores, ademais, facilítanlle unha 

experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia e o coñecemento científico. 

 

 
AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

É esencial a realización de actividades por parte do alumnado, posto que cumpren os 
obxectivos seguintes: 
Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo. 
Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico. 
Permiten dar unha dimensión práctica aos conceptos. 
Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 

 
 
Criterios para a selección das actividades 

 
Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando 
diversas estratexias. 
Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e 
leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións. 
Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 
Que teñan unha formulación clara para que o alumnado entenda sen dificultade o que 
debe facer. 
Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos 
(textos, imaxes, gráficos, mapas), desenvolver actitudes que colaboren á formación 
humana e atender á diversidad no aula (teñen distinto grado de dificultade). 
Que dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á 
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realidade. 
Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas 
actuais ou relacionados coa súa contorna. 

 
 
Tipos de actividades 

 

 

Actividades de ensino-aprendizaxe. Son actividades de localización, afianzamento, análise, 
interpretación e ampliación de conceptos ao fío dos contidos estudados. A esta tipología 
responde unha parte importante das actividades suscitadas no libro de texto escollido. 
E actividades de definición, afianzamento e síntese de contidos. 

 

- Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e á contorna do alumnado. Este tipo de 
actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema, noutros casos, 
preséntanse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de 
indagación. 

 

Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a 
tolerancia, a solidariedade... 

 

Por outra banda, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. 
Desta forma permiten dar resposta á diversidad do alumnado, posto que poden 
seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses. 

 
 

O nivel de dificultade pode apreciarse no propio enunciado da actividade: localiza, define, 
analiza, compara, comenta, consulta, pescuda, recolle información, sintetiza, aplica, etc. A 
maioría corresponden a un nivel de dificultade medio ou medio-alto, o máis apropiado 
para un curso de Bacharelato. 
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado en clase, aclara 
dúbidas e permite ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grado de 
asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os 
hábitos de traballo. 

 
 

Aínda que non se presenta como obrigatorio o libro de texto, e se proporcionan 
apuntamentos, o libro de texto que usamos como referencia é Ciencias da Terra e do 
medioambiente, da editorial McGrawHill, 2016, que organiza cada unidade cun elevado número 
de actividades de varios tipos. 

 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para o desenvolvemento da programación empregáranse os seguintes materiais e 

recursos didácticos: 

Materiais impresos: 

Diodora Calvo Aldea, Mª Teresa Molina Álvarez, Joaquín Salvachúa Rodríguez Ciencias da 
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Terra e do medioambiente, 2º Bachillerato. 2016. Editorial McGrawHill. Madrid. 
Nicolás Rubio, Juan Manuel Roiz, Ciencias da Terra e do medioambiente 2º Bachillerato, 

2016. Ed. ANAYA 
Revistas científicas: Investigación y Ciencia, Muy interesante, Sciencie, Nature, National Geographic,… 

JAMES LOVELOCK, 2007. Gaia, la venganza de la Tierra. Ed. Planeta. 
Preguntas das PAAU, recollidas na páxina da CIUG. 

Materiais audiovisuais: 

Ordenador, canón-proxector, TV, vídeo, DVD. 

Películas de DVD: 

Cambio climático, o reto do século XXI. A Xunta de Galicia. 

Planeta blanco. Fundación Biodiversidad. Sarma. D.L. B-3121-2010 

Tierra. BBC WorldWide. D.L. B.55590-2007. 

Está en crisis nuestro planeta? BBC. El País. D.L. M-4679-2010 

Informe Tierra. El estado del paneta 2009. National Geographic. D.L. B-31291-2009 

¿Por qué hay crisis en nuestro planeta? BBC. El País. D.L. M-4680-2010 

Radiografía de la Tierra. National Geographic. Nº expediente 121.556. 2010 

Cambio climático en España. National Geographic. D.L. B-22199-2009 

Calqueira documental de actualidade que se atope na internet. 

Páxinas de interese científico na internet: Igualdad animal, Muy interesante, 
Investigación e Ciencia, PETA, wwf.es, ecologistasenacción.org, Greenpeace, … etc. 

 
Internet ofrece una ferramenta indispensable para acceder a novas de actualidade. Será 
necesario, pois, dispoñer na aula dun ordenador con conexión a internet e un proxector. 

 
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS 
 

Na avaliación do alumnado preténdese medir o grao no que se acadaron os distintos 

obxectivos marcados, valorando o grado de consecución das competencias clave. 

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo 

e do Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente. Considérase que “as 

competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e o seu 

desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

 
Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de 
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comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. O referente 

para avaliar as aprendizaxes do alumnado son os criterios de avaliación e a súa concreción nos 

estándares de aprendizaxe avaliables. 

Xa que logo, as competencias considéranse como coñecemento na práctica, un 

coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, se 

poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos 

contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse como “un saber facer” que 

se aplica a unha diversidade de contextos educativos, sociais e profesionais. 

 
A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral e unha visión interdisciplinar. 

 
A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada, terá un carácter 

formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos 

procesos de aprendizaxe. 

 
Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións 

se adapten ás necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas 

adaptacións non se terán en conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas. 

 
En bacharelato, os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante 

cualificacións numéricas de cero a dez sen decimais, e consideraranse negativas as 

cualificacións inferiores a cinco. 

Cando o alumnado non se presente ás probas extraordinarias consignarase “non 

presentado/a” (NP). 

 
na  avaliación  do  alumnado  terans e en conta distintos factores como: 

 
Realizaranse alomenos dúas probas por avaliación, que poderán constar dunha serie de 

temas que o alumnado terá que desenvolver, cuestións tipo test ou cuestións breves co fin de 

que o alumno/a exercite a capacidade de síntese e mostre conceptos claros sobre temas da 

materia. Estas probas suporán o 80% da nota final. 

Tamén se terán en conta factores como a participación na clase, o traballo diario e en xeral a 

actitude e o interese do alumno pola materia, o traballo en equipo, etc., que terán un peso 

do 20% na nota final. 

A nota de cada avaliación calcularase facendo a media de tódalas probas realizadas nesa 

avaliación. Considerarase que o alumnado acadou unha cualificación positiva na avaliación se 

obtén un 5 de nota media. 

Os alumnos/as que non acaden a cualificación de suficiente nas avaliacións, poderá 

considerarse que teñen un suficiente sempre que a media total do curso sexa de 5, sendo a 

nota de cada avaliación igual ou superior a 4. 

No caso de haber algún alumno ou alumna que non supere satisfactoriamente a 

avaliación ordinaria, deberá realizar unha proba escrita para ser avaliado/a na avaliación 

extraordinaria no mes de maio. Para acadar a cualificación positiva debe acadar unha nota 

de 5 ou superior. 
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Ao longo de todo o curso levárase a cabo unha avaliación continua na que para a 

comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos 

tomaranse como referencia os estándares de aprendizaxe. Esta avaliación continua implica 

unha avaliación inicial, unha avaliación formativa e unha avaliación final cumpríndo os 

principios de ser contínua, formativa e integradora. 

 
Avaliación inicial: levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario. Permite 

detectar no alumnado os coñecementos previos sobre os contidos que se van 

tratar, e as lagunas en relación cos mesmos, e as capacidades e do alumnado, 

permitindo así adecuar o proceso educativo ás necesidades observadas. 

 
Avaliación formativa: que permitirá comprobar os progresos e dificultades que presente o 

alumnado ao longo do proceso educativo, e aportará información 

constante sobre se o proceso de ensinanza-apredizaxe se adapta ás necesidades do 

alumnado. 

Esta avaliación levarase a cabo mediante: 

a observación directa do alumnado, tendo en conta o seguimento da realización de tarefas na 

casa, e na aula, o seu interés polo traballo, a atención, a participación, os avances na 

comprensión de conceptos, as destrezas no traballo experimental. 

probas escritas: realizaranse alomenos dúas probas escritas que recollan os obxectivos 

mínimos - os estándares de aprendizaxe avaliables correspondentes, por avaliación. As 

probas escritas seguirán o modelo das PAAU, proporcionadas pola CIUG, vixentes no 

momento de entregar esta programación: con preguntas de resposta breve, de 

resposta descriptiva, actividades de verdadeiro/falso, con cuestións de resposta 

múltiple, resolución de problemas, interpretación de gráficos, esquemas o dibujos, etc 

exposicións orais de traballos de investigación, tanto traballos individuais como os de grupo onde 

demostren que aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos 

seleccionándoas. Valorarase que utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas 

tecnoloxías. 

 

Avaliación final: ou sumativa ao rematar cada bloque de contidos. Mediante a cal se 

coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os obxectivos propostos para as unidades 

didácticas. Nesta avaliación terase en conta tanto ata onde alcanzou, como dende onde partiu 

cada alumno e alumna, considerando tamén todo o acontecido ao longo do proceso 

educativo. A avaliación proposta baséase nos estándares de aprendizaxe que se 

establecen nesta programación. 

Comunicaráse ao alumnado o resultado da devandita avaliación, de forma que se fagan 

partícipes da mesma e, deste xeito, poidan superar as deficiencias que se produzan ou se 

motiven cos bos resultados. 

 
Utilizarase unha ficha de observación para facer un seguimento do alumnado, nela 

rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das 

respectivas probas obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en grupo, 
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a súa motivación e iniciativa cara á materia. 
 

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 
 

Actividades de tipo conceptual. Nelas o alumnado irá substituíndo de forma progresiva as súas 

ideas previas polas desenvolvidas en clase. 

 
Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico. Por exemplo, deseños 

experimentais, análises de resultados, resolución de problemas, etc. 

 
Actividades onde se resalten a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o ambiente. 

Por exemplo, aquelas que xorden da aplicación á vida cotiá dos contidos desenvolvidos en 

clase. 

 
En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar as seguintes: 

Actividades de composición. 

Actividades de libro aberto. 

Actividades orais. 

Rúbricas. 

Probas obxectivas tipo test. 

Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas ou/e 

resolución de exercicios e problemas. 

Traballos de investigación, caderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 
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Nome e Apelidos:  Curso: 

  Data:   
 

RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTAMENTOS DE CLASE 
 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 

 
APUNTES 

Los apuntes están 

escritos, organizados y 

ordenados con mucho 

cuidado. 

 
Los apuntes están escritos y 

tienen cierta organización. 

 
Los apuntes están escritos. 

 
Los apuntes están escritos solo 

con ayuda de un compañero o 

compañera o del profesorado 

cuando se lo recuerda. 

 
Carece de apuntes. 

 

 

CANTIDAD 

DE 

INFORMACIÓN 

Tiene información de 

todos los temas y 

preguntas tratados. 

 
Tiene información de 

todos los temas y de la 

mayoría de las preguntas 

tratadas. 

 
Tiene información de casi 

todos los temas y 

preguntas tratados. 

 
Tiene información de algunos 

de los temas y preguntas 

tratados. 

 
No tiene información o esta es 

muy escasa. 

 

 
 

ORGANIZACIÓN 

La información está 

muy bien organizada 

con párrafos bien 

redactados y con 

subtítulos. 

 
La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

 
La información está 

organizada, pero los 

párrafos no están bien 

redactados. 

 
La información proporcionada 

no parece estar organizada. 

 
La información carece de 

estructura de redacción. 

 

 
 

 
IDEAS RELEVANTES 

La información está 

claramente 

relacionada con el 

tema principal y 

proporciona varias 

ideas secundarias y/o 

ejemplos. 

 
La información tiene las 

ideas principales y una o 

dos ideas secundarias. 

 
La información tiene las 

ideas principales pero no 

las secundarias. 

 
La información tiene alguna de 

las ideas principales. 

 
La información no tiene 

ideas principales. 

 

 
 

GRAMÁTICA 

Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

 
Casi no hay errores 

gramaticales, ortográficos o 

de puntuación. 

 
Existen dos errores 

gramaticales, ortográficos o 

de puntuación. 

 
Existen tres errores 

gramaticales, ortográficos o de 

puntuación. 

 
Existen más de tres errores 

gramaticales, ortográficos o 

de puntuación. 

 

 

INFORMACIÓN 

GRÁFICA, 

DIBUJOS, 

ILUSTRACIONES, 

ETC. 

Los diagramas e 

ilustraciones están bien 

construidos, ordenados 

y contribuyen a la 

comprensión del tema. 

 
Los diagramas e 

ilustraciones están bien 

construidos y contribuyen a 

la comprensión del tema. 

 
Los diagramas e 

ilustraciones están bien 

construidos y, en 

ocasiones, contribuyen a la 

comprensión del tema. 

 
Los diagramas e ilustraciones no 

siempre están bien 

construidos y no siempre 

contribuyen a la comprensión 

del tema. 

 
No tiene diagramas ni 

ilustraciones. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR A RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EXERCICIOS 

 
 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 
NÚMERO 

DE EJERCICIOS RESUELTOS 

Realiza el 90 % de los 

ejercicios que se proponen. 

 
Realiza entre el 90 % y el 80 

% de los ejercicios que se 

proponen. 

 
Realiza entre el 80 % y el 70 % de 

los ejercicios que se 

proponen. 

 
Realiza entre el 70 % y el 60 

% de los ejercicios que se 

proponen. 

 
Realiza menos del 60 % de los 

ejercicios que se 

proponen. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Y RESULTADOS DE LOS 

EJERCICIOS RESUELTOS 

Desarrolla el procedimiento, 

lo detalla, lo presenta 

organizadamente y obtiene el 

resultado correcto. 

 
Desarrolla el procedimiento, lo 

detalla, lo presenta poco 

organizado y obtiene el 

resultado correcto. 

 
Desarrolla el procedimiento, lo 

detalla, no lo organiza y 

obtiene el resultado correcto. 

 
Desarrolla el procedimiento y 

obtiene el resultado correcto. 

 
No desarrolla el 

procedimiento y no obtiene el 

resultado correcto. 

 

 
RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DUN EXAMEN 

 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 
 

PRECISIÓN EN LAS 

RESPUESTAS 

Todas las respuestas 

desarrollan el tema con 

claridad, precisión y 

concisión. 

 
Casi todas las respuestas 

desarrollan el tema con 

claridad, precisión y 

concisión. 

 
La mayoría de las respuestas 

desarrollan el tema con 

claridad, precisión y 

concisión. 

 
Pocas respuestas desarrollan el 

tema con claridad, precisión y 

concisión. 

 
La mayoría de las respuestas no 

desarrollan el tema con 

claridad, precisión ni 

concisión. 

 

 

 
PRESENTACIÓN 

Todas las respuestas están 

presentadas con limpieza y 

pulcritud. 

 
Casi todas las respuestas están 

presentadas con limpieza y 

pulcritud. 

 
La mayoría de las respuestas 

están presentadas con 

limpieza y pulcritud. 

 
Pocas respuestas están 

presentadas con limpieza y 

pulcritud. 

 
La mayoría de las respuestas no 

están presentadas con 

limpieza ni pulcritud. 

 

 
NÚMERO 

DE PREGUNTAS 

RESPONDIDAS 

Todas las preguntas están 

respondidas. 

 
Respondió por lo menos el 

90 % de las preguntas. 

 
Respondió por lo menos el 80 

% de las preguntas. 

 
Respondió por lo menos el 70 

% de las preguntas. 

 
Respondió un porcentaje 

menor del 70 % de las 

preguntas. 
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No hay errores gramaticales, 

 
Casi no hay errores 

 
Existen dos errores 

 
Existen tres errores 

 
Existen más de tres errores 

  

GRAMÁTICA 

Y ORTOGRAFÍA 

ortográficos o de puntuación 

y el texto se lee con fluidez. 

gramaticales, ortográficos o 
de puntuación y el texto se 

lee con fluidez. 

gramaticales, ortográficos o 
de puntuación, y el texto 
tiene alguna dificultad para 

gramaticales, ortográficos o 
de puntuación, y el texto se 

entiende con dificultad. 

gramaticales, ortográficos o 
de puntuación, y el texto no 

se entiende. 

   entenderse.   

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR MAPAS CONCEPTUAIS 

 
 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 

 
EXPOSICIÓN DE LOS 

ASPECTOS 

IMPORTANTES 

Contiene todos los aspectos 

importantes del tema o 

temas, expuestos de forma 

clara y ordenada. 

 
Contiene un 80 % de los 

aspectos importantes del 

tema o temas, expuestos de 

forma clara y ordenada. 

 Contiene un 75 % de los 

aspectos importantes del 

tema o temas, pero no se 

encuentran expuestos de 

forma clara y ordenada. 

 
Contiene un 50 % de los 

aspectos importantes del 

tema o temas, pero no se 

encuentran expuestos de 

forma clara y ordenada. 

 
Contiene menos de un 

50 % de los aspectos 

importantes del tema o 

temas, pero no se 

encuentran expuestos de 

forma clara ni ordenada. 

 

 

 
PRESENTA 

JERARQUÍAS 

Presenta todos los aspectos 

importantes de los 

contenidos en jerarquías, por lo 

menos hasta un tercer o 

cuarto nivel. 

 
Presenta un 80 % de los 

aspectos importantes de los 

contenidos en jerarquías, por lo 

menos hasta un tercer o 

cuarto nivel. 

 
Solo contiene un 50 % de los 

aspectos importantes de los 

contenidos en jerarquías, por lo 

menos hasta un tercer o 

cuarto nivel. 

 
No contiene jerarquías de 

tercer nivel. 

 Contiene jerarquías de 

primer nivel y algunas de 

segundo nivel. 

 

 
 

EJEMPLOS 

Propone ejemplos claros 

relacionados con el tema y 

mencionados durante la 

explicación de este, y aporta 

algunos nuevos. 

 
Propone ejemplos claros 

relacionados con el tema y 

mencionados durante la 

explicación de este, pero no 

aporta nuevos. 

 
Propone ejemplos pero no 

todos están relacionados con el 

tema. 

 
Propone ejemplos no 

relacionados con el tema. 

 
No propone ejemplos. 

 

 
TIPOS 

DE UNIONES Y 

ENLACES 

Todos los conceptos que lo 

requieren tienen uniones 

cruzadas. 

 
Un 80 % de los conceptos 

que lo requieren tienen 

uniones cruzadas. 

 
Solo un 60 % de los conceptos 

que lo requieren tienen 

uniones cruzadas. 

 
Menos del 50 % de los 

conceptos que lo requieren 

tienen uniones cruzadas. 

 
No hay uniones cruzadas. 

 

 

 
PROPOSICIONES 

Las ideas principales llevan 

proposiciones. 

 
El 80 % de las ideas 

principales llevan 

proposiciones. 

 
Solo el 60 % de las ideas 

principales llevan 

proposiciones. 

 
Menos del 50 % de las ideas 

principales llevan 

proposiciones. 

 
Ninguna idea principal lleva 

proposiciones. 
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Todos los conceptos 

 
Un 80 % de los conceptos 

 
Solo el 60 % de los conceptos 

 
Menos del 50 % de los 

 
No hay conexiones 

  

CONEXIÓN 

DE CONCEPTOS 

presentan las conexiones 

adecuadas con los siguientes. 

presentan una conexión 

adecuada con los siguientes. 

presentan una conexión 

adecuada con los siguientes. 

conceptos presentan una 
conexión adecuada con los 

siguientes. 

adecuadas. 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A REDACCIÓN E A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS 
 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 
 

 
REDACCIÓN 

El trabajo está bien 

estructurado y cumple en su 

totalidad con la estructura de 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

 
El trabajo se encuentra bien 

estructurado en un 

80 % y cumple en su totalidad 

con la estructura de 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

 
El trabajo se encuentra bien 

estructurado en un 

50 % y cumple en su totalidad 

con la estructura de 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

 
El trabajo se encuentra bien 

estructurado en un 

50 % pero no cumple con la 

estructura de introducción, 

desarrollo y conclusión. 

 
El trabajo no está 

estructurado y no tiene 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

 

 

 
ORTOGRAFÍA 

El texto no presenta errores 

ortográficos (puntuación, 

acentuación y gramática). 

 
El texto tiene menos de 3 

errores ortográficos 

(puntuación, acentuación y 

gramática). 

 
El texto tiene entre 4 y 6 

errores ortográficos 

(puntuación, acentuación y 

gramática). 

 
El texto tiene entre 6 y 10 

errores ortográficos 

(puntuación, acentuación y 

gramática). 

 
El texto tiene más de 10 

errores ortográficos. 

 

 

 
EXTENSIÓN 

El ejercicio escrito se adapta a 

la extensión exigida (2, 3 o 4 

páginas). 

 
El ejercicio escrito presenta 

media página más de la 

extensión exigida. 

 
El ejercicio escrito presenta 

una página más de la 

extensión exigida. 

 
El ejercicio escrito presenta 

dos páginas más de la 

extensión exigida. 

 
El ejercicio escrito presenta 

más de dos páginas de la 

extensión exigida. 

 

 

 
CONTENIDO 

Se aborda el contenido que se 

ha pedido. 

 
En algunos párrafos no se 

aborda nada del contenido 

que se ha pedido. 

 
Un 60 % del texto no tiene 

relación con el contenido que 

se ha pedido. 

 
Algunos párrafos hacen 

alusión al tema pedido. 

 
Solo se menciona el tema 

pedido, pero no se aborda. 

 

 

ARGUMENTACIÓN DE 

IDEAS 

Presenta ideas bien 

argumentadas y sin errores. 

 
Presenta ideas bien 

argumentadas pero con 

algún error. 

 
Presenta ideas que 

argumenta con debilidad. 

 
Presenta ideas sin 

argumentar. 

 
No presenta ideas y las que 

presenta no están 

argumentadas. 

 

 

PRESENTACIÓN Y 

LIMPIEZA 

El trabajo está presentado 

con pulcritud y limpieza. 

 
El trabajo está presentado 

con pulcritud pero tiene un 

tachón. 

 
El trabajo está presentado 

con pulcritud pero tiene dos o 

tres tachones. 

 
El trabajo tiene dobleces y 

más de tres tachones. 

 
El trabajo está presentado 

con un gran número de 

dobleces y tachones. 
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TIEMPO 

DE ENTREGA 

La entrega se realiza en la 

fecha indicada. 

 
La entrega se realiza con un 

día de retraso. 

 
La entrega se realiza con dos 

días de retraso. 

 
La entrega se realiza con tres 

días de retraso. 

 
La entrega se realiza después de 

pasados tres días de la fecha 

indicada. 

  

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 
 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO  

 
El estudiante se presenta de 

 
El estudiante se presenta de 

 
El estudiante se presenta de 

 
El estudiante se presenta sin 

 
El estudiante empieza su 

 

 manera formal y da a forma rápida y da a conocer forma rápida y comienza su decir su nombre y menciona exposición sin hacer una 
PRESENTACIÓN conocer el tema de la el tema de la presentación y exposición sin mencionar el el tema de forma muy presentación inicial. 

 presentación y el objetivo el objetivo que pretende. tema del que trata. general.  

 que pretende.     

 
Utiliza un vocabulario 

 
El vocabulario es adecuado y 

 
Le falta vocabulario y tiene 

 
Maneja un vocabulario muy 

 
Tiene un vocabulario muy 

 

EXPRESIÓN ORAL 
adecuado y la exposición es 
coherente. 

la exposición es clara. algún problema para expresar 
correctamente sus ideas. 

básico y tiene problemas 
para transmitir con claridad 

básico y no logra transmitir 
con claridad sus ideas. 

    sus ideas.  

 
Su volumen de voz es 

 
Su volumen de voz es 

 
No es escuchado por todo el 

 
Su volumen de voz es medio 

 
Su volumen de voz es muy 

 

 adecuado, suficientemente adecuado y alto para ser aula cuando habla en voz alta, y tiene dificultades para ser bajo como para ser 

VOLUMEN DE VOZ 
alto como para ser 
escuchado desde todas las 

escuchado por todos, 
aunque, a veces, cuando 

excepto si se siente muy 
seguro y aumenta su volumen 

escuchado por todos en el 
aula. 

escuchado por todos en el 
aula. 

 partes del aula, sin tener que duda, baja el volumen. de voz por unos segundos.   

 gritar.     

 
Sus expresiones faciales y su 

 
Expresiones faciales y 

 
Expresiones faciales y 

 
Sus expresiones faciales y su 

 
Muy poco uso de 

 

 lenguaje corporal generan un lenguaje corporal que lenguaje corporal que lenguaje corporal muestran expresiones faciales o 
 fuerte interés y entusiasmo generan en muchas generan en algunas ocasiones una actitud pasiva y no lenguaje corporal. No genera 

EXPRESIVIDAD 
sobre el tema en los otros. ocasiones interés y 

entusiasmo, aunque algunas 
interés y entusiasmo, aunque 
muchas veces se pierde y no 

generan mucho interés, pero 
algunas veces, cuando habla 

interés en la forma de 
hablar. 

  veces se pierde y no presenta presenta toda la información. de algo que le gusta mucho,  

  toda la información.  es capaz de mostrar algo de  

    entusiasmo.  

 

INCLUSIÓN 

DE LOS ASPECTOS 

RELEVANTES 

Expone claramente el trabajo y 

aporta referencias a los 

conocimientos trabajados. 

 
Expone claramente el 

trabajo, pero no relaciona 

toda la exposición con los 

conocimientos trabajados. 

 
Expone claramente el trabajo, 

pero no lo relaciona con los 

conocimientos trabajados. 

