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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1ª
AVA

1. Coñecer os conceptos, teorías e modelos máis importantes e xerais da bioloxía , 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.
Realizar unha aproximación aos diversos modelos de organización dos seres vivos, á súa estrutura e funcionamento, entendéndoos como o resultado de 
distintas estratexias adaptativas ao medio natural
4. Coñecer os principios inmediatos  como compoñentes dos seres vivos

5. coñecer e identificar os principais  tecidos que forman ós animais e plantas     

Bloque I : Seres vivos, composición e función
Bloque II : Organización Celular
Bloque III: Histoloxía


OBXECTIVOS CONTIDOS

2ª
AVA

 Coñecer os conceptos, teorías e modelos máis importantes e xerais da 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 globalizadora e unificante 