 
Tiene dificultad para exponer el 

trabajo porque no entiende 

los conocimientos trabajados. 

 
No expone el trabajo ni 

conoce los conceptos 

trabajados necesarios para su 

realización. 

 

 

EXPLICACIÓN 

DEL PLAN 

DE TRABAJO 

Explica cada paso con 

detalle, con lógica y 

cronológicamente en el 

 
Explica todos los pasos 

claramente, pero se ha liado 

un poco con el orden. 

 
Explica todos los pasos 

claramente, pero se ha liado 

en el orden y ha sido 

necesario reorganizarle a 

 
Presenta dificultad a la hora de 

diferenciar los pasos que ha 

dado y necesita ayuda 

 
No identifica los pasos que 

ha dado ni es capaz de 

reconducir el discurso de 
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 orden en que lo ha realizado.    través de preguntas.  para explicarlos con claridad.  forma guiada.   

 

 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

La exposición se acompaña con 

soportes audiovisuales en 

diversos formatos, 

especialmente atractivos y de 

mucha calidad. 

 
Soporte visual adecuado e 

interesante en su justa 

medida. 

 
Soporte visual adecuado. 

 
Soporte visual no adecuado. 

 
Sin soporte visual. 

 

 
 

 
TIEMPO 

El alumno utilizó el tiempo 

adecuado y cerró 

correctamente su 

presentación. 

 
El alumno utilizó un tiempo 

ajustado al previsto, pero con 

un final precipitado o 

excesivamente largo por falta 

de control de tiempo. 

 
El alumno utilizó el tiempo 

adecuado, pero le faltó cerrar 

su presentación; o bien no 

utilizó el tiempo adecuado, 

pero incluyó todos los puntos 

de su presentación. 

 
Excesivamente largo o 

insuficiente para poder 

desarrollar el tema 

correctamente. 

 
El alumno olvidó por 

completo el tiempo que 

tenía y se salió del tema. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR O RESUMEN DUNHA LECTURA CRÍTICA 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 
 
CLARIDAD 

DE EXPOSICIÓN DE LAS 

IDEAS 

Las ideas están bien 

estructuradas en párrafos 

claramente definidos y 

acordes con las ideas más 

importantes del texto. 

 La estructura de los párrafos 

está acorde con las ideas del 

texto. 

 La estructura de los párrafos es 

sencilla, pero correcta, acorde 

con las ideas del texto. 

 La estructura está poco 

definida. 

 El texto no tiene estructura 

lógica en sus párrafos o 

simplemente no se hace 

separación de ideas 

mediante párrafos; es un 

solo párrafo sin estructura. 

 

 
 
 
 

 
CRÍTICA 

Analiza todas las ideas que 

expone el autor, establece 

comparaciones con otros 

autores y textos, y 

proporciona su opinión 

acerca del tema, 

fundamentada en el 

conocimiento de este y 

documentada con otras 

lecturas. 

 Analiza todas las ideas que 

expone el autor, establece 

comparaciones con otros 

autores y textos, y 

proporciona su opinión 

acerca del tema, pero no está 

bien fundamentada en el 

conocimiento de este ni 

documentada con otras 

lecturas. 

 Identifica las ideas del autor, 

las analiza y las desarrolla 

pero sin comentarios. 

 Identifica las ideas del autor, 

pero no las analiza y no las 

comprende con claridad. 

 No identifica las ideas del 

autor y muestra confusión 

de ideas. 
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FUENTE 

La fuente está citada 

correctamente. 

 La fuente está citada, pero 

falta un dato. 

 La fuente está citada, pero 

faltan algunos datos. 

 La fuente está citada, pero de 

manera incorrecta: incluye 

datos que no corresponden y 

omite otros que sí son 

importantes según lo 

establecen las metodologías. 

 La fuente no está citada o 

está mal citada, de tal forma 

que es imposible acceder a 

ella con la información 

proporcionada. 

  

 
 

GRAMÁTICA 

Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

 Casi no hay errores 

gramaticales, ortográficos o 

de puntuación. 

 Existen dos errores 

gramaticales, ortográficos o 

de puntuación. 

 Existen tres errores 

gramaticales, ortográficos o 

de puntuación. 

 Existen más de tres errores 

gramaticales, ortográficos o 

de puntuación. 

 

 
 
 

EXTENSIÓN 

La extensión del texto es la 

adecuada, pues presenta la 

totalidad de ideas 

importantes del contenido 

leído, además de una 

reflexión del alumno o de la 

alumna. 

 La extensión del texto es 

adecuada, pues presenta casi la 

totalidad de ideas 

importantes del contenido. 

 La extensión del texto es poco 

adecuada, pues es 

ligeramente corto o 

ligeramente extenso. 

 La extensión del texto es 

inadecuada, pues no trata la 

totalidad de las ideas del 

contenido o bien es más 

extenso de lo conveniente. 

 La extensión del texto es 

completamente inadecuada: 

es demasiado breve o 

demasiado extenso. 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR UN DEBATE 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 
DEFENSA 

DE SU POSTURA 

Mantiene la defensa de su 

postura a lo largo de todo el 

debate. 

 Mantiene la defensa de su 

postura en un 80% del 

tiempo de debate. 

 Mantiene la defensa de su 

postura en un 60% del tiempo 

de debate. 

 Mantiene la defensa de su 

postura menos del 60% del 

tiempo de debate. 

 No mantiene la defensa de 

su postura durante el 

debate. 

 

CAPACIDAD DE ESCUCHAR 

A SUS COMPAÑEROS Y 

COMPAÑERAS 

Escucha a sus compañeros y 

compañeras atentamente y 

analiza sus argumentos. 

 Escucha a sus compañeros y 

compañeras y analiza sus 

argumentos. 

 Escucha a sus compañeros y 

compañeras, pero se distrae en 

ocasiones y no analiza sus 

argumentos. 

 Escucha a sus compañeros y 

compañeras, pero se distrae la 

mitad del tiempo y no 

analiza sus argumentos. 

 No escucha a sus 

compañeros y compañeras ni 

analiza sus argumentos. 

 

 
 

RESPETO DEL USO DE LA 

PALABRA Y DE LAS IDEAS 

DE LOS DEMÁS 

Siempre espera su turno 

para hacer uso de la palabra y 

lo solicita con respeto y 

orden. Respeta siempre las 

opiniones de los demás. 

 Siempre espera su turno para 

hacer uso de la palabra y lo 

solicita con respeto pero no 

con orden. Respeta las 

opiniones de los demás. 

 En más de tres ocasiones no 

espera su turno para hacer 

uso de la palabra y, cuando lo 

solicita, lo hace con respeto 

pero no con orden. Respeta las 

opiniones de los demás. 

 En más de tres ocasiones no 

espera su turno para hacer 

uso de la palabra y, cuando lo 

solicita, no lo hace con 

respeto ni con orden. No 

respeta las opiniones de los 

demás. 

 Siempre interrumpe para 

hacer uso de la palabra y no 

respeta las opiniones de los 

demás. 
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 Utiliza un vocabulario  El vocabulario es adecuado y  Le falta vocabulario y tiene  Tiene un vocabulario muy  Tiene un vocabulario muy   

VOCABULARIO 
adecuado y la exposición es 
coherente con las ideas 

la exposición es clara en la 
presentación de las ideas 

algún problema para expresar 
correctamente sus ideas. 

básico y problemas para 
transmitir con claridad sus 

básico y no logra transmitir 
con claridad sus ideas. 

 planteadas. planteadas.  ideas.  

 Todas las ideas expuestas  Una de las ideas no está bien  Dos de las ideas no están bien  Más de tres ideas no están  Ninguna idea está bien  

ARGUMENTACIÓN están bien argumentadas. argumentada. argumentadas. bien argumentadas. argumentada. 

 

DOMINIO 

DEL TEMA 

Muestra conocimiento 
profundo y dominio total del 
tema. 

 Muestra conocimiento y 

dominio del tema. 

 El conocimiento y el dominio 

del tema es regular. 

 El conocimiento y el dominio 

del tema es malo. 

 No muestra conocimiento ni 

dominio del tema. 

 

 Cita más de tres referencias  Cita tres referencias  Cita dos referencias durante  Cita solo una referencia  No cita referencias durante  

REFERENCIAS relevantes durante su relevantes durante su su participación y solo una fue durante su participación y no su participación. 

A AUTORES participación. participación. relevante. fue relevante.  

 Su volumen de voz es  Su volumen de voz es  No es escuchado por todo el  Su volumen de voz es medio  Su volumen de voz es muy  

 adecuado, suficientemente adecuado y alto para ser aula cuando habla en voz alta, y tiene dificultades para ser bajo como para ser 
VOLUMEN alto como para ser escuchado por todos, excepto si se siente muy escuchado por todos en el escuchado por todos en el 
DEL TONO DE VOZ escuchado desde todas las aunque, a veces, cuando seguro y aumenta su volumen aula. aula. 

 partes del aula, sin tener que duda, baja el volumen. de voz por unos segundos.   

 gritar.     
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 
 

Durante o desenvolvemento do curso levarase a cabo unha comprobación do 

funcionamento da programación e de valoración da actividade docente empregando unha 

serie de indicadores de logro. Posteriorment,e e en base á información recollida, poderanse 

propoñer e incorporar as medidas de mellora que puideran ser necesarias. 

 
1- Indicadores de logro. Trátase de avaliar aspectos recollidos na programación a través da 

información recollida referente a: 

 
Materiais empregados: accesibilidade para o alumnado, son atractivos, son suficientes, 

permiten unha boa manipulación… 

 
Planificación adecuada: número e duración das actividades, nivel de dificultade, interés 

para o alumnado, significatividade para o proceso de aprendizaxe, baseánse nos intereses do 

alumnado, teñen obxectivos ben definidos, propostas de aprendizaxe colaborativo… 

 
Motivación do alumnado: despertan a curiosidade, crean conflicto cognitivo, participa 

todo o alumnado activamente, consecución do nivel máximo de desenvolvemento… 

 
Participación das familias, medidas de atención á diversidade, emprego das TIC, inclusión de 

temas transversais, actividades de carácter interdisciplinar… 

 
Instrumentos de recollida de datos. 

 
En función dos aspectos a valorar empregaranse diversos instrumentos para a recollida 
de datos: 

 

Follas de rexistro. 
 

Diario de aula. 
 

Cuestionarios, enquisas para o alumnado. 
 

Rúbrica de autoevaluación 
 

Medidas de mellora. 

 
A avaliación da práctica docente farase, cómo mínimo, ó final de cada trimestre 

coincidindo con cada avaliación do curso o que permitirá propoñer medidas de mellora durante 

o proceso de ensino-aprendizaxe. 
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RÚBRICAS DE AVALIACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1. Programa a asignatura tendo en conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

  

2. Programa a asignatura tendo en conta o tempo dispoñible para 

o seu desenvolvemento. 

  

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da 

programación de aula tendo en conta as particularidades 

de cada un dos grupos de estudantes. 

  

4. Programa actividades e estratexias en función dos 

estándares de aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de modo flexible, preparando 

actividades e recursos axustados á programación de aula e ás 

necesidades e aos intereses do alumnado. 

  

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de 

avaliación e autoevaluación que permiten facer o 

seguimiento do progreso de aprendizaxe dos seus alumnos e 

alumnas. 

  

7. Se coordina co profesorado doutros departamentos que 

poidan ter contidos afines ao seu asignatura. 

  

 
MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
LU

M
N

A
D

O
 

 
1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade. 

  

2. Suscita situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, 

diálogos..). 

  

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa 

funcionalidad. 

  

4. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades 

atopadas. 

  

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.   

6. Estimula a participación activa dos estudantes en clase.   



268 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

 

 

 7. Promove a reflexión dos temas tratados.   

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA 

  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

 

1. Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar 

a una nueva unidad o tema con mapas 

conceptuales, esquemas… 

  

2. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es 

posible, con los ya conocidos; intercala preguntas 

aclaratorias; pone ejemplos... 

  

3. Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer 

asesorías dentro y fuera de las clases. 

  

4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada 

unidad didáctica. 

  

5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los 

contenidos en el aula. 

  

6. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una 

comunicación fluida con los estudiantes. 

  

7. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y 

comprensible para los alumnos y las alumnas. 

  

8. Plantea actividades que permitan la adquisición de los 

estándares de aprendizaje y las destrezas propias de la 

etapa educativa. 

  

9. Plantea actividades grupales e individuales.   
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SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO - APRENDIZAXE 

 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

 

SE
G

U
IM

EN
TO

 E
 A

V
A

LI
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

R
O

C
ES

O
 D

E 
EN

SI
N

O
 -

 A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

1. Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a 

programación ao nivel dos estudantes. 

  

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica   

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos no aula e fóra dela   

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das 

tarefas e como pode melloralas. 

  

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as 

actividades dos alumnos e as alumnas, e dá pautas para 

mellóraa das súas aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de 

xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos. 

  

7. Favorece os procesos de autoevaluación e coevaluación.   

8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de 

obxectivos cando estes non foron alcanzados 

suficientemente. 

  

9. Propón novas actividades de maior nivel cando os 

obxectivos foron alcanzados con suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos 

contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

11. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos 

estudantes e aos pais. 
  

 

 
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES. 

A materia de CTMA noN se cursa en 1º Bacharelato, polo tanto o alumnado de 2º 

Bacharelato que a curse non a pode ter pendente do ano anterior. 

 
DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

Ó inicio do curso faráselle ó alumnado unha proba de avaliación inicial coa finalidade de 

coñecer o nivel de coñecementos do que parte con respecto ós contidos da materia. Na 

sesión de avaliación inicial tomaranse todas aquelas medidas individuais ou colectivas que 

sexan necesarias para garantir a consecución dos obxectivos propostos. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
O DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 
imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 
establece no seu Artigo 8 as Medidas ordinarias. 

 
Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

 
Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 
Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

Un dos principios básicos que ha de ter en conta a intervención educativa é o da 

individualización, consistente de que o sistema educativo ofreza a cada estudante a axuda 

pedagóxica que necesite en función das súas motivaciones, intereses e capacidades de 

aprendizaxe. Xorde diso a necesidade de atender esta diversidade. 

É necesario dar resposta a esta diversidade pois a intención última de todo proceso 

educativo é lograr que o alumnado alcance os obxectivos propostos. 

 
O tratamento da diversidade no Bacharelato levarase a cabo dende dúas vías: 

 
A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a 

información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos, 

paradigmas, etc. 

 
A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un 

excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais do alumnado. A variedade e 

a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como 

dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivaciones. 

 
Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos: 

Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesorado, co fin de 

facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte. 

Repaso das nocións xa vistas con anterioridad e consideradas necesarias para a 

comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 

Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que iso sexa posible, mediante as 

semellanzas coa lingua propia do alumnado. 

 
Como actividades de consolidación suxerimos: 

Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de 

afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade. 

 
Coas actividades de recuperación-ampliación, atendemos non só aos alumnos e as alumnas que 



272 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

 

presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén a aquelesque alcanzaron no 

tempo previsto os obxectivos propostos. 

 
Actividades en grupo: a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica 

creativa e de interese no alumnado. Para levar a cabo estas actividades de traballo 

colaborativo conformaranse grupos heteroxéneos coa finalidade de que dentro do grupo uns 

alumnos poidan aprender doutros. 

 
RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DE DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

 

TRATAMENTO 

DA DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

MEDIDAS PARA A 

DIVERSIDADE 

GRADO DE 

CONSECUCI 
ÓN 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

E N
A

 

CO
M

PR
EN

SI
 Entende os contenidos, pero, en 

ocasións, lle resultan difíciles. 
Seleccionar os contenidos significativos 
dacordo a súa realidade. 

 

Ten dificultades para entender os 

contidos que se plantexan. 

Seleccionar os contidos mínimos e 

expoñelos simplificando a linguaxe e a 

información gráfica. 

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

D
E 

CA
PA

CI
TA

CI
Ó

N
 

E 

DE
SE

NR
RO

LL
O

 

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a dificultade 

sexa progresiva dacordo ás capacidades que 

vaian adquirindo. 

 

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas de acordo ás 

capacidades do alumnado, que permitan 

alcanzar os contidos mínimos esixidos. 

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
E 

D
E 

IN
TE

RÉ
S 

E 

M
O

TI
V

A
CI

Ó
N

 

O seu interese e motivación non 
destacan. 

Fomentar o interese e a motivación con 
actividades e tarefas variadas. 

 

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a motivación con 
actividades e tarefas máis 
procedimentales e próximas á súa 
realidade. 

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
E 

N
A

 

RE
SO

LU
CI

Ó
N

 D
E 

PR
O

BL
EM

AS
 

Atopa solucións aos problemas que se 

suscitan en todas as situacións. 

Seguir fomentando esta capacidade.  

Atopa solucións aos problemas que se 

suscitan nalgunhas situacións. 

Propoñer problemas cada vez con maior 

grado de dificultade. 

 

Ten dificultades para resolver problemas 

nas situacións que se suscitan. 

Propoñer problemas de acordo ás súas 

capacidades para ir solucionándoos. 

 

 
D

IV
ER

SI
D

A
D

E 

N
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Exprésase de forma oral e escrita con 

claridade e corrección. 

Propoñer tarefas que sigan 
perfeccionado a expresión oral e a 
escrita. 

 

Ten algunha dificultade para expresarse 
de forma oral e escrita. 

Propoñer algunhas tarefas e debates nos que 

o alumnado teña que utilizar expresión 

oral e escrita co fin de 

melloralas. 

 

Ten dificultades para expresarse de 

forma oral e escrita. 
Propoñer actividades co nivel necesario 

para que o alumnado adquira as 

ferramentas necesarias que lle permitan 

mellorar. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE NO GRUPO 
 

TRATAMENTO 

DA DIVERSIDADE NO GRUPO 

MEDIDAS PARA A 

DIVERSIDADE 

GRADO DE 
CONSECUCIÓ N 

 
D

E 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

A comunicación docente-grupo 

non presenta grandes dificultades. 

Non se necesitan medidas.  

A comunicación docente-grupo ten 

algunhas dificultades. 

Propoñer estratexias para mellorar a 

comunicación. 

 

A comunicación docente-grupo ten 

grandes dificultades. 

Averiguar a causa das dificultades e propoñer 

medidas que as minimicen. 

 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 

E 
M

O
TI

V
A

C
IÓ

N
 

O grupo está motivado e ten gran 

interese. 

Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado está 

desmotivado e ten pouco interese. 

Propoñer estratexias que melloren o interés e a 

motivación por parte dese alumnado. 

 

O grupo non ten interese e está 

pouco motivado. 

Averiguar a causa da desmotivación e propoñer 

medidas que as minimicen. 

 

D
E 

A
C

TI
TU

D
 

E 
CO

LA
B

O
R

A
CI

Ó
N

 

O grupo ten boa actitude e sempre 

está disposto a realizar as tarefas. 

Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado ten boa 

actitude e colabora. 

Propoñer actividades grupales nas que o 

alumnado menos motivado asuma 

responsabilidades. 

 

O grupo ten mala actitude e non 

colabora nas tarefas. 

Averiguar as causas do problema e adoptar 

medidas, estratexias, etc. para minimizar esas 

actitudes. 

 

 

 
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 

 
O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece no 
se Artigo 4 sobre Elementos transversais: 

 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento 

específico nalgunhas das materias de cada etapa. É necesario e imprecindible o fomento do 

desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia 

de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 

igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou 

social. 

 
A materia Ciencias da Terra e Medioambiente contribúe de maneira significativa ó 
desenvolvemento das capacidades que teñen que ver coa comprensión lectora, a expresión 
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oral e escrita, a comunicación audiovisual e o manexo das tecnoloxías da información e da 
comunicación, xa que son potenciadas pola metodoloxía seguida nesta materia: realizar e 
expoñer traballos orais e escritos utilizando as novas tecnoloxías, ó longo do curso. A 
expresión oral e escrita toma relevancia no ámbito desta materia pois a ciencia posúe un 
amplo vocabulario propio que obriga ó coñecemento e manexo da súa epistemoloxía. 

 

Ademáis durante ás sesións se procurará de forma habitual información de actualidade 
utilizando as novas tecnoloxías. 

 

O emprendemento, como actitude persoal no método científico, supón un elemento 
fundamental nesta materia. Fomentaranse a participación do alumnado en actividades que 
lle permitan afianzar o espírito emprendedor, aptitudes como a creatividade, a autonomía, 
a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 
 

A Educación ambiental é intrínseca nesta materia e que estará presente en todas as unidades 

didácticas, insistindo no respecto ós dereitos humanos e os dos ecositemas: biotopo e 

biocenose. 

O alumnado poderá comprender, coñecer e valorar a importancia do cumprimento das leis 

existentes no noso país. Por exemplo, as relativas á Vida Silvestre ou á Protección da Flora e a 

Fauna. Ademais, aprenderá a criticar actitudes que supoñan unha dilapidación ou unha 

exposición a un determinado risco, valorando a necesidade da adopción dunha serie de medidas 

persoais, sociais ou políticas para lograr un ámbito máis seguro e saudable. 

Tratarase a importancia de controlar o consumo, por exemplo analizando a maior eficiencia 

enerxética conseguida cunha alimentación predominante do primeiro nivel trófico, serve 

para que o alumnado reflexione sobre os problemas ecolóxicos derivados dunha dieta 

maioritariamente carnívora; nalgunha actividade formulada para informar o consumidor sobre a 

existencia de custos ocultos, ou a dilapidación, implicada no consumo de determinados produtos 

ou recursos enerxéticos. Ademais, enxálzase o valor das ecoetiquetas para o fomento dun 

consumo responsable. 

Tamén se estudarán en varios apartados, á contaminación de auga, aire ou chan e ao estudar as 

consecuencias dos riscos de tipo tecnolóxico ou os naturais, o que reforzará o emprendemento 

e unha actitude persoal clara, positiva e activa, ante esta problemática. 

 
Fomento do desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 

violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade: evitaranse os comportamentos e os 

contidos sexistas. Se nomearán e fará fincapé nas achegas das científicas á Ciencia, o papel da 

muller na Ciencia. Se resaltará a importancia da igualdade de trato, oportunidades, retribucións 

económicas da muller no mundo laboral, en países desenrolados e nos non desenrolados, nos 

países occidentais e nos países do leste. 

 
Trataranse os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social por exemplo ao analizar e criticar o feito de que 
existan diferenzas Norte/Sur tan marcadas, o feito de que o patrimonio xenético do Sur está 
a ser comercializado polo Norte, o papel da muller, a 
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igualdade entre os sexos, a pobreza, etcétera. 
 

Educación vial. Ao longo do curso académico introduciranse nas actividades, sempre que sexa 

posible, preguntas relativas a fomentar actitudes que eviten o elevado número de accidentes 

mortais que padecen os mozos, como consecuencia da condución temeraria ou o consumo de 

drogas ou alcohol, durante os fins de semana. Pensamos que será un momento moi axeitado á 

hora de abordar o tema dos denominados riscos tecnolóxicos ou culturais 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

A realización de actividades complementarias permitiralle ó alumnado tomar contacto con 
diversas actividades onde se aplica o método científico. Propóñense para este curso as 
seguintes actividades complementarias: 
1.- Visita ó Instituto Galego de Formación en acuicultura, IGAFA. Vilagarcía de Arousa. 
Horario: 8:20: 17:00. Segundo trimestre. 
2.- Visita ó Museo Luís Iglesias da Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de 
Compostela. Horario: 8:20 – 17:00. Segundo trimestre. 
Visita á Estación depuradora de auga residual (E.D.A.R.) Vigo e á Estación de Tratamiento 
de Agua Potable, ETAP- Nigrán . Horario: 8:20 – 14:00. Segundo trimestre. 
Excursión didáctica a A Coruña: Casa das Ciencias, Domus, Aquario e planta de reciclaxe 
SOGAMA. Horario: 8:20- 17:00. Segundo trimestre. 

 
MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

O seguemento do proceso ensino-aprendizaxe seguirase tomando nota dos seguintes items: 

Periodicidade coa que se revisará. 

 
Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista. 

 
Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

 
 

Indicadores 
 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos 
do currículo. 

    

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

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización 
previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou 
proxectos. 

    

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     
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6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.     

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.     

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

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato]. 

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, 
etc. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.     

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.     

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.     

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.     

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 
estándares e instrumentos. 

    

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

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

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

 

 

Observacións: 
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16. PROGRAMACIÓN DO ÁMBITO CIENTÍFICO - TECNOLÓXICO; NIVEL III DA E.S.A. 

MODALIDADE PRESENCIAL 

 

16.1. INTRODUCIÓN 

 A orde do 20 de marzo de 2018 regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o 

seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.  

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, que modifica distintos 

aspectos da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, considera a educación como unha aprendizaxe 

permanente que se desenvolve ao longo de toda a vida. En coherencia con este principio, a lei dedica o 

capítulo IX do seu título I á educación das persoas adultas e establece, no seu artigo 66, que esa educación 

ten a finalidade de ofrecer a todos os maiores de dezaoito anos a posibilidade de adquirir, actualizar, 

completar ou ampliar os seus coñecementos e aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e profesional. 

Inmediatamente despois, o texto da lei enumera os obxectivos da educación de adultos, que son, entre 

outros, adquirir a formación básica, facilitar o acceso aos diferentes niveis do sistema educativo, mellorar 

a cualificación profesional, desenvolver a participación na vida social e corrixir os riscos de exclusión 

social.  

No punto 2 do artigo 67, a mencionada lei orgánica establece que a organización e a metodoloxía destas 

ensinanzas se basearán na autoaprendizaxe e terán en conta as ex- periencias, necesidades e intereses das 

persoas adultas, podendo desenvolverse a través do ensino presencial e tamén mediante a educación a 

distancia. Igualmente, no punto 7 dese mesmo artigo afírmase que as ensinanzas das persoas adultas se 

organizarán cunha metodoloxía flexible e aberta, de modo que respondan ás súas capacidades, necesidades 

e intereses; e no seu artigo 68, establece que as persoas adultas que queiran adquirir as competencias e os 

coñecementos correspondentes á educación básica contarán cunha oferta adaptada ás súas condicións e 

necesidades.  

Nesta liña, o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da edu- cación secundaria 

obrigatoria e o do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, determina na súa disposición adicional 

cuarta que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por vía regulamentaria poderá 

establecer currículos específicos para a educación de persoas adultas que conduzan á obtención dos títulos 

de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.  

Con base nesta habilitación normativa e co fin de adaptar a oferta da formación básica ás condicións, 

necesidades e intereses das persoas adultas, na devandita orde do 20 de marzo de 2018 establécese un 

currículo específico, aberto, flexible e adecuado ás características do alumnado adulto, correspondéndolle 

a cada centro educativo as súas adaptacións ás condicións concretas do seu alumnado.  

En consecuencia con todo o anterior, a formación básica para as persoas adultas orga- nízase en dúas etapas: 

a da formación básica inicial e a das ensinanzas de graduado en educación secundaria.  

O currículo da segunda etapa da educación básica para persoas adultas, conducente á obtención do título 

de graduado en educación secundaria obrigatoria, estrutúrase en dous niveis, I e II, con recoñecemento 

académico en todo o Estado. En cada nivel intégranse tres ámbitos de coñecemento, os ámbitos de 

comunicación, social e científico-tecnolóxico, organizado cada un deles en catro módulos, aos cales se 

incorporan os aspectos básicos das materias da educación secundaria obrigatoria previstas na disposición 

derradeira primeira do Real decreto 562/2017, do 2 de xuño, que modifica a disposición adicional cuarta 

do Real decre- to 1105/2014, do 26 de decembro.  
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Esta organización do currículo en ámbitos integrados e estrutura modular considérase a máis axeitada ás 

características e posibilidades das persoas adultas, por ser flexible e aberta, favorecer o acceso ás diferentes 

etapas do sistema educativo, respectar o seu estilo e ritmo de aprendizaxe, e posibilitar a consecución do 

título de graduado en  educación secundaria obrigatoria por un procedemento específico para as persoas 

adultas. 

Cada ámbito de coñecemento consta de catro módulos de contidos de carácter interdisciplinar e 

secuenciados de forma progresiva e integrada. Os módulos 1 e 2 corresponden ao nivel I e os módulos 3 e 

4 corresponden ao nivel II. Os módulos están distribuídos cuadrimestralmente. 

O ámbito científico-tecnolóxico integra elementos do currículo de educación secundaria obrigatoria 

relacionados coas materias de Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Matemáticas, Matemáticas 

Orientadas ás Ensinanzas Académicas, Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, Tecnoloxía, 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación e os aspectos relacionados coa saúde e co medio natural 

da materia de Educación Física.  

No ámbito científico-tecnolóxico recóllense aqueles saberes que lles permiten ás persoas enfrontarse ás 

situacións cotiás que implican habilidades numéricas e de razoamento matemático, e interpretar 

axeitadamente a realidade desde os achados das disciplinas científicas, aplicando racionalmente as relacións 

causa-efecto e a capacidade de descubrimento. 

O currículo destas ensinanzas está recollido no anexo IB da orde de 20 de marzo de 2018 e ten como marco 

de referencia o establecido para a educación secundaria obrigatoria no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 

polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e o do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

O currículo determinado nesta orde deberá adaptarse por cada centro educativo ás condicións e 

circunstancias concretas do seu alumnado e do contexto en que este se desenvolve.  

16.2. COMPETENCIAS CLAVE 

O currículo das ensinanzas básicas iniciais e da educación secundaria para persoas adultas oriéntase ao 

logro das competencias clave establecidas no marco da proposta realizada pola Unión Europea e recollidas 

no anexo I da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria 

obrigatoria e o bacharelato.  

O ámbito científico-tecnolóxico ten como finalidade que o alumnado se capacite para ofrecer unha 

explicación lóxica do mundo físico e adquira unha cultura científica básica que constitúa a base para a 

adquisición de novos coñecementos desde unha visión global e integradora da realidade. O logro deste fin 

implica a adquisición de competencias para formalizar e sistematizar a construción de conceptos dun modo 

interrelacionado, desenvolver procedementos característicos das disciplinas que comprenden as ciencias 

naturais e construír un sistema de valores propios, socialmente recoñecibles, conducentes á reflexión e á 

análise sobre as implicacións éticas da intervención do ser humano na natureza e dos grandes avances 

científicos da actualidade. O consecuente proceso de alfabetización científica contribuirá á comprensión de 

fenómenos naturais, de problemas que atopan solucións no desenvolvemento científico e tecnolóxico e de 

actitudes responsables dirixidas a sentar as bases dun desenvolvemento sustentable.  

As achegas deste ámbito científico-tecnolóxico á adquisición das competencias clave da educación para 

persoas adultas son:  
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– Comunicación lingüística (CCL).  

A aprendizaxe deste ámbito científico-tecnolóxico require a práctica de distintas des- trezas adquiridas ao 

longo da vida mediante o uso da lingua, que implican o manexo de diferentes modalidades de comunicación 

e o acceso a múltiples soportes de información, con textos en varios formatos, nos cales se empregan 

diversas linguaxes e sistemas de representación, agora aplicados ao contexto científico, tendo sempre 

presente, ademais, que a linguaxe é un instrumento humano básico porque permite razoar.  

– Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  

Tanto a interpretación de sucesos, feitos e acontecementos como a experimentación no ámbito das ciencias 

naturais e da tecnoloxía implican a comprensión e a utilización do sistema numérico, a realización de 

cálculos, a estimación e o cálculo de magnitudes, a situación no espazo, o tratamento e a representación da 

información e a valoración do azar e a probabilidade. Necesitan a aplicación do razoamento matemático e 

as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos nos seus respectivos contextos, 

demostrando os resultados matemáticos e valorando as solucións pola súa fiabilidade e veracidade.  

Así mesmo, favorecen o incremento de destrezas para abordar a incerteza, o tratamen- to dos datos e os 

razoamentos cualitativos e cuantitativos de maneira lóxica e argumentada, para establecer relacións, para 

deducir conclusións coherentes ben fundamentadas a problemas cotiáns e para ampliar actitudes 

relacionadas coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia, como son a conservación de recursos 

naturais e outras cuestións ambientais. Todo iso contribúe ao desenvolvemento das capacidades necesarias 

para xerar coñecemento rigoroso, dun modo sistemático, como é intrínseco ao método científico, así como 

para desenvolver proxectos tecnolóxicos ben planificados.  

– Competencia dixital (CD).  

O estudo das ciencias naturais e a aplicación de procedementos característicos do des- envolvemento 

tecnolóxico e da investigación científica demandan o uso habitual das novas tecnoloxías da información e 

da comunicación. Precisan incrementar as habilidades de procura, selección e recompilación de 

información e desenvolver unha actitude crítica para analizar e interpretar a validez e fiabilidade do contido, 

co fin de resolver problemas, avaliar novas fontes de información e motivar a curiosidade polo 

coñecemento.  

Ademais, este ámbito científico-tecnolóxico contribúe á ampliación de capacidades comprendidas na 

competencia dixital para seleccionar os soportes máis apropiados para observar, elaborar hipóteses, 

informarse, experimentar, resolver todo tipo de problemas, executar as tarefas técnicas adecuadamente e 

elaborar conclusións ben fundamentadas. Propón aprendizaxes mediante o uso dos diferentes recursos das 

tecnoloxías da información e da comunicación de maneira responsable, fiable e segura, tanto para resolver 

problemas como para producir novos contidos.  

– Aprender a aprender (CAA).  

A metodoloxía didáctica deste ámbito científico-tecnolóxico prepara para formarse per- manentemente ao 

longo da vida ao propoñer que o alumnado aprenda a observar e formularse cuestións sobre a realidade, a 

informarse, a estudar, a realizar unha elaboración persoal do coñecemento, a reflexionar e a elaborar 

respostas aos fenómenos naturais e tecnolóxicos que aparecen na súa vida cotiá. Todo iso esperta a 

curiosidade, incrementa a motivación e impulsa o desexo continuo de incorporar novos coñecementos.  

Desenvolver proxectos persoais específicos das ciencias naturais axuda a conseguir un nivel relevante en 

autonomía e eficacia da propia aprendizaxe, ao que se chega mediante traballos individuais e en grupo. A 
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formación en diferentes áreas do saber científico require un proceso introspectivo para valorar e relacionar 

os intereses e coñecementos previos con novos saberes e empregar todas as estratexias de estudo e traballo 

aprendidas: escoita activa, lectura, comprensión, análise, síntese, estruturación da información, elaboración 

persoal do saber, aplicación do coñecemento etc.  

– Competencias sociais e cívicas (CSC).  

O ámbito científico-tecnolóxico afianza a capacidade de identificar, interpretar, apreciar e axuizar 

acontecementos, feitos, comportamentos, hábitos e valores para relacionarse co medio desde o respecto, 

mediante o diálogo, a cooperación e a participación a nivel local, nacional e europeo. Propón aprendizaxes 

para a toma de decisións ben fundamentadas e argumentadas, para a comprensión e expresión de diferentes 

puntos de vista. Propón estratexias para alcanzar o benestar persoal e colectivo.  

– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

Este ámbito científico-tecnolóxico fomenta a capacidade de transformar ideas en actos, partindo de 

habilidades e destrezas persoais, ao abordar contidos, estratexias metacognitivas, procedementos e 

proxectos que dotan as persoas adultas de recursos para desenvolvérense adecuadamente e afrontaren de 

maneira autónoma retos persoais, sociais, académicos e laborais de moi diversa índole.  

Consecuentemente, promóvense actitudes para aproveitar a información, desenvolver ideas, resolver 

problemas e presentar conclusións innovadoras.  

Por outra banda, potencia a capacidade de análise, o pensamento crítico, a resolución de problemas e toma 

de decisións do individuo ao propoñer a interpretación e a análise crítica da información, coñecementos e 

acontecementos relacionados coa ciencia e a tecnoloxía. Este ámbito favorece tamén o aumento da 

capacidade requirida para afrontar a incerteza, o deseño e a implementación de plans de acción eficaces, 

propoñendo e argumentando solucións a diferentes problemas cotiáns con autonomía e iniciativa persoal.  

– Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

A persoa enriquece a súa competencia cultural ao coñecer, comprender, interpretar e gozar a natureza e o 

labor humano, tratándoos como obxecto de estudo e como fonte de inspiración de creacións artísticas. A 

beleza da natureza foi obxecto de estudo, valoración e recreación ao longo da historia. A intervención 

humana na natureza e a cultura póñense de manifesto na arte cos propósitos de informar, educar, crear e 

recrearse. A tecnoloxía é un constituínte esencial da cultura actual e, por iso, desempeña un papel 

fundamental como obxecto de estudo e representación e como instrumento de creación artística.  

Este ámbito científico-tecnolóxico realiza achegas importantes á competencia en con- ciencia e expresións 

culturais ao propoñer a reflexión e a posta en práctica de actitudes de respecto, aceptación e desfrute das 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, valorando a liberdade de expresión, o dereito á diversidade 

cultural e o diálogo entre culturas e sociedades, pasadas e actuais, locais e universais, cun espírito aberto, 

positivo e solidario.  

16.3. OBXECTIVOS  

OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN PARA PERSOAS ADULTAS 

a) Formarse unha imaxe adecuada de si mesmos, das súas características e posibilida- des, valorando a súa 

experiencia, o esforzo e a superación das dificultades.  
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b) Mostrar actitudes solidarias e tolerantes, valorando as situacións en que se deben realizar proxectos 

comúns e rexeitando todo tipo de discriminacións debidas á raza, ao sexo, á clase social, ás crenzas e a 

outras características individuais, sociais e culturais.  

c) Analizar os mecanismos e valores que rexen o funcionamento das sociedades, en especial os relativos 

aos dereitos e deberes dos cidadáns, elaborar xuízos e criterios persoais, con liberdade de pensamento e 

iniciativa.  

d) Valorar criticamente as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e patri- monio e doutros 

existentes, discernindo a súa validez.  

e) Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria 

para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

f) Desenvolver e consolidar o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a par- ticipación, o sentido 

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

responsabilidades.  

g) Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade, autonomía e crea- tividade nas linguas 

galega e castelá e nunha lingua estranxeira, utilizándoas para a parti- cipación activa e plena na sociedade.  

h) Interpretar e producir con propiedade, autonomía e creatividade mensaxes que utili- cen códigos 

artísticos, científicos e técnicos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de comunicación tanto no ámbito 

cultural como laboral.  

i) Obter e seleccionar información utilizando as diferentes fontes nas que esta se atopa, incluídas as que 

proporcionan as tecnoloxías da información e da comunicación, tratala de forma autónoma e crítica, e 

transmitila de maneira organizada e intelixible.  

j) Utilizar estratexias de identificación e resolución de problemas nos diversos campos de coñecemento e 

de experiencia, mediante procedementos intuitivos e de razoamento lóxico, contrastándoas e reflexionando 

sobre o proceso seguido.  

k) Analizar os mecanismos básicos que rexen o funcionamento do medio físico, valorar as repercusións que 

sobre el teñen as actividades humanas e contribuír activamente á súa defensa, conservación e mellora como 

elemento determinante da calidade de vida.  

l) Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico, as súas aplicacións e a incidencia no medio 

físico e social.  

m) Coñecer e apreciar o patrimonio natural e cultural, especialmente o de Galicia, e contribuír activamente 

á súa conservación e mellora.  

n) Entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos indivi- duos á súa 

identidade, e desenvolver unha actitude de interese e respecto para o exercicio deste dereito, en especial no 

referente ao uso da lingua galega.  

o) Valorar as consecuencias dos actos e decisións persoais na saúde individual e colec- tiva, e os beneficios 

que supoñen os hábitos saudables.  
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p) Combinar a cualificación técnica e profesional adquirida cun comportamento social e coa capacidade de 

afrontar e solucionar problemas.  

OBXECTIVOS XERAIS DO ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO 

Empregar habitualmente as linguaxes matemática, científica e tecnolóxica como instrumento de 

comunicación para comprender, representar e expresar situacións da vida cotiá e procedentes doutros 

eidos, utilizando a simboloxía, os recursos gráficos, o vocabulario e os medios tecnolóxicos axeitados 

para comunicar argumentacións e mensaxes con contidos científicos. 

Desenvolver a capacidade de razoamento aplicando na resolución de problemas da vida cotiá modelos e 

procedementos propios das matemáticas, tales como o rigor, a precisión, a exploración de alternativas, 

a flexibilidade para modificar o punto de vista, a xustificación dos razoamentos, a verificación das 

solucións e a súa coherencia coas condicións do problema analizado. 

Utilizar na resolución de problemas da vida cotiá as estratexias e os procedementos das ciencias 

experimentais, tales como a definición de problemas, a formulación de hipóteses, o deseño de pequenas 

investigacións, a análise dos resultados, etc., amosando unha actitude positiva e de confianza nas 

propias capacidades. 

Identificar elementos matemáticos presentes na realidade (datos estatísticos e xeométricos, gráficos, 

cálculos, formas, relacións espaciais, etc.) e cuantificar aqueles aspectos que permitan interpretala 

mellor, mediante procedementos de medida, técnicas de recolla e análise de datos, e realizando os 

cálculos acaídos en cada caso. 

Desenvolver actitudes e hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria, en aspectos 

relacionados coa alimentación, o consumo, as drogodependencias, a sexualidade e a práctica deportiva, 

e facer fronte a prácticas da sociedade actual que teñen efectos negativos sobre ela. 

Valorar criticamente a contribución da ciencia e da tecnoloxía á satisfacción das necesidades humanas e á 

mellora do benestar persoal e social, analizando a incidencia da investigación e o desenvolvemento 

tecnolóxico na sociedade, no medio e na calidade de vida das persoas. 

Utilizar os conceptos básicos das ciencias para interpretar os fenómenos naturais, apreciar a diversidade 

natural e participar en iniciativas de conservación, protección e mellora do medio. 

Desenvolver unha actitude crítica fundamentada no coñecemento científico para analizar e participar na 

toma de decisións sobre problemas actuais da humanidade, como son as diferenzas entre países 

desenvolvidos e non desenvolvidos, a convivencia pacífica, o cambio climático, o esgotamento dos 

recursos naturais, os alimentos transxénicos, a investigación utilizando células troncais ou 

embrionarias, a terapia xénica ou a clonación. 

Analizar obxectos e sistemas técnicos para identificar os elementos que os compoñen e a función de cada 

un, explicar o seu funcionamento e recoñecer as condicións fundamentais que interveñen no seu deseño 

e construción. 

Planificar, individualmente ou en grupo, as fases do proceso de realización dunha obra ou dun obxecto 

técnico, adaptándoa aos obxectivos que se pretenden conseguir, co emprego das ferramentas, as 

substancias e os materiais que cumpra, e respectando as normas de seguranza e hixiene no traballo. 

Utilizar recursos tecnolóxicos (calculadoras, computadores, etc.) como axuda na aprendizaxe para realizar 

cálculos, comprobar propiedades, procurar, almacenar, tratar, representar, transmitir e publicar 
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información, así como empregar as redes de comunicación na propia formación, na procura de emprego 

ou para acceder a servizos administrativos ou comerciais. 

Recoñecer os feitos máis salientables na historia das ciencias, os grandes debates históricos e o papel que 

desempeñaron nas revolucións científicas, así como a súa repercusión na sociedade de cada momento 

e na evolución cultural da humanidade. 

 

16.4. METODOLOXÍA DICÁCTICA 

A metodoloxía didáctica debe ter como finalidade a ampliación das competencias clave en relación cos 

contidos deste ámbito científico-tecnolóxico e fundamentarase na aplicación do método científico que 

implica a capacitación para cuestionar, identificar problemas, formular hipóteses, planificar e realizar 

accións, recoller e organizar información relevante, sistematizar coñecemento, analizar resultados, tirar 

conclusións e comunicalas correctamente.  

Tratarase de involucrar o alumnado nunha aprendizaxe baseada no desenvolvemento de proxectos de 

investigación relacionados con situacións reais, concretas e significativas que permiten a comprensión e 

análise crítica de problemas que afectan a sociedade actual na vertente natural e ambiental, valorando o 

desenvolvemento sustentable do planeta. Potenciar a habilidade de formular, expor, interpretar e resolver 

problemas é fundamental xa que permite ás persoas desenvolveren os procesos cognitivos necesarios para 

abordaren e resolveren situacións interdisciplinares reais.  

O proceso da resolución de problemas deberá potenciar a habilidade para entender diferentes formulacións 

e aplicar plans prácticos, revisar os procedementos de procura de solucións e expor as aplicacións dese 

coñecemento e desas habilidades a diversas situacións da vida real, así como fomentar a autonomía para 

establecer hipóteses e contrastalas, e para deseñar diferentes estratexias de resolución ou extrapolar os 

resultados obtidos a situacións análogas.  

A elaboración de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección terá como obxectivo 

desenvolver a aprendizaxe autónoma, profundar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as 

destrezas tecnolóxicas e comunicativas. Unha parte fundamental destes proxectos será a exposición e 

defensa oral das conclusións. Estes traballos realizaranse individualmente e en equipo, utilizando as 

tecnoloxías da información e da comunicación.  

Os procedementos de ensino e aprendizaxe irán encamiñados a sistematizar o coñece- mento sobre o mundo 

natural a través da construción de conceptos e das relacións entre eles, a buscar modelos explicativos que 

permitan comprender mellor a natureza e, en definitiva, á construción de saber científico extensible a outros 

ámbitos de coñecemento.  

O uso das tecnoloxías da información e da comunicación terá grande importancia neste proceso, tanto na 

procura, selección e comunicación da información como na comprensión mediante a simulación de 

procesos. A utilización das aplicacións virtuais interactivas deberá xogar un papel crucial, porque 

proporcionan alternativas aos laboratorios tradicionais e constitúen a única forma de estudar, de maneira 

experimental, algúns procesos de difícil execución práctica.  

As tecnoloxías da información e da comunicación deben ser unha ferramenta funda- mental para sustentar 

as investigacións, fundamentar os traballos e profundar na terminoloxía científica. Terán un papel esencial 

para a mellor comprensión de conceptos, na resolución de problemas complexos e para contrastar con maior 

rigor as hipóteses propostas e presentar e comunicar os resultados obtidos.  
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O profesorado deberá guiar o alumnado, non só na adquisición de coñecementos, se- nón tamén no 

desenvolvemento das habilidades e destrezas propias do quefacer científico; deberá fomentar a creatividade 

e a curiosidade co obxectivo de favorecer actitudes positivas cara á ciencia e o traballo científico. Procurará 

contornos motivadores en que o alumnado, partindo das súas ideas previas e confrontando coa 

experimentación, aprenda facendo, tire as súas propias conclusións e chegue en por si a unha concepción 

científica do mundo que o arrodea, podendo achegar unha explicación formal e fundamentada do estudado.  

En resumo, os principios metodolóxicos básicos sobre os que se debe basear a educación das persoas adultas 

no ámbito científico-tecnolóxico terán como finalidade a ampliación das competencias clave en relación 

cos contidos deste ámbito e fundamentarase na aplicación do método científico, co obxecto do alumnado 

desenvolver a capacidade de observar, describir, explicar e razoar os feitos e fenómenos que acontecen en 

todos os ámbitos da vida cotiá. 

O emprego de estratexias propias da metodoloxía científica leva en si a capacitación para cuestionar, 

identificar problemas, formular hipóteses, planificar e realizar accións, recoller e organizar información 

relevante, sistematizar e analizar resultados, tirar conclusións e comunicalas correctamente. 

Os procesos de ensino e aprendizaxe deben organizarse arredor de tarefas complexas, contextualizadas en 

proxectos innovadores de investigación, nos que se integren distintas experiencias. Deste xeito, atenderase 

aos diferentes ritmos de aprendizaxe, promoverase o traballo individual e en equipo, poñeranse en xogo as 

diferentes dimensións de cada competencia clave da aprendizaxe permanente para favorecer a autonomía e 

iniciativa persoais, a educación e a formación permanente. 

A metodoloxía será fundamentalmente práctica, participativa e comunicativa. Estará baseada na aplicación 

de procedementos sistemáticos básicos para o estudo e o traballo mediante a realización de tarefas e 

actividades significativas e aplicables a diferentes situacións reais. 

Prestarase especial atención ao uso das tecnoloxías da información e da comunicación, así como ao 

desenvolvemento da competencia lingüística e matemática para enriquecer a capacidade das persoas adultas 

para aprenderen por si mesmas. 

16.5. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Os contidos do ámbito están estruturados de acordo con intereses e necesidades do saber científico e 

tecnolóxico, fundamentais para as persoas adultas: o funcionamento e o coidado do corpo; as características 

dos diferentes tipos de seres vivos, as súas interaccións e o seu aproveitamento polo ser humano; o universo, 

as partes da Terra, a contorna próxima e afastada e as súas representacións; as materias primas e o estudo 

dos materiais; a tecnoloxía e a intervención do ser humano na natureza; o desenvolvemento sustentable e o 

consumo responsable; a perspectiva do momento actual, as etapas históricas e os fitos da humanidade.  

Integran transversalmente as competencias inherentes ao traballo científico, incidindo no proceso de experi 

mentación como base para a resolución de calquera tipo de problema e na presentación e debida 

argumentación dos resultados obtidos. Están combinados de modo que se potencie a integración e 

interconexión de diversas disciplinas, ofrecendo ao alumnado unha visión global da descrición e 

interpretación científica do mundo.  

Os contidos foron seleccionados de modo que o alumnado conte cos instrumentos in- dispensables para 

interpretar a realidade e expresar os fenómenos naturais, científicos e técnicos dun mundo cada vez máis 

complexo. Comprenden métodos xerais que poidan aplicarse en contextos diversos e desenvolvan a 

capacidade de simplificar e abstraer para analizar este mundo en continua e rápida transformación. 
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Proporcionan instrumentos necesarios para converter os feitos observables en coñecemento, información e 

mensaxes na comunicación.  

Os estándares de aprendizaxe propoñen comprender, interpretar textos e comunicar, mediante unha 

linguaxe multimodal en diferentes sistemas de representación, o coñecemento académico e científico 

procesado e elaborado, destacando aspectos básicos da comunicación, a exposición e o diálogo. Especifican 

accións clave do proceso de experimentación, tales como observar, analizar, diferenciar, estruturar, coñecer, 

describir, sintetizar, investigar, relacionar, asociar, cuestionarse, explicar, interpretar, deducir, demostrar, 

etc. Inclúen o uso responsable e eficaz das novas tecnoloxías para procurar e xestionar información, 

empregar técnicas de estudo e traballo, resolver problemas e aplicar o coñecemento. O seu logro implica a 

mellora do benestar individual do alumnado e achegas importantes ao ben común, porque leva á actuación 

responsable, ao xuízo crítico fundamentado nos valores positivos e ao desenvolvemento moral. 

Os criterios de avaliación están formulados de maneira que permitan valorar o grao de consecución de cada 

unha das competencias en relación aos contidos do ámbito. Teñen o propósito de guiar a análise das 

posibilidades que posúe cada alumno e alumna para  coñecer, comprender e relacionarse dun xeito positivo, 

para si mesmos e para  os demais, co mundo físico e social. Isto implica actuar con autonomía e 

responsabilidade; comprender, interpretar e describir o mundo e valoralo como fonte de inspiración; ser 

consciente do impacto da evolución científica e tecnolóxica na cultura; asociar eventos coas súas causas e 

consecuencias; utilizar os recursos humanos e materiais máis habituais para procurar información e resolver 

problemas; tomar conciencia e comprender os valores implícitos no benestar individual e colectivo, 

comprometerse e participar nos contornos próximos e afastados de acordo cos devanditos valores. 

 

TÁBOAS RESUME 

Nas seguintes táboas aparecen os obxectivos, bloques de contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave de cada módulo do nivel II. 

 

 

MODULO 3 

Bloque 1. Números e álxebra 

Bloque 2. Xeometría 

Bloque 3. Funcións 

Bloque 4. Ciencia e tecnoloxía nas nosas vidas 

Bloque 5.   Movementos e Forzas 

Bloque 6. Enerxía I 

Bloque 7.  Enerxía II 

Bloque 8. Os cambios 
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 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MÓDULO 3  
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Números e álxebra  

e 
l 
p 

B1.1. Números racionais. 

Transformación de fraccións en 

decimais e viceversa. Números 

decimais exactos e periódicos. 

B1.2. Potencias de números 

racionais con expoñente enteiro. 

B1.3. Potencias de base 10. 

Aplicación para a expresión de 

números moi pequenos. 

Operacións con números 

expresados en notación 

científica. 

B1.4. Expresións radicais: 

transformación e operacións. 

B1.5. Xerarquía de operacións. 

B1.1. Utilizar as  propiedades dos 

números racionais, as  raíces e 

outros números radicais para 

operar con eles, utilizando a 

forma de cálculo e notación 

adecuada, para resolver problemas 

da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

B1.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, 

enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa 

distinción e utilízaos para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

  CMCCT 

B1.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha 

fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos 

periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se 

repiten ou forman 
período. 

B1.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un 
decimal exacto ou periódico. 

B1.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en 

notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, 

e utilízaos en problemas 
contextualizados. 

   CMCCT 
   CD 
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 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MÓDULO 3  
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

   B1.1.5. Calcula o valor de expresións 

numéricas de números enteiros, decimais 

e fraccionarios mediante as operacións 

elementais e as potencias de expoñente 

enteiro, aplicando correctamente a 

xerarquía das operacións. 

CMCCT 

B1.1.6. Emprega números racionais 
para resolver problemas da vida cotiá e 
analiza a coherencia da solución. 

CMCCT 
CCL 

B1.1.7. Realiza operacións numéricas 
sinxelas que conteñan raíces, e opera con 
elas simplificando os resultados. 

CMCCT 

e 
i 

B1.6. Expresións alxébricas. 

Operacións: suma, resta, 

multiplicación e división de 

polinomios. Potencia dun 

polinomio. Igualdades notables. 

B1.2. Utilizar a linguaxe alxébrica 

para expresar unha propiedade ou 

relación dada mediante un 

enunciado, extraendo a 

información relevante e 

transformándoa. 

B1.2.1. Suma, resta e multiplica 

polinomios, expresa o resultado en forma 

de polinomio ordenado e aplícao 
a exemplos da vida cotiá. 

B1.2.2. Coñece e utiliza as identidades 

notables correspondentes ao cadrado dun 

binomio e unha suma por diferenza, e 

aplícaas nun contexto adecuado. 

CMCCT 
CCL 

e 
f 
h 

B1.7. Ecuacións de segundo 

grao cunha incógnita. 

Resolución por distintos 

métodos. 

B1.3. Resolver problemas da vida 

cotiá nos que se precise a 

formulación e a resolución de 

ecuacións de primeiro e 

B1.3.1. Resolve ecuacións de segundo 
grao completas e incompletas mediante 
procedementos alxébricos e gráficos. 

CMCCT 

B1.3.2. Resolve sistemas de dúas CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
i 
j 
k 
l 

p 

B1.8. Sistemas lineais de dúas 

ecuacións con  dúas incógnitas. 

Métodos alxébricos e gráficos 

de resolución. 

B1.9. Resolución de  problemas 

mediante a utilización de 

ecuacións e sistemas. Uso de 

calculadoras gráficas. 

segundo grao, e sistemas lineais 

de dúas ecuacións con dúas 

incógnitas, aplicando  técnicas de 

manipulación alxébricas, gráficas 

ou recursos tecnolóxicos, e 

valorar e contrastar os resultados 

obtidos. 

ecuacións lineais con dúas incógnitas 

mediante procedementos alxébricos ou 

gráficos. 

  CCL 

B1.3.3. Formula alxebricamente unha 

situación da vida cotiá mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao, e 

sistemas lineais de dúas ecuacións con 

dúas incógnitas, resólveas e interpreta 

criticamente o resultado obtido. 

CMCCT 
CSIEE 
CCL 

 Bloque 2. Xeometría  

e 
f 
h 
j 
l 
p 

B2.1. Xeometría do plano: 

perímetros e áreas de polígonos; 

lonxitude e área de figuras 

circulares. 

B2.2. Xeometría do espazo: 

áreas e volume. 

B2.3. Uso de ferramentas 

tecnolóxicas, para estudar 

formas, configuracións e 

relacións xeométricas que 

faciliten a comprensión de 

conceptos e propiedades 
xeométricas. 

B2.1. Recoñecer e describir os 

elementos e as propiedades 

características das figuras planas, 

os corpos xeométricos elementais 

e as súas configuracións 

xeométricas. 

B2.1.1. Calcula o perímetro de 

polígonos, a lonxitude de circunferencias 

e a área de polígonos e de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados, aplicando fórmulas e 

técnicas adecuadas. 

CMCCT 
CCL 
CSIEE 

B2.1.2. Calcula áreas e volumes de 

poliedros regulares e corpos de 

revolución en problemas 

contextualizados, aplicando fórmulas e 

técnicas adecuadas. 

CMCCT 
CSIEE 



Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

290  
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clave 
e 
k 
f 
l 
h 
p 
j 

B2.4. Teorema de Tales. 

Aplicación á resolución de 

problemas. 

B2.2. Utilizar o teorema de Tales 

e as fórmulas usuais para realizar 

medidas indirectas de elementos 

inaccesibles e para obter medidas 

de lonxitudes de exemplos 

tomados da vida real. 

B2.2.1. Recoñece triángulos semellantes 

e, en situacións de semellanza, utiliza o 

teorema de Tales para o cálculo indirecto 

de lonxitudes e de superficies en 

situacións de semellanza: planos, mapas, 

fotos aéreas, etc. 

CMCCT 

e 
f 

B2.5. O globo terráqueo. 

Coordenadas xeográficas. 

Latitude e lonxitude dun punto. 

Uso no gas. 

B2.3. Interpretar o sentido das 

coordenadas xeográficas e a súa 

aplicación na localización de 

puntos. 

B2.3.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o 

Ecuador, os polos, os meridianos e os 

paralelos e é capaz de situar un punto 

sobre o globo terráqueo coñecendo a 
súa latitude e a súa lonxitude. 

CMCCT 
CD 

 Bloque 3. Funcións  

e 
f 
h 
i 
j 
l 
p 

B3.1. Análise e descrición 

cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos do 

ámbito cotián e doutras 

materias. 

B3.2. Expresións da ecuación da 

recta. 

B3.3. Funcións cuadráticas. 

Cálculo de elementos 

característicos e representación 

gráfica. 

B3.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

B3.1. Coñecer os elementos que 

interveñen no estudo das funcións 

e a súa representación gráfica. 

B3.1.1. Interpreta o comportamento 

dunha función dada graficamente, e 

asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

CMCCT 
CCL 

B3.1.2. Identifica as características 

máis salientables dunha gráfica, e 

interprétaos dentro do seu contexto. 

CMCCT 

B3.1.3. Constrúe unha gráfica a partir 
dun enunciado contextualizado, e 
describe o fenómeno exposto. 

CMCCT 
        CC 

B3.1.4. Asocia razoadamente 
Expresións analíticas sinxelas a funcións 

dadas graficamente. 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 software específico para a 

construción e a interpretación de 

gráficas. 

B3.2. Recoñecer situacións de 

relación funcional que necesitan 

ser descritas mediante funcións 

lineais e cuadráticas, calculando 

os seus parámetros e as súas 

características. 

B3.2.1. Representa graficamente unha 

función polinómica de grao 1 e 2 e 
describe as súas características. 

CMCCT 
CCL 

B3.2.2. Identifica e describe situacións da 

vida cotiá que poidan ser modelizadas 

mediante funcións lineais e cuadráticas, 

estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando 
sexa necesario. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CSIEE 

 Bloque 4. Ciencia e tecnoloxía nas nosas vidas  

e 
f 
h 
i 
j 
l 
o 
p 

B4.1. Fases e tarefas dun estudo 

estatístico. 

B4.2. Métodos de selección 

dunha mostra estatística. 

Representatividade dunha 

mostra. 

B4.3. Gráficas estatísticas: 

construción e interpretación. 

B4.1. Elaborar informacións 

estatísticas para describir un 

conxunto de datos mediante 

táboas e gráficas adecuadas á 

situación analizada, e xustificar se 

as conclusións son representativas 

para a poboación estudada. 

B4.1.1. Distingue poboación e mostra, e 
xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados. 

CMCCT 
CCL 

B4.1.2. Valora a representatividade 

dunha mostra a través do procedemento 

de selección, en casos sinxelos. 

CMCCT 
CSIEE 

B4.1.3. Elabora táboas de frecuencias, 

relaciona os tipos de frecuencias e 
obtén información da táboa elaborada. 

CMCCT 

B4.1.4. Constrúe, coa axuda de 

ferramentas tecnolóxicas, de ser 

necesario, gráficos estatísticos adecuados 

a distintas situacións relacionadas con 

variables asociadas a 
problemas sociais, económicos e da 

CMCCT 
CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

   vida cotiá.  

B4.1.5 Planifica o proceso para elaborar 
un estudo estatístico, de xeito individual 
ou en grupo. 

CMCCT 
CSIEE 

e 
j 
k 
l 
p 

B4.4. Parámetros de posición: 

media, moda, mediana. Cálculo, 

interpretación e propiedades. 

B4.5. Parámetros de dispersión: 

rango, percorrido intercuartílico 

e desviación típica. Cálculo e 

interpretación. B4.6. Diagrama 

de caixa e bigotes. 

B4.7. Interpretación conxunta 

da media e a desviación típica. 

B4.8. Aplicacións informáticas 

que faciliten o tratamento de 
datos estatísticos. 

B4.2. Calcular e interpretar os 

parámetros de posición e de 

dispersión dunha variable 

estatística para resumir os datos e 

comparar distribucións 

estatísticas. 

B4.2.1. Calcula e interpreta as medidas 
de posición dunha variable estatística 

para proporcionar un resumo dos datos. 

CMCCT 
CCL 
CD 

B4.2.2. Calcula os parámetros de 

dispersión dunha variable estatística (con 

calculadora e con folla de cálculo) para 

comparar a representatividade da media e 

describir os datos. 

 Bloque 5.   Movementos e Forzas  

j 
k 
l 
h 

B5.1. Movementos M.R.U., 

M.R.U.A., caída libre. 

B5.1. Expresar correctamente as 

relacións matemáticas que existen 

entre as magnitudes que 
definen os movementos 
rectilíneos. 

B5.1.1. Deduce as expresións 

matemáticas que relacionan as distintas 

variables nos movementos rectilíneo 
uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.) 

CMCCT 
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p 
f 
i 
c 

 B5.2. Resolver problemas de 

movementos rectilíneos, 

utilizando unha representación 

esquemática coas magnitudes 

vectoriais implicadas, expresando 

o resultado nas unidades do 

Sistema Internacional. 

B5.2.1. Resolve problemas de 

movemento rectilíneo uniforme 

(M.R.U.), rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.), incluíndo 

movemento de graves, tendo en conta 

valores positivos e negativos das 

magnitudes, e expresando o resultado 
en unidades do Sistema Internacional. 

 

B5.2.2. Determina tempos e distancias de 

freado de vehículos e xustifica, a partir 

dos resultados, a importancia de manter a 

distancia de seguridade na 
estrada. 

CMCCT 
CSC 

B5.3. Elaborar e interpretar 

gráficas que relacionen as 

variables do movemento partindo 

de experiencias de laboratorio ou 

de aplicacións virtuais interactivas 

e relacionar os resultados obtidos 

coas ecuacións matemáticas que 

vinculan estas variables. 

B5.3.1. Determina o valor da velocidade 

e a aceleración a partir de gráficas 

posición-tempo e velocidade-tempo en 
movementos rectilíneos. 

CMCCT 
CD 

B5.3.2. Deseña, describe e realiza 

individualmente ou en equipo 

experiencias ben no laboratorio ou 

empregando aplicacións virtuais 

interactivas, para determinar a variación 

da posición e a velocidade dun corpo en 

función do tempo e representa e 
interpreta os resultados obtidos. 

CMCCT 
CSIEE 
CD 
CCL 
CAA 
CSC 
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f 

B5.2. Forzas: natureza vectorial, 

efectos, lei  de Hooke. 

B5.4. Recoñecer o papel das 

forzas como causa dos cambios na 

velocidade dos corpos e das 

deformacións. Representalas 

vectorialmente. 

B5.4.1. Establece a relación entre o 

alongamento producido nun resorte e as 

forzas que produciron eses 

alongamentos, describindo o material a 

empregar e o procedemento a seguir 
para a súa comprobación experimental. 

CMCCT 
CSC 

B5.4.2. Identifica as forzas implicadas 
en fenómenos cotiáns nos que hai cambios 
na velocidade dun corpo. 

B5.4.3. Representa vectorialmente o 

peso, a forza normal, a forza de 

rozamento e a forza centrípeta en 

distintos casos de movementos 
rectilíneos e circulares. 

B5.3. Leis de Newton. Lei da 

gravitación universal. Forzas no 

noso contorno (forza 

gravitatoria, eléctrica e 

magnética). 

B5.5. Utilizar o principio 

fundamental da Dinámica na 

resolución de problemas nos que 

interveñen varias forzas. 

B5.5.1. Identifica e representa as forzas 

que actúan sobre un corpo en movemento 

tanto nun plano horizontal 
como inclinado, calculando a forza 
resultante e a aceleración. 

CMCCT 

B5.6. Valorar a relevancia 

histórica e científica que a lei da 

gravitación universal supuxo para 

a unificación das mecánicas 

terrestre e celeste, e 
interpretar a súa expresión 
matemática. 

B5.6.1. Xustifica o motivo polo que as 

forzas de atracción gravitatoria só se 

poñen de manifesto para obxectos moi 

masivos, comparando os resultados 

obtidos de aplicar a lei da gravitación 
universal ao cálculo de forzas entre 
distintos pares de obxectos. 
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   B5.6.2. Obtén a expresión da aceleración 

da gravidade a partir da lei da gravitación 

universal relacionando as expresións 

matemáticas do peso dun corpo e a forza 

de atracción 
gravitatoria. 

 

B5.7. Comprender que a caída libre 

dos corpos e o movemento 
orbital son dúas manifestacións da 
lei da gravitación universal. 

B5.7.1. Razoa o motivo polo que as forzas 

gravitatorias producen nalgúns 
casos movementos de caída libre e noutros 
casos movementos orbitais. 

j 
k 
l 
h 
p 

 

B5.4. Medidas das forzas. 

Forzas de especial interese no 

noso contorno (Fr, P, N, T, Fc). 

B5.8. Aplicar as leis de Newton 

para a interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

B5.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en 

termos das leis de Newton. 

CMCCT 
CSC 

B5.8.2. Deduce a primeira lei de 
Newton como consecuencia do 
enunciado da segunda lei. 

CMCCT 

B5.8.3. Representa e interpreta as forzas 

de acción e reacción en distintas 
Situacións de interacción entre 
obxectos. 

j 
k 
l 
h 
i 

B5.5. Mecanismos de 

transmisión e transformación do 

movemento, simples e 

complexos 

B5.9. Identificar operadores 

mecánicos de transformación e 

transmisión de movementos en 

máquinas e sistemas e empregalos 

para deseñar e montar sistemas 

mecánicos. 

B5.9.1. Describe mediante información 

escrita e gráfica como transforman e 
transmiten o movemento os distintos 
mecanismos. 

CMCCT 
CCL 

B5.9.2. Calcula a relación de 
transmisión de distintos elementos 

mecánicos como as poleas e as 

CMCCT 
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   engranaxes.  

B5.9.3. Explica a función dos elementos 

que configuran unha máquina ou sistema 

desde o punto de vista 
estrutural e mecánico. 
B5.9.4. Simula mediante software 
específico e mediante simboloxía 
normalizada sistemas mecánicos. 
B5.9.5. Deseña e monta sistemas 
mecánicos que cumpran unha función 
determinada. 

CMCCT 
CD 

j 
k 
l 
h 
f 

B5.6. Concepto de presión. 

Presión atmosférica. Física da 

atmosfera. 

B5.10. Recoñecer que o efecto 

dunha forza non só depende da 

súa intensidade, senón tamén da 

superficie sobre a que actúa. 

B5.10.1. Interpreta fenómenos e 

aplicacións prácticas nas que se pon de 

manifesto a relación entre a superficie de 

aplicación dunha forza e o efecto 
resultante. 

CMCCT 
CAA 

B5.10.2. Calcula a presión exercida polo 

peso dun obxecto regular en distintas 

situacións nas que varía a superficie na 

que se apoia, comparando 
os resultados e extraendo conclusións. 

CMCCT 

B5.11. Aplicar os coñecementos 

sobre a presión atmosférica á 

descrición de fenómenos 
Meteorolóxicos e á 

B5.11.1. Relaciona os fenómenos 

atmosféricos do vento e a formación de 

frontes coa diferenza de presións 
atmosféricas entre distintas zonas. 
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  interpretación de mapas do tempo, 

recoñecendo termos e símbolos 

específicos da meteoroloxía. 

B5.11.2. Interpreta os mapas de isóbaras 

que se mostran no prognóstico do tempo 

indicando o significado da simboloxía e 

os datos 
que aparecen nos mesmos. 

CMCCT 
CAA 

B5.11.3 Interpreta o papel da presión 

atmosférica en experiencias como o 

experimento de Torricelli, os hemisferios 

de Magdeburgo, recipientes invertidos 

onde non se 
derrama o contido, etc., inferindo o seu 
elevado valor. 

CMCCT 

 Bloque 6. Enerxía I  

j 
k 
l 
h 

B6.1. Traballo, a súa relación 

coa enerxía. Formas de 

intercambio de enerxía: o 

traballo e a calor. 

B6.1. Recoñecer que a enerxía  é 

a capacidade de producir 

transformacións ou cambios. 

B6.1.1. Argumenta que a enerxía pode 

transferirse, almacenarse ou disiparse, 
pero non crearse ou destruírse, utilizando 
exemplos. 

CMCCT 
CCL 

B6.2. Recoñecer que a calor e o 

traballo son dúas formas de 

transferencia de enerxía, 

identificando as situacións nas 

que se producen 

B6.2.1. Identifica a calor e o traballo 

como formas de intercambio de enerxía, 

distinguindo as acepcións coloquiais 

destes termos do significado 
científico dos mesmos. 

CMCCT 

B6.2.2. Recoñece en que condicións un 

sistema intercambia enerxía en forma 
de calor ou en forma de traballo. 
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j 
k 
l 
h 
p 
f 

B6.2.Potencia. Exercicios 
Numéricos sinxelos 

relacionados con estes 

conceptos. 

B6.3. Relacionar os conceptos de 

traballo e potencia na resolución 

de problemas, expresando os 

resultados en unidades do Sistema 

Internacional así como outras de 

uso común. 

B6.3.1. Acha o traballo e a potencia 

asociados a unha forza, incluíndo 

situacións nas que a forza forma un 

ángulo distinto de cero co 

desprazamento, expresando o resultado 

nas unidades do Sistema Internacional ou 

outras de uso común como a caloría, o 

kWh e o CV. 

 

 B6.3.Enerxía: unidades. Enerxía 

cinética, potencial e mecánica. 

Principio de conservación. 

B6.4. Analizar as 
transformacións entre enerxía 

cinética e enerxía potencial, 

aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica 

cando se despreza a forza de 

rozamento, e o principio xeral de 

conservación da enerxía cando 

existe disipación 
da mesma debida ao rozamento. 

B6.4.1. Resolve problemas de 

transformacións entre enerxía cinética e 

potencial gravitatoria, aplicando o 

principio de conservación da enerxía 
mecánica. 

CMCCT 
CSC 

 

B6.4.2. Determina a enerxía disipada en 

forma de calor en situacións onde 

diminúe a enerxía mecánica. 

j 
k 
l 
h 
p 
m 

B6.4.Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei de Ohm. 

B6.5 Explicar o fenómeno físico 

da corrente eléctrica e interpretar 

o significado das magnitudes 

intensidade de corrente, diferenza 

de potencial e resistencia, así 

como as relacións entre elas. 

B6.5.1.Explica a corrente eléctrica 
como cargas en movemento a través dun 
condutor. 

CMCCT 

B6.5.2. Comprende o significado das 

magnitudes eléctricas intensidade de 

corrente, diferenza de potencial e 

resistencia, e relaciónaas entre si 
empregando a lei de Ohm. 
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   B6.5.3. Distingue entre condutores e 

illantes recoñecendo os principais 
materiais usados como tales. 

 

 Bloque 7. Enerxía II  

a 
b 
f 
j 
k 
l 
h 
m 

B7.1.Fontes de enerxía 

convencionais fronte ás 

alternativas. Uso racional da 

enerxía. 

B7.1. Identificar e comparar as 

diferentes fontes de enerxía 

empregadas na vida diaria nun 

contexto global que implique 
aspectos económicos e 
medioambientais. 

B7.1.1. Compara as principais fontes de 

enerxía de consumo humano a partir da 

distribución xeográfica dos seus recursos 

e os efectos medioambientais 

CMCCT 
CSC 

B7.2.Valorar a importancia de 

realizar un consumo responsable 

das fontes enerxéticas. 

B7.2.1. Analiza o predominio das fontes 

de enerxía convencionais frontes ás 

alternativas, argumentando os motivos 

polo que estas últimas aínda non están 
suficientemente explotadas. 
B7.2.2. Interpreta datos comparativos 

sobre a evolución do consumo de enerxía 

mundial propoñendo medidas 
que poden contribuír ao aforro individual 
e colectivo. 

CMCCT 
CAA 

j 
k 
l 
h 
g 

B7.2. Formas de intercambio de 

enerxía: traballo e calor. 

B7.3. Relacionar cualitativa e 

cuantitativamente a calor cos 

efectos que produce nos corpos: 

variación de temperatura, cambios 

de estado e dilatación. 

B7.3.1. Describe as transformacións que 

experimenta un corpo ao gañar ou perder 

enerxía, determinando a calor necesaria 

para que se produza unha variación  de  

temperatura  dada  e para 
un cambio de estado, representando 

CMCCT 
CCL 
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   graficamente ditas transformacións.  

B7.3.2.Calcula a enerxía transferida entre 

corpos a distinta temperatura e o valor da 

temperatura final aplicando o 
concepto de equilibrio térmico. 

CMCCT 

B7.3.3.Relaciona a variación da 

lonxitude dun obxecto coa variación da 
súa temperatura. 

j 
k 
l 
h 

B7.3. Enerxía térmica. 

Diferenza entre calor e 

temperatura. Escalas de 

temperatura. Efectos da enerxía 

térmica. 

B7.4. Relacionar os conceptos de 

enerxía, calor e temperatura en 

termos da teoría cinético- 

molecular e describir os 

mecanismos polos que se transfire 

a enerxía térmica en diferentes 

situacións cotiás. 

B7.4.1. Explica o concepto de 

temperatura en termos do modelo 
cinético-molecular diferenciando entre 
temperatura, enerxía e calor. 

CMCCT 
CCEC 

B7.4.2. Recoñece a existencia dunha 

escala absoluta de temperatura e 
relaciona as escalas de Celsius e Kelvin. 

CMCCT 

B7.4.3. Identifica os mecanismos de 

transferencia de enerxía recoñecéndoos 

en diferentes situacións cotiás e 

fenómenos atmosféricos, xustificando a 

selección de materiais 
para edificios. 

B7.5. Interpretar os efectos da 

enerxía térmica sobre os corpos 
En situación cotiás e en 
experiencias de laboratorio. 

B7.5.1. Explica o fenómeno da dilatación 

a partir dalgunha das súas 
aplicacións como os termómetros de 
líquido, xuntas de dilatación en 

CMCCT 
CCL 
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   estruturas, etc.  

B7.5.2. Explica a escala Celsius 

establecendo os puntos fixos dun 

termómetro baseado na dilatación dun 
líquido volátil. 

CMCCT 

B7.5.3. Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotiáns e experiencias nos 

que se poña de manifesto o equilibrio 

térmico asociándoo coa igualación de 
temperaturas. 

a 
b 
g 
h 
j 
k 
l 
m 

B7.4. Transformacións de 

enerxía. Aspectos industriais e a 

xeración de enerxía eléctrica nos 

distintos tipos de centrais 

eléctricas e o seu transporte ata 

as nosas casas. 

B7.6. Describir a forma na que se 

xera a electricidade nos distintos 

tipos de centrais eléctricas, así 

como o seu 
transporte aos lugares de 
consumo. 

B7.6.1. Describe o proceso polo que 

distintas fontes de enerxía se transforman 

en enerxía eléctrica nas centrais 

eléctricas, así como os 
métodos de transporte e almacenaxe da 
mesma. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

B7.7. Valorar o papel da enerxía 

nas nosas vidas, identificar as 

diferentes fontes, comparar o 

impacto medioambiental das 

mesmas e recoñecer a importancia 

do aforro enerxético para un 

desenvolvemento 
sostible. 

B7.7.1. Recoñece, describe e compara as 

fontes renovables e non renovables de 

enerxía, analizando con sentido crítico o 

seu impacto medioambiental. 

CMCCT 
CCL 
CSC 
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h 
j 
k 
l 

B8.1. Cantidade de substancia: o 

mol. 

B8.1. Recoñecer a cantidade de 

substancia como magnitude 

fundamental e o mol como a súa 

unidade no Sistema 
Internacional de Unidades. 

B8.1.1. Realiza cálculos que relacionen a 

cantidade de substancia, a masa atómica 

ou molecular e a constante do número de 

Avogadro. 

CMCCT 

B8.2. Reaccións e ecuacións 

químicas. Cálculos 

estequiométricos nas reaccións 

químicas. 

B8.2. Realizar cálculos 

estequiométricos con reactivos 

puros supoñendo un rendemento 

completo da reacción, partindo do 

axuste da ecuación química 

correspondente. 

B8.2.1. Interpreta os coeficientes dunha 

ecuación química en termos de 

partículas, moles e, no caso de reaccións 

entre gases, en termos de volumes. 

B8.2.2. Resolve problemas, realizando 

cálculos estequiométricos, con reactivos 

puros e supoñendo un rendemento 

completo da reacción, tanto se os 

reactivos están en estado sólido como en 

disolución. 

B8.3. Lei de conservación da 

masa ou lei de Lavoisier. 

B8.3. Deducir a lei de 

conservación da masa e recoñecer 

reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no 

laboratorio ou de simulacións 

dixitais. 

B8.3.1. Recoñece cales son os reactivos e 

os produtos a partir da representación de 

reaccións químicas sinxelas e 

comproba experimentalmente que se 

cumpre a lei de conservación da masa. 

B8.3.2. Realiza os cálculos 

estequiométricos necesarios para a 
verificación da lei de conservación da 
masa en reaccións químicas sinxelas. 
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l 
h 
p 
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B8.4. Cálculos numéricos con 

disolucións. Concentración 

molar. Solubilidade. 

B8.4. Realizar cálculos 

estequiométricos con reactivos 

puros supoñendo un rendemento 

completo da reacción, partindo do 

axuste da ecuación química 

correspondente. 

B8.4.1. Interpreta os coeficientes dunha 

ecuación química en termos de 

partículas, moles e, no caso de reaccións 

entre gases, en termos de volumes. 

 

B8.4.2. Resolve problemas, realizando 

cálculos estequiométricos, con reactivos 

puros e supoñendo un rendemento 

completo da reacción, tanto se os 

reactivos están en estado sólido como 

en disolución. 

B8.5. Traballo no laboratorio. 

Recoñecemento do material e 

instrumentos básicos do 

laboratorio, así como os 

símbolos máis frecuentes 

utilizados nas etiquetas de 

produtos químicos. Normas de 

seguridade. 

B8.5. Recoñecer os materiais e 

instrumentos básicos presentes no 

laboratorio de Física e de 

Química; coñecer e respectar as 

normas de seguridade e de 

eliminación de residuos para a 

protección do medio ambiente. 

B8.5.1. Recoñece e identifica os 

símbolos máis frecuentes utilizados na 

etiquetaxe de produtos químicos e 
instalacións, interpretando o seu 
significado. 

B8.5.2. Identifica material e instrumentos 

básicos de laboratorio e coñece a súa 

forma de utilización para a realización de 

experiencias, respectando as normas de 

seguridade e identificando actitudes e 

medidas de actuación preventivas. 

B8.6 Desenvolver pequenos 

traballos de investigación nos que 

se poña en práctica a 

B8.6.1. Realiza pequenos traballos de 

investigación sobre algún tema obxecto 

de estudo aplicando o método 

CMCCT 
CAA 
CCL 
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  aplicación do método científico e 

a utilización das TIC. 

científico, e utilizando as TIC para a 

procura e selección de información e 
presentación de conclusións. 

CD 
CSIEE 

B8.6.2. Participa, valora, xestiona e 
respecta o traballo individual e en 
equipo. 

CSIEE 
CSC 

h 
j 
k 
l 

 

B8.6. Introdución á química 

orgánica. 

B8.7. Establecer as razóns da 

singularidade do carbono e 

valorar a súa importancia na 

constitución dun  elevado número 

de compostos naturais e 
sintéticos. 

 

B8.7.1. Explica os motivos polos que o 

carbono é o elemento que forma maior 

número de compostos. 

CMCCT 

B8.8. Identificar e representar 

hidrocarburos sinxelos mediante 

as distintas fórmulas, relacionalas 

con modelos moleculares físicos 

ou xerados por computadora e 

coñecer algunhas aplicacións de 

especial interese. 

B8.8.1. Identifica e representa 

hidrocarburos sinxelos mediante a súa 

fórmula molecular, semidesenvolvida e 
desenvolvida. 
B8.8.2. Deduce, a partir de modelos 

moleculares, as  distintas fórmulas 
usadas na representación de 
hidrocarburos. 
B8.8.3. Describe as aplicacións de 
hidrocarburos sinxelos de especial 
interese. 

B8.9 Recoñecer os grupos 

funcionais presentes  en 
moléculas de especial interese. 

B8.9.1. Recoñece o grupo funcional e a 

familia orgánica a partir da fórmula de 
alcohois,   aldehidos,   cetonas,   ácidos 
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MÓDULO  4 

 

Bloque 1. Números e álxebra 

Bloque 2. Xeometría 

Bloque 3. Funcións 

Bloque 4. Estatística e probabilidade 

Bloque 5. A orixe e evolución da Terra e da vida 

Bloque 6. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

Bloque 7. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

Bloque 8. Ecoloxía e medio ambiente. Xestión sustentable do planeta 
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   carboxílicos, ésteres e aminas.  

B8.7. Formulación e 

nomenclatura de compostos 
binarios e ternarios habituais. 

B8.10. Nomear e formular 

compostos inorgánicos ternarios 
segundo as normas IUPAC. 

B8.10.1. Nomea e formula compostos 

inorgánicos ternarios, seguindo as 
normas da IUPAC. 
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 Bloque 1. Números e álxebra  

e 
f 
i 
j 
k 
p 

B1.1. Números irracionais. 

Diferenciación de números racionais e 

irracionais. 

B1.2. Representación de números na 

recta real. 

B1.3. Intervalos. Significado e 

diferentes formas de expresión. 

B1.4. Potencias de expoñente enteiro 

ou fraccionario e radicais sinxelos. 

Relación entre potencias e radicais. 
B1.5. Cálculo con porcentaxes. Xuro 
simple e composto. 

B1.1. Coñecer e utilizar os tipos de 

números e operacións, xunto coas 

súas propiedades e aproximacións, 

para resolver problemas 

relacionados coa vida diaria e 

outras materias do ámbito 

educativo,recollendo, 

transformando e intercambiando 

información. 

B1.1.1. Recoñece os tipos de números 

(naturais, enteiros, racionais e 

irracionais), indica o criterio seguido para 

a súa identificación, e utilízaos para 

representar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

CMCCT 

B1.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, 

mediante cálculo mental, algoritmos de 

lapis e papel, calculadora ou ferramentas 

informáticas, e utiliza a notación máis 

axeitada para as operacións de suma, 

resta, produto, división e potenciación. 

CMCCT 
CD 

   B1.1.3. Compara, ordena, clasifica e 

representa os tipos de números reais, 

intervalos e semirrectas, sobre a recta 

numérica. 

CMCCT 

   B1.1.4. Establece as relacións entre 

radicais e potencias, opera aplicando as 

propiedades necesarias e resolve 

problemas contextualizados. 

 

   B1.1.5. Aplica porcentaxes á resolución 

de problemas cotiáns e financeiros, e 

valora o emprego de medios tecnolóxicos 

cando a complexidade dos 

datos o requira. 

CMCCT 
CCL 
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clave 
e B1.6. Polinomios: raíces e 

factorización. Importancia das 

igualdades notables na 

factorización. 

B1.7. Resolucións de 

ecuacións sinxelas de grao 

superior a dous. 

B1.8. Fraccións alxébricas. 

Simplificación e operacións. 

B1.2. Utilizar con destreza a 

linguaxe alxébrica, as súas 

operacións e as súas propiedades. 

B1.2.1. Exprésase con eficacia facendo 
uso da linguaxe alxébrica. 

CMCCT 

B1.2.2. Obtén as raíces dun polinomio e 
factorízao utilizando a regra de Ruffini, 
ou outro método máis axeitado. 
B1.2.3. Realiza operacións con 
polinomios, igualdades notables e 
fraccións alxébricas sinxelas. 

B1.2.4. Fai uso da descomposición 

factorial para a resolución de ecuacións de 

grao superior a dous. 
B1.2.5. Realiza operacións coas 
fraccións alxébricas sinxelas. 

e 
j 
f 
l 
        p 

B1.9. Resolución de problemas 

cotiáns e doutras áreas de 

coñecemento mediante 

ecuacións e sistemas. 

B1.3. Representar e analizar 

situacións e relacións matemáticas 

utilizando ecuacións e sistemas para 

resolver problemas matemáticos e 

de contextos  

  reais. 

B1.3.1. Formula alxebricamente unha 

situación da vida real mediante ecuacións 

de primeiro e segundo grao e sistemas de 

dúas ecuacións lineais con dúas 

incógnitas, resólveas e interpreta o 
resultado obtido. 

 
CMCCT 
CCL 

CSIEE 
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 Bloque 2. Xeometría  

e 
f 
h 
i 
j 
l 
p 
 

B2.1. Razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de figuras e 

corpos semellantes. 

B2.2. Resolución de 

problemas xeométricos no 

mundo físico: medida e 

cálculo de lonxitudes, áreas e 

volumes de diferentes corpos. 

B2.1. Calcular magnitudes 

efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situacións 

reais, empregando os instrumentos, 

as técnicas ou as fórmulas máis 

adecuados, e aplicando a unidade 

de medida máis acorde coa 

situación descrita. 

B2.1.1. Utiliza as fórmulas para calcular 

perímetros, áreas e volumes de 

triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos e esferas, e 

aplícaas para resolver 
problemas xeométricos, asignando as 
unidades correctas. 

CMCCT 
CCL 

B2.1.2. Calcula medidas indirectas de 

lonxitude, área e volume mediante a 

aplicación do teorema de Pitágoras e a 
semellanza de triángulos. 

CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
CD 

e 
i 
p 
 

B2.3. Uso de aplicacións 

informáticas de xeometría 

dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas. 

B2.4. Medidas de ángulos no 

sistema sesaxesimal e en 

radiáns.Razóns 

trigonométricas. 

B2.5 Relacións entre elas. 

Relacións métricas nos 

triángulos. 

B2.2. Utilizar aplicacións 

informáticas de xeometría 

dinámica, representando corpos 

xeométricos e comprobando, 

mediante interacción con ela, 

propiedades xeométricas. 

B2.3. Utilizar as unidades angulares 

dos sistemas métrico sesaxesimal e 

internacional, así como as relacións 

e as razóns da trigonometría 

elemental, para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reais. 

B2.2.1. Representa e estuda os corpos 

xeométricos máis relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas) cunha 

aplicación informática de xeometría 

dinámica, e comproba as 
súas propiedades xeométricas. 
B2.3.1. Utiliza conceptos e relacións da 
trigonometría básica para resolver 
problemas empregando medios 
tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar 
os cálculos. 



Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

 

 

 

 

 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MÓDULO 4  
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 3. Funcións  

c 
e 
f 
h 
i 
j 
k 
l 
o 
p 

B3.1. Interpretación dun 

fenómeno descrito mediante 

un enunciado, unha táboa, 

unha gráfica ou unha 

expresión analítica. 
B3.2. Estudo de modelos 
funcionais: lineal, cuadrático, 
proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica. 
Descrición das súas 
características, usando a 
linguaxe matemática 
apropiada. Aplicación en 
contextos reais: economía, 
movementos sísmicos, 
datación de restos 
arqueolóxicos, etc. 
 

B3.1. Identificar relacións 

cuantitativas nunha situación, 

determinar o tipo de función que 

pode representalas, de datos 

numéricos ou mediante o estudo 

dos coeficientes da expresión 

alxébrica. 

B3.1.1. Identifica e explica relacións 

entre magnitudes que se poden describir 

mediante unha relación funcional, 

asociando as gráficas coas 
súas correspondentes expresións 
alxébricas. 

CMCCT 
CCL 

B 3.1.2. Explica e representa 

graficamente o modelo de relación entre 

dúas magnitudes para os casos de 

relación lineal, cuadrática, proporcional 
inversa, exponencial e logarítmica. 
B3.1.3. Identifica, estima ou calcula 

elementos característicos destas funcións 

(cortes cos eixes, intervalos de 

crecemento  e  decrecemento, máximos 
e   mínimos,   continuidade,   simetrías e 
periodicidade). 

CMCCT 

   B3.3. Utilización de    

calculadoras gráficas e 

software específico para a 

construción e a interpretación 

de gráficas. 

 B3.1.4. Expresa razoadamente 

conclusións sobre un fenómeno, a partir da 

análise da gráfica que o describe ou 

dunha táboa de valores. 

CMCCT 
CCL 

   B3.1.5. Interpreta situacións reais que 

responden a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de proporcionalidade 

inversa, exponenciais e logarítmico. 

CMCCT 
CCL 
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 Bloque 4. Estatística e probabilidade  

a 
c 
e 
f 
h 
i 
k 
l 
p 

B4.1. Interpretación, análise e 

utilidade das medidas de 

centralización (media, moda, 

mediana, e cuartís) e 

dispersión (rango, percorrido 

intercuartílico e desviación 

típica). 

B4.2. Comparación de 

distribucións mediante o uso 

conxunto de medidas de 

posición e dispersión. 
B4.3. Análise crítica de táboas 
e gráficas estatísticas nos 
medios de comunicación      e 
fontes públicas  oficiais  (IGE, 
INE, etc.). 
B4.4.Aplicacións informáticas 

que faciliten o 

tratamento de datos 

estatísticos. 

B4.1. Utilizar o vocabulario 

axeitado para a descrición de 

situacións relacionadas co azar e a 

estatística, analizando e 

interpretando informacións que 

aparecen nos medios de 

comunicación e fontes públicas 

oficiais (IGE, INE, etc.). 

B4.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir situacións relacionadas 
coa estatística. 

CCL 
CMCCT 

B4.1.2. Interpreta criticamente datos de 

táboas e gráficos estatísticos. 

CSIEE 
CCL 
CMCCT 

B4.1.3. Calcula e interpreta as medidas 

de centralización e dispersión utilizando 

os medios máis axeitados (lapis e papel, 

calculadora ou computador). 

CMCCT 
CD 
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clave 
e 
f 
h 
i 
j 
k 
l 

B4.5. Azar e probabilidade, 

frecuencia dun suceso 

aleatorio. 

B4.6. Cálculo de 

probabilidades. Regra de 

Laplace e diagramas de 

árbore sinxelos. 

B4.2. Estimar a posibilidade de que 

aconteza un suceso asociado a un 

experimento aleatorio sinxelo, 

calculando a súa probabilidade a 

partir da súa frecuencia relativa, a 

regra de Laplace ou os diagramas 

de árbore, e identificando os 

elementos asociados ao 

experimento. 

B4.2.1. Identifica  os experimentos 

aleatorios  e distíngueos dos 
deterministas. 

CMCCT 

B4.2.2. Utiliza o vocabulario axeitado 

para describir e cuantificar situacións 
relacionadas co azar. 

CMCCT 
CCL 

B4.2.3. Asigna probabilidades a sucesos 

en experimentos aleatorios sinxelos cuxos 

resultados son equiprobables, mediante a 

regra de Laplace, enumerando os sucesos 
elementais, táboas ou árbores ou outras 
estratexias persoais. 

CMCCT 

B4.2.4. Toma a decisión correcta tendo 

en conta as probabilidades das distintas 

opcións en situacións de incerteza. 

CSIEE 
CSC 
CMCCT 

 Bloque 5. A orixe e evolución da Terra e da vida  

a 
j 
k 
l 
i 

B5.1. Organización do 

Universo e do Sistema Solar. 

Factores que determinan  a  

posición dun planeta no 

Sistema Solar. 

B5.1. Recoñecer as ideas principais 

sobre a orixe do Universo, e a 

formación e a 
evolución das galaxias. 
B5.2. Expor a organización do 

Universo e do Sistema Solar, así 

como algunhas das concepcións 
que sobre este sistema planetario se 
tiveron ao longo da historia. 

B5.1.1. A partir da procura de 

información en diferentes fontes 

identifica as ideas principais sobre a 
orixe do universo. 
B5.2.1. Recoñece os compoñentes do 
Universo e do Sistema Solar e describe as 
súas características xerais. 

CMCCT 
CD 
CAA 



Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

 

 

 

 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MÓDULO 4  
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
a 
g 
j 
k 
l 

B5.2. Orixe e historia da 

Terra. Tempo xeolóxico: 

ideas históricas sobre a idade 

da Terra. Principios e 

procedementos que permiten 

reconstruír a súa historia. 

B5.3. Recoñecer e contrastar feitos 

que amosen a Terra como un 

planeta cambiante. 

B5.3.1. Identifica e describe feitos que 

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

CAA 
CSIEE 

B5.4. Categorizar e integrar os 

procesos xeolóxicos máis 

importantes da historia da Terra. 

B5.4.1. Recoñece os principais 

acontecementos xeolóxicos, climáticos e 

biolóxicos que tiveron lugar ao longo da 

historia da Terra e identifica a 
importancia dos fósiles guía para datar 
ditos acontecementos. 

CMCCT 
CCEC 

j 
k 
l 

B5.3. Modelos que explican a 

estrutura e a composición 
da Terra: xeoquímico e 
dinámico. 

B5.5. Comprender e comparar os 

modelos que explican a estrutura e 

a composición da Terra. 

B5.5.1. Identifica e compara a partir de 

esquemas e gráficos, os modelos que 
explican a estrutura e a composición da 
Terra. 

CMCCT 

a 
g 
i 
j 
k 
l 

B5.4. A tectónica de placas e 

as súas manifestacións. 

B5.6. Integrar o modelo dinámico 
da estrutura interna da Terra coa 
teoría da tectónica de placas. 

B5.6.1. Relaciona as características da 
estrutura interna da Terra e asóciaas cos 
fenómenos superficiais. 

CMCCT 
CSIEE 

B5.7. Interpretar algúns fenómenos 

xeolóxicos asociados ao 

movemento da litosfera e 

relacionalos coa súa situación en 

mapas terrestres. 

B5.7.1. Investiga e explica razoadamente 

os movementos relativos 
das placas litosféricas. 

CAA 
CD 

B5.7.2. Relaciona os movementos das 

placas con procesos tectónicos e 

fenómenos naturais producidos nos 

  contactos de placas. 

CAA  

CSC 
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clave 
a 
i 
j 
k 
l 
m 

B5.5. Hipóteses sobre a orixe da 

vida na Terra. Probas e teorías da 

evolución dos seres vivos. A 

evolución humana. Importancia do 

xacemento de Atapuerca. 

B5.8. Coñecer e describir as 

hipóteses sobre a orixe da vida e 

as probas da evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo. 

B5.8.1. Investiga e distingue as características 

diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo 

e 

neodarwinismo, utilizando diferentes fontes de 

información. 

CMCCT 
CD 

B5.9. Describir a hominización e 

interpretar a importancia do 

xacemento de Atapuerca no 

coñecemento da evolución 
humano. 

B5.9.1. Recoñece e describe as fases da 

hominización e identifica a importancia do 

xacemento de Atapuerca. 

CMCCT 
CSC 

 Bloque 6. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos  

l 
j 
k 

B6.1. Características da materia 

viva e diferenzas coa materia 

inerte. Niveis de organización da 

materia 
viva. 

B6.1. Describir os elementos e 

compostos que forman parte dos 

seres vivos. E os niveis de 

organización da materia. 

B6.1.1. Compara a abundancia relativa dos 

elementos do universo, na atmosfera e nos seres 

vivos e enumera os tipos de moléculas que 

forman os seres vivos. 

CMCCT 

a 
e 
f 
g 
i 
j  
k 
l 

B6.2.Características básicas da 

célula. Tipos de células: procariota 

e eucariota (animal e vexetal). 

Principais estruturas celulares e as 

súas funcións. 

B6.2. Recoñecer que tódolos 

seres vivos están formados por 

células, caracterizadas por realizar 

funcións vitais: nutrición 

(autótrofa e heterótrofa); relación 

e reprodución. 

B6.2.1. Identifica e compara a partir de 

esquemas e debuxos a célula procariota e a 

eucariota e dentro de esta última, una célula 

animal de unha vexetal, e recoñece a función 

dos orgánulos celulares e a relación entre 
morfoloxía e función. 

CMCCT 
CAA 

   B6.2.2. Analiza a importancia que ten cada unha 

das funcións vitais (nutrición, relación e 

reprodución). no mantemento 

 da vida. 

 

   B6.2.3. Compara a n.autótrofa e heterótrofa 

sinalando a relación existente entre ámbalas 

dúas e a importancia da nutrición autótrofa para 

o conxunto dos seres vivos. 
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clave 

b 
c 
e 
g 
j 
k 
l 

B6.3 O ciclo celular. Estudo e 

organización do núcleo 

celular segundo as fases do 

ciclo celular: estrutura da 
cromatina e cromosomas. 

B6.3 Identificar o núcleo celular e a 

súa organización segundo as fases 

do ciclo celular. 

B6.3.1. Distingue os compoñentes do 

núcleo e a súa función segundo as etapas 

do ciclo celular, diferenciando a estrutura 

dun cromosoma e da 
cromatina. 

 

B6.4. Importancia e 

significado biolóxico da 

división celular: mitose e na 
meiose. 

B6.4. Formular e identificar os 

tipos de división celular: mitose e 
na meiose, e revisar o seu 
significado e importancia biolóxica. 

B6.4.1. Describe e establece as diferenzas 

entre a mitose e a meiose e explica o seu 

significado biolóxico. 

CMCCT 
CCEC 

a 
f 
e 
j 
k 
l 
g 

B6.5. Expresión da 

información xenética. 

Concepto de xene e código 

xenético. Significado das 

mutacións e relacións coa 

evolución. 

B6.5. Comprender e ilustrar como 

se expresa a información xenética: 

ácidos nucleicos e xenes. 

B6.5.1. Recoñece a función do ADN 

como portador da  información  xenética, 

e relaciónao co concepto de 
xene, cromosoma e cariotipo. 
B6.5.2. Ilustra os mecanismos da 
expresión xenética. 

CMCCT 

B6.6. Valorar e recoñecer o papel 

das mutacións na diversidade 

xenética, e comprender a relación 

entre mutación e evolución. 

B6.6.1. Explica en que consiste unha 

mutación e relaciona a súa presenza coa 

diversidade xenética. 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
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clave 
a 
b 
c 
f 
o 
m 

B6.6. Significado da 

herdanza: principios básicos. 

Coñecer algunhas doenzas 

hereditarias, a súa prevención 

e o seu alcance social. 

B6.7. Formular os principios básicos 

da herdanza e recoñecer a súa base 

cromosómica. Coñecer como se 

produce a herdanza do sexo e 

identificar algunhas doenzas 

hereditarias, a súa prevención e o 

seu alcance social. 

B6.7.1. Recoñece como se produce a 

herdanza, utilizando como modelo a 

herdanza do sexo e identifica as doenzas 

hereditarias máis frecuentes e o seu 

alcance social, e resolve problemas 

prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores 
xenealóxicas. 

CMCCT 
CAA 
CCEC 

c 
d 
i 
g 
h 
m 
o 
p 

B6.7. Aplicacións da 

enxeñaría xenética: 

clonación, organismos 

modificados xenericamente. 

Implicacións sociais. 

B6.8. Identificar as técnicas da 
enxeñaría xenética e do proceso de 
clonación. 

B6.8.1. Describe as técnicas de 
clonación animal, distinguindo clonación 
terapéutica e reprodutiva. 

CSC 

B6.9. Recoñecer as  aplicacións da 

clonación e dos organismos 

modificados xeneticamente (OMX) 

e valorar as súas aplicacións. 

B6.9.1. Interpreta e valora as 

consecuencias dos avances actuais no 

campo da biotecnoloxía (no campo da 

agricultura, na gandaría, no ambiente, 
na saúde, entre outros). Investiga sobre 
exemplos cotiáns. 

CSC 
CCEC 
CD 

 Bloque 7. As persoas e a saúde. Promoción da saúde  

a 
c 
f 
i 
j 
k 
o 

B7.1. Visión global das 

función vitais e os aparellos e 

sistemas implicados no ser 

humano. Hábitos e estilos de 

vida saudables. 

Consecuencias para o 

individuo e a sociedade de 

seguir condutas de risco. 

B7.1. Describir os niveis de 

organización do organismo humano 

e as funcións vitais en que 

participan. 

B7.1.1. Sinala os distintos niveis de 

organización do corpo humana 

analizando a estrutura xerárquica que se 
establece desde o nivel celular até o de 
organismo. 

CMCCT 
CAA 

B7.1.2. Identifica os sistemas e aparatos 
implicados en cada unha das funcións 
vitais. 

   B7.1.3. Investiga sobre as implicacións 

dos hábitos para a saúde e xustifica con 

exemplos as eleccións que realiza ou pode 

realizar para promovela individual 
ou colectivamente. 

CAA 
CSC 
         CD 
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clave 

e 
j 
k 
l 
o 

B7.2. Función de nutrición. 

Visión global e integradora de 

aparellos e procesos que 

interveñen na nutrición. 

Compoñentes e 

funcionamento dos aparellos 

dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

B7.2. Explicar os procesos 

fundamentais da nutrición, 

utilizando esquemas gráficos dos 

aparellos que interveñen nela. 

B7.2.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos e esquemas, os órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na 

función de nutrición, e relaciónao coa súa 

contribución no proceso. 

CMCCT 
CAA 

B7.3. Asociar a fase do proceso de 

nutrición que realiza cada aparello 

implicado. 

B7.3.1. Recoñece os compoñentes e a 

función de cada aparello e de cada 

sistema nas funcións de nutrición. 

CMCCT 

a 
d 
f 
i 
j 
k 
l 
o 

B7.3. Diferencia entre 

alimentación e nutrición, e 

coñecemento dos principais 

nutrientes e as súas funcións 

básicas. Dieta e saúde. Dieta 

equilibrada. Importancia 

dunha boa alimentación. 

Doenzas producidas por 

trastornos da conduta 

alimentaria: factores de risco 

e prevención. 

B7.4. Recoñecer a  diferenza entre 

alimentación e nutrición, e 

diferenciar os principais nutrientes 

e as súas funcións básicas 

B7.4.1. Diferencia o proceso de nutrición 
do da alimentación. 

CMCCT 
CSC 

B7.4.2. Relaciona cada nutriente coa 
súa función no organismo, e recoñece 
hábitos nutricionais saudables. 

B7.5. Relacionar as dietas coa 

saúde a través de exemplos 

prácticos e argumentar a 
Importancia dunha boa 
alimentación e do exercicio físico 
na saúde, e identificar  as  doenzas e 
os trastornos principais da conduta 
alimentaria. 

B7.5.1. Deseña hábitos nutricionais 

saudables mediante a elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando táboas 
con grupos de alimentos cos nutrientes 
principais presentes neles e o seu valor 
calórico, empregando para iso diferentes 
fontes de información. 

CAA 
CD 
CSC 

   B7.5.2. Valora e determina unha dieta 

equilibrada para unha vida saudable e 

identifica os principais trastornos da 

conduta alimentaria. 

CAA 
CSC 
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clave 
e 
j 
k 
l 

B7.4. Función de relación. 

Visión global e integradora 

dos sistemas, aparellos e 

órganos implicados. 

B7.6. Explicar os procesos 

fundamentais da función de 

relación, utilizando esquemas 

gráficos dos aparellos que 
interveñen nela. 

B7.6.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos e esquemas, os órganos e os 

sistemas implicados na función de 
relación, e relaciónaos coa súa 
contribución no proceso. 

CMCCT 
CAA 

        a 
e 
f 
j 
k 
l 
o 
p 

B7.5. Organización e 

funcionamento coordinado do 

sistema nervioso ante 

diferentes  estímulos. 

Doenzas comúns do sistema 

nervioso: causas, factores de 

risco e prevención. 

Alteracións producidas por 

distintos tipos de substancias 

aditivas (alcohol, tabaco, 

heroína, cannabis). 

B7.7. Describir os procesos 

implicados na  función  de relación, 

e os sistemas  e aparellos 

implicados, e recoñecer e 

diferenciar os órganos dos 
sentidos e a necesidade do seu 
coidado. 

B7.7.1. D e s c r i b e e e s pe c i f i c a a 

función de cada aparello e de cada 
sistema implicado na función de 
relación. 

      CMCCT 

B7.7.2. Clasifica os tipos de receptores 
sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 
sentidos en que se atopan. 

B7.8. Explicar a misión integradora 

do sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, e describir o seu 

funcionamento e 
as doenzas e alteracións máis 
comúns. 

B7.8.1. Identifica algunhas doenzas 

comúns do sistema nervioso e relaciónaas 

coas súas causas, cos factores de risco e 

coa súa prevención. 

CMCCT 
CSC 

B7.9. Recoñecer os efectos que as 

diferentes drogas teñen sobre a saúde 

e a autoestima das persoas. 

B7.9.1. Enumera as características que 

presenta unha sustancia para ser 

considerada droga e analiza as 

consecuencias fisiolóxicas, psicolóxicas 

e sociais do seu consumo. 

CAA 
CSC 
CCEC 
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clave 

j 
k 
l 
o 

B7.6. Asociar as principais 

glándulas endócrinas coas 

hormonas que sintetizan e coa 

súa función. Principais 

alteracións. 

B7.10. Asociar as principais 

glándulas endócrinas coas 

hormonas que sintetizan e coa súa 

función. 

B7.10.1. Identifica a partir de esquemas e 

gráficos as glándulas endócrinas e 
asocia con elas as hormonas 
segregadas e a súa función. 

CMCCT 
CAA 

B7.10.2. Relaciona determinados 
problemas de saúde co déficit ou exceso 
de produción dunha hormona específica. 

CMCCT 
CSC 

e 
j 
k 
l 
o 
p 

B7.7. Organización e 

relacións funcionais entre 

ósos, músculos e sistema 

nervioso.Alteracións 

frecuentes e prevención das 

lesións. 

B7.11. Identificar os principais ósos 

e músculos do aparato locomotor e 

analizar as relacións funcionais 

entre ósos, músculos e sistema 

nervioso. 

B7.11.1. Localiza os principais ósos e 

músculos do corpo humano en esquemas 

do aparello locomotor e diferenza os tipos 

de músculos en función do seu tipo de 

contracción, e 
relaciónaos co sistema nervioso que os 
controla. 

CMCCT 
CAA 

B7.12. Controlar os riscos 

asociadas a actividades físico 

deportivas e detallar as lesións máis 

frecuentes no aparello locomotor e 

como se preveñen. 

B7.12.1. Identifica os factores de risco 

máis frecuentes que poden afectar o 
aparello locomotor e relaciónaos coas 
lesións que producen. 

CMCCT 
CSC 

B7.12.2. Aplica fundamentos de hixiene 

postural na practica de actividades físicas 

e en tarefas cotiáns como medio 
para previr lesións. 

J 
k 
l 
o 

B7.8. Función de reprodución. 
Sexualidade e reprodución. 
Compoñentes e funcionamento 
do aparello reprodutor 
humano. Cambios físicos e 
psíquicos na adolescencia. 
Resposta sexual humana. Sexo 
e sexualidade. 

B7.13. D escribir os aspectos básicos 
da reprodución diferenciándoa da 
sexualidade e valorar os hábitos 
sexuais saudables como aspectos 
básicos da saúde física, mental e 
social. 

B7.13.1. Explica e diferencia o proceso 

reprodutivo como forma de garantir a 

perpetuación da especie da sexualidade 

considerada como unha forma de 
comunicación afectiva e persoal. 

CMCCT 
CSC 
CCL 



Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

 

 

 

 

 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MÓDULO 4  
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

   B7.13.2. Interpreta esquemas nos que se 

representan os órganos do aparello 

reprodutor masculino e feminino e 
especifica a súa función. 

CMCCT 
CAA 

B7.13.3. Describe a función das 

hormonas nos procesos que se producen o 

longo do desenvolvemento físico e 

psíquico do ser humano en 
relación a súa sexualidade. 

CMCCT 

e 
j 
k 
l 
o 

B7.9. Métodos 
anticonceptivos, clasificalos 

segundo a súa eficacia e 

recoñecer a importancia 

dalgúns deles na prevención 

de doenzas de transmisión 

sexual. Saúde e hixiene 

sexual. 

B7.14. Comprender o 

funcionamento dos métodos 

anticonceptivos e valorar o uso de 

métodos de prevención de doenzas 

de transmisión sexual. 

B7.14.1.Compara a eficacia dos distintos 

métodos anticonceptivos e 
analiza os factores persoais e sociais que 
poden determinar o seu uso. 

CMCCT 
CSC 
CCEC 

B7.14.2. Explica as medidas que se deben 

tomar para evitar o contaxio das 

enfermidades de transmisión sexual. 

CMCCT 
CSC 
CCL 

a 
b 
f 
i 
o 
p 

B7.10. Técnicas de 

reprodución asistida e de 

fecundación in vitro, para 

argumentar o beneficio que 

supuxo este avance científico 

para a sociedade. 

B7.15. Coñecer as principais 

técnicas de reprodución asistida e 

de fecundación in vitro. 

B7.15.1. Investiga e valora sobre as 

principais técnicas de reprodución 

asistida razoando en que casos se han de 

aplicar e os beneficios que supuxo este 

avance científico para a sociedade. 

CSC 
CAA 
CD 
CCEC 
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clave 

e 
j 
k 
l 
o 

B7.11. Significado de saúde e 

doenza e factores que os 

determinan. 

Os microorganismos: 

bacterias e virus. A súa 

importancia. Diferenciar as 

doenzas (infecciosas e non 

infecciosas). 

B7.16. Diferenciar os conceptos de 

saúde e enfermidade segundo a 

OMS e descubrir, a partir do 

coñecemento do concepto de saúde 

e doenza, e os factores que os 

determinan. 

B7.16.1. Identifica a correlación existente 

entre algúns factores físicos, 
psíquicos e sociais e enfermidades 
relacionadas. 

CMCCT 
CSC 

B7.16.2. Establece diferenzas entre as 

doenzas que afectan ás rexións dun 
mundo globalizado e deseña propostas de 
actuación. 

CSC 
CSIEE 

B7.17. Clasificar as doenzas e 

determinar as infecciosas e non 

infecciosas máis comúns que 

afectan á poboación. 

B7.17.1. Explica a diferenza entre 

enfermidades infecciosa e non infecciosa, 

transmisible e non transmisible, citando 

exemplos comúns, 
e relaciónaas coas súas causas. 

CMCCT 
CCL 

B7.17.2. Enumera os tipos de 

microorganismos capaces de provocar 

enfermidades e explica como defenderse 

para evitar que se produza 
unha enfermidade. 

CMCCT 
CSC 

j 
k 
l 
o 
p 

B7.12. Determinar o 

funcionamento básico do 

sistema inmune. Prevención e 

curación de doenzas: vacinas, 

soros e antibióticos. 
Uso responsable dos 
medicamentos. 

B7.18. Determinar o funcionamento 

básico do sistema inmune e as 

continuas contribucións das 

ciencias biomédicas, e describir a 
importancia do uso responsable dos 
medicamentos. 

B7.18.1. Explica en que consiste o 

proceso de inmunidade e valora  o papel 

das vacinas como método de 
prevención das doenzas. 

CMCCT 
CSC 
CCL 

B7.18.2. Propón  métodos  para  evitar o 
contaxio e a propagación das doenzas 
infecciosas máis comúns e medidas para 
facer un uso responsable dos 
medicamentos. 

CSC 
CCEC 



Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

 

 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO MÓDULO 4  
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
a 
b 
c 
g 
l 
o 

B7.13. Medidas positivas para 

a mellora da saúde: hábitos e 

estilos de vida saudables. 

Doazón de células e órganos. 

B7.19. Recoñecer e transmitir a 

importancia que ten a prevención 

como práctica habitual, e identificar 

hábitos e estilos  de vida saudables 

como método de prevención das 

doenzas. 

B7.19.1. Recoñece que hábitos son 

adecuados o inadecuados para manter un 

estado óptimo de saúde e para previr 

enfermidades e mellorar a calidade de 

vida e xustifica con exemplos as 
eleccións que se poden realizar para 
promovela individual e colectivamente. 

CSC 
CAA 
CSIEE 

B7.20. Identificar as consecuencias

 positivas da 
doazón de células, sangue e órganos. 

B7.20.1. Xustifica a importancia da 

doazón de células, sangue e órganos 
para a sociedade e para o ser humano. 

CSC 
CCEC 

 Bloque 8. Ecoloxía e medio ambiente. Xestión sustentable do planeta  

a 
b 
c 
j 
k 
l 
m 
n 
p 

B8.1. Dinámica do 

ecosistema. Ciclo da materia e 

fluxo de enerxía. 

Transferencia de materia e 

enerxía ao longo dunha cadea 

ou rede trófica, e 

consecuencias prácticas na 

xestión sustentable dalgúns 

recursos por parte do ser 

humano. 

B8.1. 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. 

B8.1.1. Recoñece os niveis tróficos e as 

súas relacións nos ecosistemas e 
valora a súa importancia para a vida en 
xeral e o seu mantemento. 

CMCCT 
CSC 

B8.1.2. Establece a relación entre as 

transferencias de enerxía dos niveis 
tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

CAA 
CSIEE 

B8.2. Relacionar as perdas 

enerxéticas producidas en cada 

nivel trófico co aproveitamento dos 

recursos  alimentarios  do  planeta 

desde un punto de vista sustentable. 

B8.2.1. Compara as consecuencias 

prácticas na xestión sustentable dalgúns 

recursos por parte do ser humano, 

valorando criticamente a súa 
importancia utilizando contextos cercanos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
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clave 

b 
c 
e 
k 

B8.2. Factores que desencadean desequilibrios 

nos ecosistemas e estratexias para restablecer 
o seu equilibrio. 

B8.3. Identificar nun 

ecosistema os factores 

desencadeastes de 

desequilibrios e 

establecer estratexias 

para restablecer o 
equilibrio do mesmo. 

B8.3.1. Recoñece e enumera os factores 

desencadeantes de desequilibrios nun 

ecosistema. 

CMCCT 
CAA 

a 
f 
i 
j 
k 
m 
p 

B8.3. Impactos das actividades humanas nos 

ecosistemas: problemas de contaminación 

ambiental actuais. Repercusión da actividade 

humana sobre a atmosfera, a auga e o solo. 

Actitudes que contribúan á súa solución. 

B8.4. Recoñecer as 

actividades humanas que 

contribúen aos principais 

problemas 

medioambientais. 

B8.4.1. Identifica os principais problemas 

medioambientais que afectan ao planeta. 

CSC 
CSIEE 

B8.5. Contrastar 

algunhas actuacións 

humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar a súa 

influencia e argumentar 

as razóns de certas 

actuacións individuais e 

colectivas para evitar o 

deterioro da atmosfera, a 

auga e 
o solo. 

B8.5.1. Argumenta sobre  as  actuacións 

humanas que teñen unha influencia 

negativa sobre os ecosistemas: 

contaminación da atmosfera, da auga e 

do solo, da desertización, esgotamento 

de recursos, etc. 

CMCCT 
CCL 
CCEC 
CSC 

B8.5.2. Defende e conclúe sobre posibles 

actuacións para a mellora ambiental e 

analiza desde distintos puntos de vista un 

problema ambiental do contorno 

próximo, elabora informes e preséntaos 

utilizando distintos medios. 

CMCCT 
CSIEE 
CCL 
CD 

b 
c 
d 
e 
i 
j 
k, l 

B8.4. Os residuos e a súa xestión.Procesos de 

tratamento  de  residuos  e a xestión que dos 

residuos se fai no seu contorno próximo. 

Importancia da recollida selectiva de residuos e a 

súa repercusión no ámbito familiar e social. 

Actitudes que contribúan a diminuír os residuos 

que xeramos: regra dos tres R. 

B8.6. Concretar procesos 

de tratamento de residuos 

e describir 
a xestión que dos residuos 
se fai no seu contorno 
próximo. 

B8.6.1. Describe os procesos de 

tratamento de residuos, e valora 
criticamente a súa recollida selectiva. 

CSC 
CSIEE 
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  B8.7. Contrastar argumentos a prol 

da recollida selectiva de residuos e a 

súa repercusión na esfera familiar e 

social da importancia de practicar a 

regra dos tres R. 

B8.7.1. Argumenta os proles e os contras 

da reciclaxe e da reutilización de recursos 

materiais, utilizando para iso distintas 

fontes de información. 

CSC 
CAA 
CD 

a 
b 
c 
f 
k 
p 

B8.5. Uso   de  enerxías 

renovables  como   factor 

fundamental para un 

desenvolvemento sustentable. 

Consecuencias ambientais do

 consumo humano  

de enerxía. Actitudes que 

contribúan a 
Diminuír o consumo de 
enerxía. 

B8.8. Asociar a importancia da 

utilización de enerxías renovables 

no desenvolvemento sustentable. 

B8.8.1. Destaca a importancia das 

enerxías renovables para o 

desenvolvemento sustentable do planeta. 

CSC 
CCEC 
CAA 
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16.6. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia son os seguintes: 

 
 

MODULO 3 
 

Estandar de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 

BLOQUE 1: NÚMEROS E ALXEBRA 

 

B1.1.1. Recoñece distintos tipos de números 

(naturais, enteiros e racionais), indica o 

criterio utilizado para a súa distinción e 

utilízaos para representar interpretar 

adecuadamente información cuantitativa 

Recoñece distintos tipos de números (naturais, 

enteiros e racionais), indica o criterio utilizado 

B1.1.2. Distingue, ao achar o decimal 

equivalente a unha fracción, entre decimais 

finitos e decimais infinitos periódicos, e 

indica neste caso o grupo de decimais que se 

repiten ou forman período 

Distingue, ao achar o decimal equivalente a 

unha fracción, entre decimais finitos e 

decimais infinitos periódicos, e indica neste 

caso o grupo de decimais que se repiten ou 

forman período 

B1.1.3. Acha a fracción xeratriz 
correspondente a un decimal exacto ou 
periódico. 

Acha a fracción xeratriz correspondente a un 

decimal exacto ou periódico 

B1.1.4. Expresa números moi grandes e moi 

pequenos en notación científica, opera con 

eles, con e sen calculadora, e utilízaos en 

problemas contextualizados. 

Expresa números moi grandes e moi pequenos 

en notación científica 

B1.1.5. Calcula o valor de expresións 

numéricas de números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as operacións 

elementais e as potencias de expoñente 

enteiro, aplicando correctamente a xerarquía 

das operacións. 

Calcula o valor de expresións numéricas de 

números enteiros, decimais e fraccionarios 

mediante as operacións elementais e as 

potencias de expoñente enteiro, aplicando 

correctamente a xerarquía das operacións. 

B1.1.6. Emprega números racionais para 

resolver problemas da vida cotiá e analiza a 

coherencia da solución. 

 

B1.1.7. Realiza operacións numéricas sinxelas 

que conteñan raíces, e opera con elas 

simplificando os resultados. 

 

B1.2.1. Suma, resta e multiplica polinomios, 

expresa o resultado en forma de polinomio 

ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá. 

Suma, resta e multiplica polinomios 

B1.2.2. Coñece e utiliza as identidades 

notables correspondentes ao cadrado dun 

binomio e unha suma por diferenza, e 

aplícaas nun contexto adecuado. 

 

B1.3.1. Resolve ecuacións de segundo grao 

completas e incompletas mediante 

procedementos alxébricos e gráficos. 

Resolve ecuacións de segundo grao completas 

B1.3.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións 

lineais con dúas incógnitas mediante 

procedementos alxébricos ou gráficos. 

 

B1.3.3. Formula alxebricamente unha  
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situación da vida cotiá mediante ecuacións 

de primeiro e segundo grao, e sistemas 

lineais de dúas ecuacións con dúas 

incógnitas, resólveas e interpreta 

criticamente o resultado obtido. 

 

BLOQUE 2: XEOMETRIA 

 

B2.1.1. Calcula o perímetro de polígonos, a 

lonxitude de circunferencias e a área de 

polígonos e de figuras circulares en 

problemas contextualizados, aplicando 

fórmulas e técnicas adecuadas 

Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude 

de circunferencias en figuras sinxelas. 

B2.1.2. Calcula áreas e volumes de poliedros 

regulares e corpos de revolución en problemas 

contextualizados, aplicando fórmulas e 

técnicas adecuadas 

Calcula áreas e volumes de poliedros 

regulares. 

B2.2.1. Recoñece triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, utiliza o teorema de 

Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes e 

de superficies en situacións de semellanza: 

planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

Recoñece triángulos semellantes e utiliza o 

teorema de Tales. 

B2.3.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o 

Ecuador, os polos, os meridianos e os 

paralelos e é capaz de situar un punto sobre o 

globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a 

súa lonxitude. 

Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os 

polos, os meridianos e os paralelos. 

 

BLOQUE 3 : FUNCIÓNS 

 

B3.1.1. Interpreta o comportamento dunha 

función dada graficamente, e asocia 

enunciados de problemas contextualizados a 

gráficas. 

Interpreta o comportamento dunha función 

dada graficamente, e asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas. 

B3.1.2. Identifica as características 

máis salientables dunha gráfica, e 

interprétaos dentro do seu contexto. 

Identifica as características máis salientables 

dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu 

contexto. 
B3.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun 
enunciado contextualizado,e describe o 
fenómeno exposto. 

 

B3.1.4.Asocia razoadamente expresións 
analíticas sinxelas a funcións dadas 
graficamente. 

 

B3.2.1. Representa graficamente unha función 

polinómica de grao 1 e 2 e describe as súas 

características. 

 

B3.2.2. Identifica e describe situacións da 

vida cotiá que poidan ser modelizadas 

mediante funcións lineais e cuadráticas, 

estúdaas e represéntaas utilizando medios 

tecnolóxicos cando sexa necesario. 

Identifica e describe situacións da vida cotiá 

que poidan ser modelizadas mediante 

funcións lineais e cuadráticas, estúdaas e 

represéntaas utilizando medios tecnolóxicos 

cando sexa necesario 

 

BLOQUE 4: CIENCIA E TECNOLXIA NAS NOSAS VIDAS. 
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B4.1.1. Distingue poboación e mostra, e 
xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados. 

Distingue poboación e mostra, e xustifica as 

diferenzas en problemas contextualizados 

B4.1.2. Valora a representatividade dunha 

mostra a través do procedemento de 

selección, en casos sinxelos. 

Valora a representatividade dunha mostra a 

través do procedemento de selección, en 

casos sinxelos. 

B4.1.3. Elabora táboas de frecuencias, 

relaciona os tipos de frecuencias e obtén 

información da táboa elaborada. 

 

B4.1.4. Constrúe, coa axuda de ferramentas 

tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos 

estatísticos adecuados a distintas situacións 

relacionadas con variables asociadas a 
problemas   sociais,   económicos   e da vida 
cotiá 

 

B4.1.5 Planifica o proceso para elaborar un 
estudo estatístico, de xeito individual ou en 
grupo. 

 

B4.2.1. Calcula e interpreta as medidas de 
posición dunha variable estatística para 
proporcionar un resumo dos datos. 

Calcula e interpreta as medidas de posición 

dunha variable estatística para proporcionar 

un resumo dos datos. 

B4.2.2. Calcula os parámetros de dispersión 

dunha variable estatística (con calculadora e 

con folla de cálculo) para comparar a 

representatividade da media e describir os 

datos. 

 

 

BLOQUE 5:   MOVEMENTOS E FORZAS 

 

B5.1.1. Deduce as expresións matemáticas 

que relacionan as distintas variables nos 

movementos rectilíneo uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.) 

 Deduce as expresións matemáticas que 

relacionan as distintas variables nos 

movementos rectilíneo uniforme   

(M.R.U.),rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.) 

B5.2.1. Resolve problemas de movemento 

rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.), 

incluíndo movemento de graves, tendo en 

conta valores positivos e negativos das 

magnitudes, e expresando o resultado en 

unidades do Sistema Internacional. 

Resolve problemas de movemento rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.) 

B5.2.2. Determina tempos e distancias de 

freado de vehículos e xustifica, a partir dos 

resultados, a importancia de manter a 

distancia de seguridade na estrada. 

 

B5.3.1. Determina o valor da velocidade e a 

aceleración a partir de gráficas posición-

tempo e velocidade-tempo en movementos 

rectilíneos. 

Determina o valor da velocidade e a 

aceleración a partir de gráficas posición-

tempo e velocidade-tempo en movementos 

rectilíneos. 

B5.3.2. Deseña, describe e realiza 

individualmente ou en equipo experiencias 

ben no laboratorio ou empregando 

aplicacións virtuais interactivas, para 

determinar a variación da posición e a 

velocidade dun corpo en función do tempo e 
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representa e interpreta os resultados obtidos. 

B5.4.1. Establece a relación entre o 

alongamento producido nun resorte e as 

forzas que produciron eses alongamentos, 

describindo o material a empregar e o 

procedemento a seguir para a súa 

comprobación experimental. 

Establece a relación entre o alongamento 

producido nun resorte e as forzas que 

produciron eses alongamentos 

B5.4.2. Identifica as forzas implicadas en 
fenómenos cotiáns nos que hai cambios na 
velocidade dun corpo. 

Identifica as forzas implicadas en fenómenos 

cotiáns nos que hai cambios na velocidade 

dun corpo. 

B5.4.3. Representa vectorialmente o peso, a 

forza normal, a forza de rozamento e a forza 

centrípeta en distintos casos de movementos 

rectilíneos e circulares. 

Representa vectorialmente o peso, a forza 

normal, a forza de rozamento e a forza 

centrípeta en distintos casos de movementos 

rectilíneos e circulares. 

B5.5.1. Identifica e representa as forzas que 

actúan sobre un corpo en movemento tanto 

nun plano horizontal como inclinado, 

calculando a forza resultante e a aceleración. 

 

B5.6.1. Xustifica o motivo polo que as forzas 

de atracción gravitatoria só se poñen de 

manifesto para obxectos moi masivos, 

comparando os resultados obtidos de aplicar 

a lei da gravitación universal ao cálculo de 

forzas entre distintos pares de obxectos. 

Xustifica o motivo polo que as forzas de 

atracción gravitatoria só se poñen de 

manifesto para obxectos moi masivos, 

comparando os resultados obtidos de aplicar a 

lei da gravitación universal 

B5.6.2. Obtén a expresión da aceleración da 

gravidade a partir da lei da gravitación 

universal relacionando as expresións 

matemáticas do peso dun corpo e a forza de 

atracción gravitatoria. 

 

B5.7.1. Razoa o motivo polo que as forzas 

gravitatorias producen nalgúns casos 

movementos de caída libre e noutros casos 

movementos orbitais. 

 

B5.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en 

termos das leis de Newton. 

Interpreta fenómenos cotiáns en termos das 

leis de Newton 
B5.8.2. Deduce a primeira lei de Newton 
como consecuencia do enunciado da segunda 
lei. 

Deduce a primeira lei de Newton como 

consecuencia do enunciado da segunda lei. 

B5.8.3. Representa e interpreta as forzas de 

acción e reacción en distintas situacións de 

interacción entre obxectos. 

 

B5.9.1. Describe mediante información escrita 

e gráfica como transforman e transmiten o 

movemento os distintos mecanismos. 

Describe mediante información escrita e 

gráfica como transforman e transmiten o 

movemento os distintos mecanismos. 
B5.9.2. Calcula a relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como as   
poleas as engrenaxes. 

 

B5.9.3. Explica a función dos elementos que 

configuran unha máquina ou sistema desde o 

punto de vista estrutural e mecánico. 

 

B5.9.4. Simula mediante software específico e 
mediante simboloxía normalizada sistemas 
mecánicos. 

 

B5.9.5. Deseña e monta sistemas mecánicos 
que cumpran unha función determinada. 

 



431 

Programación didáctica do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

 

B5.10.1. Interpreta fenómenos e aplicacións 

prácticas nas que se pon de manifesto a 

relación entre a superficie de aplicación 

dunha forza e o efecto resultante. 

 

B5.10.2. Calcula a presión exercida polo 

peso dun obxecto regular en distintas 

situacións nas que varía a superficie na que 

se apoia, comparando os resultados e 

extraendo conclusións. 

 

B5.11.1. Relaciona os fenómenos 

atmosféricos do vento e a formación de 

frontes coa diferenza de presións 

atmosféricas entre distintas zonas. 

Relaciona os fenómenos atmosféricos do 

vento e a formación de frontes coa diferenza 

de presións atmosféricas entre distintas zonas. 

B5.11.2. Interpreta os mapas de isóbaras que 

se mostran no prognóstico do tempo 

indicando o significado da simboloxía e os 

datos que aparecen nos mesmos. 

Interpreta os mapas de isóbaras que se 

mostran no prognóstico do tempo indicando o 

significado da simboloxía e os datos que 

aparecen nos mesmos. 

B5.11.3 Interpreta o papel da presión 

atmosférica en experiencias como  

experimento de Torricelli, os hemisferios de 

Magdeburgo, recipientes invertidos onde non 

se derrama o contido, etc., inferindo o seu 

elevado valor. 

Interpreta o papel da presión atmosférica en 

experiencias como  experimento de Torricelli, 

os hemisferios de Magdeburgo, recipientes 

invertidos onde non se derrama o contido, 

etc., inferindo o seu elevado valor. 

 

BLOQUE 6: ENERXIA I 

 

B6.1.1. Argumenta que a enerxía pode 

transferirse, almacenarse ou disiparse, pero 

non crearse ou destruírse, utilizando 

exemplos. 

Argumenta que a enerxía pode transferirse, 

almacenarse ou disiparse, pero non crearse ou 

destruírse, utilizando exemplos. 

B6.2.1. Identifica a calor e o traballo como 

formas de intercambio de enerxía, 

distinguindo as acepcións coloquiais destes 

termos do significado científico dos mesmos. 

Identifica a calor e o traballo como formas de 

intercambio de enerxía, distinguindo as 

acepcións coloquiais destes termos do 

significado científico dos mesmos. 

B6.2.2. Recoñece en que condicións un 

sistema intercambia enerxía en forma de calor 

ou en forma de traballo. 

 

B6.3.1. Acha o traballo e a potencia 

asociados a unha forza, incluíndo situacións 

nas que a forza forma un ángulo distinto de 

cero co desprazamento, expresando o 

resultado nas unidades do Sistema 

Internacional ou outras de uso común como a 

caloría, o kWh e o CV. 

Acha o traballo e a potencia asociados a unha 

forza, incluíndo situacións nas que a forza 

forma un ángulo distinto de cero co 

desprazamento, expresando o resultado nas 

unidades do Sistema Internacional ou outras 

de uso común como a caloría, o kWh e o CV. 

B6.4.1.Resolve problemas de 

transformacións entre enerxía cinética e 

potencial gravitatoria, aplicando o principio 

de conservación da enerxía mecánica. 

Resolve problemas de transformacións entre 

enerxía cinética e potencial gravitatoria. 

B6.4.2. Determina a enerxía disipada en 

forma de calor en situacións onde diminúe a 

enerxía mecánica. 

 

B6.5.1.Explica a corrente eléctrica 
como cargas en movemento a través dun 
condutor. 

Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor. 

B6.5.2. Comprende o significado das  Comprende o significado das magnitudes 
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magnitudes eléctricas intensidade de 

corrente, diferenza de potencial e resistencia, 

e relaciónaas entre si empregando a lei de 

Ohm. 

eléctricas intensidade de corrente, diferenza 

de potencial e resistencia, e relaciónaas entre 

si empregando a lei de Ohm. 

B6.5.3. Distingue entre condutores e illantes 

recoñecendo os principais materiais usados 

como tales. 

 

 

BLOQUE 7: ENERXIA II 

 

B7.1.1. Compara as principais fontes de 

enerxía de consumo humano a partir da 

distribución xeográfica dos seus recursos e 

os efectos medioambientais 

Compara as principais fontes de enerxía de 

consumo humano a partir da distribución 

xeográfica dos seus recursos e os efectos 

medioambientais 

B7.2.1. Analiza o predominio das fontes de 

enerxía convencionais frontes ás alternativas, 

argumentando os motivos polo que estas 

últimas aínda non están suficientemente 

explotadas. 

Analiza o predominio das fontes de enerxía 

convencionais frontes ás alternativas, 

argumentando os motivos polo que estas 

últimas aínda non están suficientemente 

explotadas. 

B7.2.2. Interpreta datos comparativos sobre a 

evolución do consumo de enerxía mundial 

propoñendo medidas que poden contribuír ao 

aforro individual e colectivo. 

 

B7.3.1. Describe as transformacións que 

experimenta un corpo ao gañar ou perder 

enerxía, determinando a calor necesaria para 

que se produza unha variación  de  

temperatura  dada  e para un  cambio  de  

estado,   representando graficamente ditas 

transformacións. 

 

B7.3.2.Calcula a enerxía transferida entre 

corpos a distinta temperatura e o valor da 

temperatura final aplicando o concepto de 

equilibrio térmico. 

 

B7.3.3.Relaciona a variación da lonxitude 

dun obxecto coa variación da súa 

temperatura. 

 

B7.4.1. Explica o concepto de temperatura 

en termos do modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, enerxía e 

calor. 

 

B7.4.2. Recoñece a existencia dunha escala 

absoluta de temperatura e relaciona as 

escalas de Celsius e Kelvin. 

Recoñece a existencia dunha escala absoluta 

de temperatura e relaciona as escalas de 

Celsius e Kelvin 

B7.4.3. Identifica os mecanismos de 

transferencia de enerxía recoñecéndoos en 

diferentes situacións cotiás e fenómenos 

atmosféricos, xustificando a selección de 

materiais para edificios. 

 

B7.5.1. Explica o fenómeno da dilatación a 

partir dalgunha das súas aplicacións como os 

termómetros de líquido, xuntas de dilatación

 en estruturas, etc. 
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B7.5.2. Explica a escala Celsius establecendo 

os puntos fixos dun termómetro baseado na 

dilatación dun líquido volátil. 

Explica a escala Celsius establecendo os 

puntos fixos dun termómetro baseado na 

dilatación dun líquido volátil. 

B7.5.3. Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotiáns e experiencias nos que se 

poña de manifesto o equilibrio térmico 

asociándoo coa igualación de temperaturas. 

 

B7.6.1. Describe o proceso polo que distintas 

fontes de enerxía se transforman en enerxía 

eléctrica nas centrais eléctricas, así como os 

métodos de transporte e almacenaxe da 

mesma. 

Describe o proceso polo que distintas fontes 

de enerxía se transforman en enerxía eléctrica 

nas centrais eléctricas, así como os métodos 

de transporte e almacenaxe da mesma. 

B7.7.1. Recoñece, describe e compara as 

fontes renovables e non renovables de 

enerxía, analizando con sentido crítico o seu 

impacto medioambiental. 

Recoñece, describe e compara as fontes 

renovables e non renovables de enerxía, 

analizando con sentido crítico o seu impacto 

medioambiental. 

 

BLOQUE 8: OS CAMBIOS 

 

B8.1.1. Realiza cálculos que relacionen a 

cantidade de substancia, a masa atómica ou 

molecular e a constante do número de 

Avogadro. 

Realiza cálculos que relacionen a cantidade de 

substancia, a masa atómica ou molecular e a 

constante do número de Avogadro. 

B8.2.1. Interpreta os coeficientes dunha 

ecuación química en termos de partículas, 

moles e, no caso de reaccións entre gases, en 

termos de volumes. 

Interpreta os coeficientes dunha ecuación 

química en termos de partículas, moles e, no 

caso de reaccións entre gases, en termos de 

volumes. 

B8.2.2. Resolve problemas, realizando 

cálculos estequiométricos, con reactivos 

puros e supoñendo un rendemento completo 

da reacción, tanto se os reactivos están en 

estado sólido como en disolución. 

Resolve problemas, realizando cálculos 

estequiométricos, con reactivos puros. 

B8.3.1. Recoñece cales son os reactivos e os 

produtos a partir da representación de 

reaccións químicas sinxelas e comproba 

experimentalmente que se cumpre a lei de 

conservación da masa. 

Recoñece cales son os reactivos e os produtos 

a partir da representación de reaccións 

químicas 

B8.3.2. Realiza os cálculos estequiométricos 

necesarios para a verificación da lei de 

conservación da masa en reaccións químicas 

sinxelas. 

Realiza os cálculos estequiométricos 

necesarios para a verificación da lei de 

conservación da masa en reaccións químicas 

sinxelas. 

B8.4.1. Interpreta os coeficientes dunha 

ecuación química en termos de partículas, 

moles e, no caso de reaccións entre gases, en 

termos de volumes. 

Interpreta os coeficientes dunha ecuación 

química en termos de partículas, moles e, no 

caso de reaccións entre gases, en termos de 

volumes. 

B8.4.2. Resolve problemas, realizando 

cálculos estequiométricos, con reactivos 

puros e supoñendo un rendemento completo 

da reacción, tanto se os reactivos están en 

estado sólido como en disolución. 

 

B8.5.1. Recoñece e identifica os símbolos 

máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de 

produtos químicos e instalacións, 

interpretando o seu significado. 

. Recoñece e identifica os símbolos máis 

frecuentes utilizados na etiquetaxe de 

produtos químicos e instalacións, 

interpretando o seu significado. 
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B8.5.2. Identifica material e instrumentos 

básicos de laboratorio e coñece a súa forma 

de utilización para a realización de 

experiencias, respectando as normas de 

seguridade e identificando actitudes e 

medidas de actuación preventivas. 

Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio e coñece a súa forma de 

utilización para a realización de experiencias, 

respectando as normas de seguridade e 

identificando actitudes e medidas de 

actuación preventivas. 

B8.6.1. Realiza pequenos traballos de 

investigación sobre algún tema obxecto de 

estudo aplicando o método científico, e 

utilizando as TIC para a procura e selección 

de información e presentación de conclusións 

 

B8.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o 
traballo individual e en equipo. 

 

B8.7.1. Explica os motivos polos que o 

carbono é o elemento que forma maior 

número de compostos. 

Explica os motivos polos que o carbono é o 

elemento que forma maior número de 

compostos 

B8.8.1. Identifica e representa hidrocarburos 

sinxelos mediante a súa fórmula molecular, 

semidesenvolvida e desenvolvida. 

Identifica e representa hidrocarburos sinxelos 

mediante a súa fórmula molecular, 

semidesenvolvida e desenvolvida. 

B8.8.2. Deduce, a partir de modelos 

moleculares, as distintas fórmulas usadas na 

representación dehidrocarburos. 

Deduce, a partir de modelos moleculares, as 

distintas fórmulas usadas na representación de 

hidrocarburos. 
B8.8.3. Describe as aplicacións de 
hidrocarburos sinxelos de especial interese. 

 

B8.9.1. Recoñece o grupo funcional e a 

familia orgánica a partir da fórmula de 

alcohois,   aldehidos,   cetonas,   ácidos 

carboxílicos, ésteres e aminas. 

 

B8.10.1. Nomea e formula compostos 

inorgánicos ternarios, seguindo a 

normas da IUPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4 

 

 

 

 

 

Estandar de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 

BLOQUE 1: NÚMEROS E ALXEBRA 

 

B1.1.1. Recoñece os tipos de números 

(naturais, enteiros, racionais e irracionais), 

indica o criterio seguido para a súa 

identificación, e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente a información 

cuantitativa. 

Recoñece os tipos de números (naturais, 

enteiros, racionais e irracionais), indica o 

criterio seguido para a súa identificación, e 

utilízaos para representar e interpretar 

axeitadamente a información cuantitativa. 
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B1.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, 

mediante cálculo mental, algoritmos de lapis 

e papel, calculadora ou ferramentas 

informáticas, e utiliza a notación máis 

axeitada para as operacións de suma, resta, 

produto, división e potenciación. 

Realiza os cálculos con eficacia, mediante 

cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou ferramentas informáticas, e 

utiliza a notación máis axeitada para as 

operacións de suma, resta, produto, división e 

potenciación. 

B1.1.3. Compara, ordena, clasifica e 

representa os tipos de números reais, 

intervalos e semirrectas, sobre a recta 

numérica. 

Compara, ordena, clasifica e representa os 

tipos de números reais, intervalos e 

semirrectas, sobre a recta numérica. 

B1.1.4. Establece as relacións entre radicais e 

potencias, opera aplicando as propiedades 

necesarias e resolve problemas 

contextualizados. 

 

B1.1.5. Aplica porcentaxes á resolución de 

problemas cotiáns e financeiros, e valora o 

emprego de medios tecnolóxicos cando a 

complexidade dos datos o requira. 

 

B1.2.1. Exprésase con eficacia facendo uso da 
linguaxe alxébrica. 

Exprésase con eficacia facendo uso da 

linguaxe alxébrica. 

B1.2.2. Obtén as raíces dun polinomio e 

factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou 

outro método máis axeitado. 

Obtén as raíces dun polinomio e factorízao 

utilizando a regra de Ruffini, ou outro método 

máis axeitado. 
B1.2.3.Realiza operacións con polinomios, 
igualdades notables e fraccións alxébricas 
sinxelas. 

Realiza operacións con polinomios, 

igualdades notables e fraccións alxébricas 

sinxelas. 

B1.2.4. Fai uso da descomposición factorial 

para a resolución de ecuacións de grao 

superior a dous. 

 

B1.2.5. Realiza operacións coas fraccións 
alxébricas sinxelas. 

Realiza operacións coas fraccións alxébricas 

sinxelas. 

B1.3.1. Formula alxebricamente unha 

situación da vida real mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao e sistemas de dúas 

ecuacións lineais con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o resultado obtido. 

 

 

BLOQUE 2: XEOMETRIA 

 

B2.1.1. Utiliza as fórmulas para calcular 

perímetros, áreas e volumes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas, e aplícaas para 

resolver problemas xeométricos, asignando 

as unidades correctas. 

Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, 

áreas e volumes de triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos 

e esferas, e aplícaas para resolver problemas 

xeométricos, asignando as unidades correctas. 

B2.1.2. Calcula medidas indirectas de 

lonxitude, área e volume mediante a 

aplicación do teorema de Pitágoras e a 

semellanza de triángulos. 

Calcula medidas indirectas de lonxitude, área 

e volume mediante a aplicación do teorema de 

Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

B2.2.1. Representa e estuda os corpos 

xeométricos máis relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas) cunha aplicación 

informática de xeometría dinámica, e 

Representa e estuda os corpos xeométricos 

máis relevantes (triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos 

e esferas) 
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comproba as súas propiedades xeométricas. 

B2.3.1. Utiliza conceptos e relacións da 

trigonometría básica para resolver problemas 

empregando medios tecnolóxicos, de ser 

preciso, para realizar os cálculos. 

 

 

BLOQUE 3: FUNCIÓNS 

 

B3.1.1. Identifica e explica relacións entre 

magnitudes que se poden describir mediante 

unha relación funcional, asociando as 

gráficas coas  súas correspondentes 

expressions alxébricas. 

Identifica e explica relacións entre magnitudes 

que se poden describir mediante unha relación 

funcional, asociando as gráficas coas  súas 

correspondentes expressions alxébricas. 

B 3.1.2. Explica e representa graficamente o 

modelo de relación entre dúas magnitudes 

para os casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcional inversa, exponencial e 

logarítmica. 

Explica e representa graficamente o modelo 

de relación entre dúas magnitudes para os 

casos de relación lineal, cuadrática. 

B3.1.3. Identifica, estima ou calcula 

elementos característicos destas funcións 

(cortes cos eixes, intervalos de crecemento  e  

decrecemento, máximos e   mínimos,   

continuidade,   simetrías e periodicidade). 

 

B3.1.4. Expresa razoadamente conclusións 

sobre un fenómeno, a partir da análise da 

gráfica que o describe ou dunha táboa de 

valores. 

 

B3.1.5. Interpreta situacións reais que 

responden a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de proporcionalidade inversa, 

exponenciais e logarítmico. 

Interpreta situacións reais que responden a 

funcións sinxelas: lineais, cuadráticas. 

 

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

 

 

B4.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir situacións relacionadas coa 

estatística. 

Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situacións relacionadas coa estatística. 

B4.1.2. Interpreta criticamente datos de táboas 

e gráficos estatísticos. 

Interpreta criticamente datos de táboas e 

gráficos estatísticos. 

B4.1.3. Calcula e interpreta as medidas de 

centralización e dispersión utilizando os 

medios máis axeitados (lapis e papel, 

calculadora ou computador). 

Calcula e interpreta as medidas de 

centralización e dispersión utilizando os 

medios máis axeitados (lapis e papel, 

calculadora ou computador). 

B4.2.1. Identifica  os experimentos 

aleatorios  e distíngueos dos deterministas. 
 

B4.2.2. Utiliza o vocabulario axeitado para 

describir e cuantificar situación relacionadas 

co azar. 

 

B4.2.3. Asigna probabilidades a sucesos en 

experimentos aleatorios sinxelos cuxos 

resultados son equiprobables, mediante a 

regra de Laplace, enumerando os sucesos 

elementais, táboas ou árbores ou outras 
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estratexias persoais. 

B4.2.4. Toma a decisión correcta tendo en 

conta as probabilidades das distintas opcións 

en situacións de incerteza. 

 

 

 

BLOQUE 5: A ORIXE E EVOLUCIÓN DA TERRA E DA VIDA 

 

B5.1.1. A partir da procura de información 

en diferentes fontes identifica as ideas 

principais sobre a orixe do universo. 

A partir da procura de información en 

diferentes fontes identifica as ideas principais 

sobre a orixe do universo. 

B5.2.1. Recoñece os compoñentes do 

Universo e do Sistema Solar e describe as 

súas características xerais. 

Recoñece os compoñentes do Universo e do 

Sistema Solar e describe as súas 

características xerais. 

B5.3.1. Identifica e describe feitos que 

amosen a Terra como un planeta cambiante, e 

relaciónaos cos fenómenos que suceden na  

actualidade. 

Identifica e describe feitos que amosen a Terra 

como un planeta cambiante, e relaciónaos cos 

fenómenos que suceden na  actualidade. 

B5.4.1. Recoñece os principais 

acontecementos xeolóxicos, climáticos e 

biolóxicos que tiveron lugar ao longo da 

historia da Terra e identifica a importancia 

dos fósiles guía para datar ditos 

acontecementos. 

Recoñece os principais acontecementos 

xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que 

tiveron lugar ao longo da historia da Terra e 

identifica a importancia dos fósiles guía para 

datar ditos acontecementos. 

B5.5.1. Identifica e compara a partir de 

esquemas e gráficos, os modelos que explican 

a estrutura e a composición da Terra. 

Identifica e compara a partir de esquemas e 

gráficos, os modelos que explican a estrutura e 

a composición da Terra. 
B5.6.1. Relaciona as características da 
estrutura interna da Terra e asóciaas cos 
fenómenos superficiais. 

Relaciona as características da estrutura 

interna da Terra e asóciaas cos fenómenos 

superficiais. 

B5.7.1. Investiga e explica razoadamente os 

movementos relativos das placas litosféricas. 
 

B5.7.2. Relaciona os movementos das placas 

con procesos tectónicos e fenómenos naturais

 producidos nos contactos de 

placas. 

Relaciona os movementos das placas con 

procesos tectónicos e fenómenos naturais 

producidos nos contactos de placas. 

B5.8.1. Investiga e distingue as 

características diferenciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo, 

utilizando diferentes fontes de información. 

 

B5.9.1. Recoñece e describe as fases da 

hominización e identifica a importancia do 

xacemento de Atapuerca. 

Recoñece e describe as fases da hominización 

e identifica a importancia do xacemento de 

Atapuerca. 

 

BLOQUE 6: A CÉLULA, UNIDADE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DOS SERES 

VIVOS 

 

B6.1.1. Compara a abundancia relativa dos 

elementos do universo, na atmosfera e nos 

seres vivos e enumera os tipos de moléculas 

que forman os seres vivos. 

Compara a abundancia relativa dos elementos 

do universo, na atmosfera e nos seres vivos e 

enumera os tipos de moléculas que forman os 

seres vivos. 

B6.2.1. Identifica e compara a partir de 

esquemas e debuxos a célula procariota e a 

eucariota e dentro de esta última, una célula 

Identifica e compara a partir de esquemas e 

debuxos a célula procariota e a eucariota e 

dentro de esta última, una célula animal de 
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animal de unha vexetal, e recoñece a función 

dos orgánulos celulares e a relación entre 

morfoloxía e función. 

unha vexetal, e recoñece a función dos 

orgánulos celulares e a relación entre 

morfoloxía e función 

B6.2.2. Analiza a importancia que ten cada 

unha das funcións vitais (nutrición, relación e 

reprodución) no mantemento da vida. 

 Analiza a importancia que ten cada unha das 

funcións vitais (nutrición, relación e 

reprodución) no mantemento da vida. 

B6.2.3. Compara a n.autótrofa e heterótrofa 

sinalando a relación existente entre ámbalas 

dúas e a importancia da nutrición autótrofa 

para o conxunto dos seres vivos. 

 Compara a n.autótrofa e heterótrofa 

sinalando a relación existente entre ámbalas 

dúas e a importancia da nutrición autótrofa 

para o conxunto dos seres vivos. 

B6.3.1. Distingue os compoñentes do núcleo 

e a súa función segundo as etapas do ciclo 

celular, diferenciando a estrutura dun 

cromosoma e da cromatina. 

Distingue os compoñentes do núcleo e a súa 

función segundo as etapas do ciclo celular, 

diferenciando a estrutura dun cromosoma e 

da cromatina. 

B6.4.1. Describe e establece as diferenzas 

entre a mitose e a meiose e explica o seu 

significado biolóxico. 

 Describe e establece as diferenzas entre a 

mitose e a meiose e explica o seu significado 

biolóxico. 

B6.5.1. Recoñece a función do ADN como 

portador da  información  xenética, e 

relaciónao co concepto de xene, cromosoma 

e cariotipo. 

 Recoñece a función do ADN como portador 

da  información  xenética, e relaciónao co 

concepto de xene, cromosoma e cariotipo. 

B6.5.2. Ilustra os mecanismos da expresión 
xenética. 

 

B6.6.1. Explica en que consiste unha 

mutación e relaciona a súa presenza coa 

diversidade xenética. 

Explica en que consiste unha mutación e 

relaciona a súa presenza coa diversidade 

xenética. 

B6.7.1. Recoñece como se produce a 

herdanza, utilizando como modelo a 

herdanza do sexo e identifica as doenzas 

hereditarias máis frecuentes e o seu alcance 

social, e resolve problemas prácticos sobre 

doenzas hereditarias, utilizando árbores 

xenealóxicas. 

Recoñece como se produce a herdanza, 

utilizando como modelo a herdanza do sexo 

e identifica as doenzas hereditarias máis 

frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas 

hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

B6.8.1. Describe as técnicas de clonación 
animal, distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva. 

Describe as técnicas de clonación animal, 

distinguindo clonación terapéutica e 

reprodutiva. 

B6.9.1. Interpreta e valora as consecuencias 

dos avances actuais no campo da 

biotecnoloxía (no campo da agricultura, na 

gandaría, no ambiente, na saúde, entre 

outros). Investiga sobre exemplos cotiáns. 

Interpreta e valora as consecuencias dos 

avances actuais no campo da biotecnoloxía 

 

BLOQUE 7: AS PERSOAS E A SAÚDE.PROMOCIÓN DA SAÚDE 

 

B7.1.1. Sinala os distintos niveis de 

organización do corpo humana analizando a 

estrutura xerárquica que se establece desde o 

nivel celular até o de organismo. 

Sinala os distintos niveis de organización do 

corpo humana analizando a estrutura 

xerárquica que se establece desde o nivel 

celular até o de organismo. 
B7.1.2. Identifica os sistemas e aparatos 
implicados en cada unha das funcións vitais. 

Identifica os sistemas e aparatos implicados 

en cada unha das funcións vitais. 

B7.1.3. Investiga sobre as implicacións dos 

hábitos para a saúde e xustifica con exemplos 

as eleccións que realiza ou pode realizar para 

promovela individual ou colectivamente. 
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B7.2.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos 

e os sistemas implicados na función de 

nutrición, e relaciónao coa súa contribución 

no proceso. 

Determina e identifica, a partir de gráficos e 

esquemas, os órganos, os aparellos e os 

sistemas implicados na función de nutrición, e 

relaciónao coa súa contribución no proceso. 

B7.3.1.Recoñece os compoñentes e a 

función de cada aparello e de cada sistema 

nas función de nutrición. 

Recoñece os compoñentes e a función de 

cada aparello e de cada sistema nas función de 

nutrición. 

B7.4.1. Diferencia o proceso de nutrición do 
da alimentación. 

Diferencia o proceso de nutrición do da 

alimentación. 
B7.4.2. Relaciona cada nutriente coa súa 
función no organismo, e recoñece hábitos 
nutricionais saudables. 

Relaciona cada nutriente coa súa función no 

organismo, e recoñece hábitos nutricionais 

saudables. 

B7.5.1. Deseña hábitos nutricionais 

saudables mediante a elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando táboas con grupos de 

alimentos cos nutrientes principais presentes 

neles e o seu valor calórico, empregando 

para iso diferentes fontes de información. 

Deseña hábitos nutricionais saudables 

mediante a elaboración de dietas equilibradas 

B7.5.2. Valora e determina unha dieta 

equilibrada para unha vida saudable e 

identifica os principais trastornos da conduta 

alimentaria. 

Valora e determina unha dieta equilibrada 

para unha vida saudable e identifica os 

principais trastornos da conduta alimentaria. 

B7.6.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos e esquemas, os órganos e os 

sistemas implicados na función de relación, e 

relaciónaos coa súa contribución no proceso. 

Determina e identifica, a partir de gráficos e 

esquemas, os órganos e os sistemas 

implicados na función de relación, e 

relaciónaos coa súa contribución no proceso 

B7.7.1. Describe e especifica a función de 

cada aparello e de cada considerada droga e 

analiza as consecuencias fisiolóxicas, 

psicolóxicas e sociais do seu consumo. 

Sistema implicado na función de relación. 

Describe e especifica a función de cada 

aparello e de cada considerada droga e analiza 

as consecuencias fisiolóxicas, psicolóxicas e 

sociais do seu consumo. Sistema implicado na 

función de relación. 
B7.7.2. Clasifica os tipos de receptores 
sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 
sentidos en que se atopan. 

Clasifica os tipos de receptores sensoriais e 

relaciónaos cos órganos dos sentidos en que 

se atopan. 

B7.8.1. Identifica algunhas doenzas comúns 

do sistema nervioso e relaciónaas coas súas 

causas, cos factores de risco e coa súa 

prevención. 

Identifica algunhas doenzas comúns do 

sistema nervioso e relaciónaas coas súas 

causas 

B7.9.1. Enumera as características que 

presenta unha sustancia para ser 

considerada droga e analiza as consecuencias 

fisiolóxicas, psicolóxicas e sociais do seu 

consumo. 

Enumera as características que presenta unha 

sustancia para ser considerada droga e 

analiza as consecuencias fisiolóxicas, 

psicolóxicas e sociais do seu consumo. 

B7.10.1. Identifica a partir de esquemas e 

gráficos as glándulas endócrinas e asocia con

 elas as hormonas 

segregadas e a súa función. 

 

B7.10.2. Relaciona determinados problemas 
de saúde co déficit ou exceso de produción 
dunha hormona específica. 

Relaciona determinados problemas de saúde 

co déficit ou exceso de produción dunha 

hormona específica. 

B7.11.1. Localiza os principais ósos e 

músculos do corpo humano en esquemas do 

aparello locomotor e diferenza os tipos de 

Localiza os principais ósos e músculos do 

corpo humano 
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músculos en función do seu tipo de 

contracción, e relaciónaos co sistema 

nervioso que os controla. 

B7.12.1. Identifica os factores de risco máis 

frecuentes que poden afectar o aparello 

locomotor e relaciónaos coas lesións que 

producen. 

Identifica os factores de risco máis frecuentes 

que poden afectar o aparello locomotor e 

relaciónaos coas lesións que producen. 

B7.12.2. Aplica fundamentos de hixiene 

postural na practica de actividades físicas e 

en tarefas cotiáns como medio para previr 

lesións. 

Aplica fundamentos de hixiene postural na 

practica de actividades físicas e en tarefas 

cotiáns como medio para previr lesións. 

B7.13.1. Explica e diferencia o proceso 

reprodutivo como forma de garantir a 

perpetuación da especie da sexualidade 

considerada como unha forma de 

comunicación afectiva e persoal. 

 

B7.13.2. Interpreta esquemas nos que se 

representan os órganos do aparello 

reprodutor masculino e feminino e 

especifica a súa función. 

Interpreta esquemas nos que se representan os 

órganos do aparello reprodutor masculino e 

feminino e especifica a súa función. 

B7.13.3. Describe a función das hormonas 

nos procesos que se producen o longo do 

desenvolvemento físico e psíquico do ser 

humano en relación a súa sexualidade. 

 

B7.14.1.  Compara  a eficacia dos 

distintos métodos anticonceptivos  e 

analiza os factores persoais e sociais que 

poden determinar o seu uso. 

Compara a eficacia dos distintos métodos 

anticonceptivos  e analiza os factores persoais 

e sociais que poden determinar o seu uso. 

B7.14.2. Explica as medidas que se deben 

tomar para evitar o contaxio das 

enfermidades de transmisión sexual. 

Explica as medidas que se deben tomar para 

evitar o contaxio das enfermidades de 

transmisión sexual. 

B7.15.1. Investiga e valora sobre as 

principais técnicas de reprodución asistida 

razoando en que casos se han de aplicar e os 

beneficios que supuxo este avance científico 

para a sociedade. 

 

B7.16.1. Identifica a correlación existente 

entre algúns factores físicos, psíquicos e 

sociais e enfermidades relacionadas. 

Identifica a correlación existente entre algúns 

factores físicos, psíquicos e sociais e 

enfermidades relacionadas. 

B7.16.2. Establece diferenzas entre as doenzas 

que afectan ás rexións dun mundo globalizado 

e deseña propostas de actuación. 

 

B7.17.1. Explica a diferenza entre 

enfermidades infecciosa e non infecciosa, 

transmisible e non transmisible, citando 

exemplos comúns, e relaciónaas coas súas 

causas. 

Explica a diferenza entre enfermidades 

infecciosa e non infecciosa, transmisible e 

non transmisible, citando exemplos comúns, 

e relaciónaas coas súas causas. 

B7.17.2. Enumera os tipos de 

microorganismos capaces de provocar 

enfermidades e explica como defenderse para 

evitar que se produza unha enfermidade. 

 

B7.18.1. Explica en que consiste o proceso 

de inmunidade e valora  o papel das vacinas 

como método de prevención das doenzas. 

Explica en que consiste o proceso de 

inmunidade e valora  o papel das vacinas 

como método de prevención das doenzas. 
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B7.18.2. Propón  métodos  para  evitar o 
contaxio e a propagación das doenzas 
infecciosas   máis   comúns   e medidas para 
facer un uso responsable dos medicamentos. 

 

B7.19.1. Recoñece que hábitos son 

adecuados o inadecuados para manter un 

estado óptimo de saúde e para previr 

enfermidades e mellorar a calidade de vida e 

xustifica con exemplos as eleccións que se 

poden realizar para promovela individual e 

colectivamente. 

Recoñece que hábitos son adecuados o 

inadecuados para manter un estado óptimo de 

saúde e para previr enfermidades e mellorar a 

calidade de vida e xustifica con exemplos as 

eleccións que se poden realizar para 

promovela individual e colectivamente. 

B7.20.1. Xustifica a importancia da doazón 

de células, sangue e órganos  para a 

sociedade e para o ser humano. 

Xustifica a importancia da doazón de células, 

sangue e órganos  para a sociedade e para o 

ser humano. 

 

BLOQUE 8: ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE- XESTIÓN SUSTENTABLE DO 

PLANTA. 

 

B8.1.1. Recoñece os niveis tróficos e as 

súas relacións nos ecosistemas e valora a 

súa importancia para a vida en xeral e o seu 

mantemento. 

Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións 

nos ecosistemas e valora a súa importancia 

para a vida en xeral e o seu mantemento. 

B8.1.2. Establece a relación entre as 

transferencias de enerxía dos niveis tróficos e 

a súa eficiencia enerxética. 

Establece a relación entre as transferencias de 

enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia 

enerxética. 

B8.2.1. Compara as consecuencias prácticas 

na xestión sustentable dalgúns recursos por 

parte do ser humano, valorando  criticamente 

a súa importancia        utilizando contextos 

cercanos. 

Compara as consecuencias prácticas na 

xestión sustentable dalgúns recursos por parte 

do ser humano, valorando  criticamente a       

súa importancia utilizando contextos 

cercanos. 

B8.3.1. Recoñece e enumera os factores 

desencadeantes de desequilibrios nun 

ecosistema. 

Recoñece e enumera os factores 

desencadeantes de desequilibrios nun 

ecosistema. 

B8.4.1. Identifica os principais problemas 

medioambientais que afectan ao planeta. 

Identifica os principais problemas 

medioambientais que afectan ao planeta. 

B8.5.1. Argumenta sobre  as  actuacións 

humanas que teñen unha influencia negativa 

sobre os ecosistemas: contaminación da 

atmosfera, da auga e do solo, da 

desertización, esgotamento de recursos,etc. 

Argumenta sobre  as  actuacións humanas que 

teñen unha influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación da atmosfera, da 

auga e do solo, da desertización, esgotamento 

de recursos,etc. 

B8.5.2. Defende e conclúe sobre posibles 

actuacións para a mellora ambiental e analiza 

desde distintos puntos de vista un problema 

ambiental do contorno próximo, elabora 

informes e preséntaos utilizando distintos 

medios. 

 

B8.6.1. Describe os procesos de tratamento 

de residuos, e valora criticamente a súa 

recollida selectiva. 

Describe os procesos de tratamento de 

residuos, e valora criticamente a súa recollida 

selectiva. 

B8.7.1. Argumenta os proles e os contras da 

reciclaxe e da reutilización de recursos 

materiais, utilizando para iso distintas fontes 

de información. 

Argumenta os proles e os contras da reciclaxe 

e da reutilización de recursos materiais, 

utilizando para iso distintas fontes de 

información. 
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B8.8.1. Destaca a importancia das enerxías 

renovables para o desenvolvemento 

sustentable do planeta. 

Destaca a importancia das enerxías renovables 

para o desenvolvemento sustentable do 

planeta. 

 

 

16.7.TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN 
 
Módulo 3:      1º cuadrimestre   

Módulo 4:      2º cuadrimestre   

 

Cada unidade didáctica ou bloque de contidos deberá completarse en 16 sesións lectivas aproximadamente. A 

secuenciación será a recomendada pola consellería de Educación e que aparece reflectida nos contidos. 
 

 

16.8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto que aporten os contidos correspondentes a este nivel académico e as unidades didácticas 

publicadas pola Xunta de Galicia no Portal Educativo www.edu.xunta.es no apartado específico de Educación de 

Adultos.  

O ensino desta materia poderase realizar na aula normal do grupo, na aula de tecnoloxía, nos laboratorios de 

Bioloxía, Física e Química, ou nas aulas de informática ou multimedia segundo os contidos ou prácticas que se 

queiran traballar. Outros recursos que se poden utilizar son a proxección de películas, a utilización da pizarra 

dixital (ordenador e videoproxector) e a Rede de datos como fonte de información e recursos didácticos. 

Ademais estará a disposición dos/as alumnos/as toda a bibliografía, documentación e outros recursos existentes 

no centro (aula de tecnoloxía, laboratorios de Bioloxía, Física e Química, departamentos implicados no ámbito 

científico-tecnolóxico, biblioteca, etc...). 

 

16.9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

  

A avaliación forma parte do proceso educativo e valora tanto o desenvolvemento como os resultados da 

aprendizaxe, co fin de verificar o progreso, detectar as dificultades e adoptar as medidas necesarias para que o 

alumnado poida continuar o proceso de ensino e aprendizaxe. A avaliación será formativa e continua. 

Ao inicio do curso realizarase a todo o alumnado unha avaliación inicial, cuxos resultados orientarán sobre a 

adecuación do currículo ás características e aos coñecementos do alumnado.  

Os criterios de avaliación que se recollen nas táboas-resumo e nas táboas de mínimos esixibles  serán o referente 

para avaliar a consecución dos obxectivos propostos.  

Os criterios de avaliación están formulados de maneira que permitan valorar o grao de consecución de cada unha 

das competencias en relación cos contidos do ámbito científico-tecnolóxico. Teñen o propósito de guiar a análise 

das posibilidades que ten cada alumno e alumna para coñecer, comprender e relacionarse dun modo positivo, para 

si mesmo e para os demais, co mundo físico. Isto implica actuar con autonomía e responsabilidade; comprender, 

interpretar e describir o mundo e valoralo como fonte de inspiración; ser consciente do impacto da evolución 

científica e tecnolóxica na cultura; asociar fenómenos coas súas causas e consecuencias; utilizar os recursos 

humanos e materiais máis habituais para buscar información e resolver problemas; tomar conciencia e comprender 

os valores implícitos no benestar individual e colectivo, comprometerse e participar nos contornos próximos e 

afastados de acordo cos devanditos valores.  

En cada módulo tentarase medir o grao no que se acadaron os distintos obxectivos marcados. Por iso na avaliación 

do alumnado teranse en conta distintos factores como a participación na clase, o traballo diario e en xeral a actitude 

e o interese do alumno pola materia, tamén por suposto o dominio do ámbito. 
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En cada avaliación realizaranse alomenos dúas probas escritas que consistirán en preguntas breves, tipo test, 

cuestións que requiran respostas máis extensas, completar, identificar e comentar figuras. Nos exames ao lado de 

cada cuestión figurará a súa puntuación. 

As cualificacións numéricas das probas escritas suporán o 70% da nota da avaliación e o 30% restante obterase a 

partir do caderno de clase, actividades realizadas, traballos propostos e actitude. Realizarase unha avaliación 

escrita ao rematar cada un dos bloques de contidos que integran cada módulo, e inmediatamente antes da 

realización da avaliación do segundo bloque, realizarase a proba de recuperación do primeiro para aquel alumnado 

que obtivo avaliación negativa nel. Para a realización da media das probas escritas será necesario que os alumnos 

teñan unha cualificación igual ou superior a 4. Para superar o módulo teranse en conta as notas obtidas durante 

cada cuadrimestre. 

 
16.9. PROMOCIÓN POR ÁMBITO 

 

Na educación secundaria para persoas adultas, segundo establece a orde do 20 de marzo de 2018, o alumnado 

poderá estar cursando módulos diferentes nos distintos ámbitos e a promoción será por ámbitos de forma 

independente. Dentro de cada ámbito, o alumnado non poderá ser avaliado dun módulo sen ter superado 

previamente o precedente ou ter sido promovido a el. 

 
16.10. PROMOCIÓN 

 

De acordo cos criterios de promoción establecidos na concreción curricular do centro, o equipo de avaliación, 

presidido polo titor ou titora do grupo, poderá decidir a promoción ao módulo seguinte do alumnado que, avaliado 

negativamente nun dos módulos dun ámbito de coñecemento ou nas ensinanzas da oferta curricular propia do 

centro, acadase a xuízo do equipo o nivel de madureza que lle permita continuar con aproveitamento os estudos 

dese módulo seguinte. 

 
16.11. AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS 

 

O alumnado que non superase a avaliación ordinaria dos módulos de cada ámbito cursados no primeiro 

cuadrimestre poderá realizar antes de finalizar o mes de maio unha avaliación extraordinaria deses módulos. 

Igualmente, o alumnado que non superase a avaliación ordinaria dos módulos cursados no segundo cuadrimestre 

poderá realizar no mes de setembro, nas datas que cada ano se determinen, unha avaliación extraordinaria. O 

equipo avaliador de cada grupo de alumnos decidirá, tras a realización destas probas extraordinarias, sobre a 

titulación ou promoción aos módulos seguintes daquel alumnado que as realizase.  

 

16.12. MEDIDAS DE REFORZO 

 

Se no proceso de avaliación continua se observa que o progreso da persoa adulta non responde aos obxectivos 

programados, o profesorado tomará as medidas oportunas para garantir a consecución dos obxectivos. Estas 

medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán 

dirixidas a garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

 

16.13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

 En función dos resultados académicos e do éxito acadado coas medidas de reforzó e outros procesos de 

mellora implementados durante o curso, será necesario facer unha revisión da programación e unha autocrítica 

tanto do proceso de ensino como dos recursos utilizados. 
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A Guarda,  30 de novembro de 2020 
 
 

A XEFA DO DEPARTAMENTO: 
 
 
 
 
 
 

Asdo.: Maricruz Asenjo Gómez 

 Membros do Departamento: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieves Brea González 

 

 
Javier César Domínguez 

 

 
María Gómez Boán  

 

 
Iria Gesto Domínguez 
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ANEXO. PLAN DE CONTINXENCIA.  
CURSO 2020/2021 

 

CENTRO: IES A SANGRIÑA  

      

DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
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Xustificación.  

O presente anexo engádese á programación didáctica do departamento de Bioloxía e Xeoloxía para adaptar 
diversos aspectos da metodoloxía e da avaliación do alumnado á situación provocada pola crise da enfermidade 
COVID-19. 

Está baseado no “Plan de Adaptación á situación COVID-19 do IES A Sangriña. Curso 2020-21” e, polo tanto, 
respecta as recomendacións dos documentos denominados “Plan de Reactivación no ámbito Infanto Xuvenil en 
relación coa infección polo VIRUS SARS-CoV 2” elaborado pola Consellería de Sanidade e, cando resulta 
compatible con este, as establecidas no documento “Medidas de prevención, higiene e promoción de la salud 
frente a la COVID-19 para centros educativos en el curso escolar 2020-2021”, versión do 22 de xuño de 2020, 
elaborado polo Ministerio de Sanidade.  

Asemade, contempla as modificacións realizadas posteriormente pola “Declaración de actuaciones 
coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021 y en 
relación con la vacunación frente a la gripe”, do 27 de agosto de 2020.  

Adaptación a un réxime de clases semipresencial ou non presencial. Aulas virtuais 
e ensino a distancia. 

O IES A Sangriña habilita dúas canles para o ensino virtual que poden combinarse co ensino presencial e 
convertirse, se as circunstancias sanitarias así o obrigan, en medio de docencia nun entorno escolar non 
presencial: 

 - Uso da app corporativa da CEUFP, MOODLE.  

É obrigatorio para todo o profesorado do IES A Sangriña a apertura de aula virtual en Moodle en cada unha 
das súas materias. Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse os cursos 
dentro das aulas virtuais, así como os usuarios para o alumnado e profesorado. Realizaranse as reunións 
oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar aos alumnos/as a inscribirse 
nos cursos, e da formación dispoñible. Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada 
un dos grupos, facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos 
cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro para estas tarefas.  

A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) estarán plenamente operativos durante 
todo o curso escolar. Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de 
acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave. Todo o profesorado, á 
maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da 
metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que 
precise na aula de informática para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.  

No mes de setembro, os/as titores/as identificarán ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de 
conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, e 
notificarán estas circunstancias ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e 
as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.  

- Uso de apps non corporativas (CLASSROOM, EDMODO, etc.). O profesorado que así o considere poderá 
organizar, sen menoscabo da obrigatoriedade da súa aula Moodle por cada materia /grupo que imparta, a 
docencia nas apps referidas. O contido destas apps estará debidamente vinculado á aula corporativa MOODLE 
de xeito que, a través de links na devandita MOODLE, se poda ter acceso ao traballado nas aplicacións privadas. 
A Dirección do centro esixirá a todo o profesorado que utilice esta aplicación, a relación de materias e claves 
para acceso ás mesmas. Ditas claves serán remitidas, asemade ao servizo de Inspección. Ao fin de que o 
tratamento de información persoal sexa o máis diáfano posible, o profesorado que use esta opción solicitará un 
permiso especial aos pais/nais dos alumnos/as implicados para que faciliten/autoricen as direccións de gmail 
ligadas ao establecemento dos grupos en Classroom. A tal efecto, o centro establecerá un modelo oficial de 
solicitude da devandita autorización. 
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A metodoloxía de traballo a seguir no caso de ensino a distancia estará baseada no uso das aulas virtuais, 
das aplicacións para videoconferencias, tales como Cisco Webex Meetings, e do libro de texto ou os apuntes 
facilitados polo profesorado. A través dos cursos creados nas aulas virtuais, o alumnado poderá acceder a 
exercicios, apuntes, vídeos e canto material o profesorado considere oportuno engadir para o seguimento das 
ensinanzas a distancia, sen menoscabo da utilización do libro de texto ou aqueles materiais entregados 
previamente en formato físico.   

No caso daquel alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática, por non dispoñer de equipo 
informático, ou por calquera outra causa, o profesorado implementará os mecanismos necesarios para asegurar 
o seguimento continuo do curso polo devandito alumnado. Entre eses mecanismos estarán, en primeiro lugar, 
a obtención en préstamo dun equipo informático. Esta posibilidade se procurará ao inicio do curso, mediante 
os/as titores/titoras do alumno/a que o porán en coñecemento do equipo directivo. Como canles de 
comunicación adicionais, ou únicas, no caso de non resolverse os problemas informáticos, contemplarase a 
comunicación vía telefónica ou o correo postal, tanto para facerlle chegar tarefas como para o seguimento das 
mesmas, e calquera outra comunicación que a situación sanitaria do momento permita. 

Adaptación das Probas de avaliación en situacións de non presencialidade. 

Para aquel alumnado en situación de corentena, enfermo ou que atravese calquera outra circunstancia que 
lle impida realizar probas de avaliación presenciais, se plantexará en primeiro lugar a posibilidade de adiar a 
realización das probas, en espera de que o alumno ou alumna poida acudir ao centro.  

Se esa opción non é viable, se utilizarán os instrumentos de avaliación a distancia ou presencial que permita 
a situación sanitaria e o estado do alumno ou alumna, entre eles: 

- Probas de avaliación utilizando as aulas virtuais. 

- Probas de avaliación mediante videoconferencia. 

- Probas presenciais, no domicilio do alumno ou alumna, sempre que non estea desaconsellado en cada caso 
particular, vixiadas por persoal do IES, educadores sociais ou quenes as autoridades  competentes determinen, 
coas debidas medidas de protección individual e seguindo o protocolo COVID.  

No caso de que, chegadas as datas dos exames finais algún alumno ou alumna se atope en calquera das 
situacións anteditas, optarase polos instrumentos de avaliación a distancia en primeiro lugar, e evitarase o 
retraso na realización das probas. 

 


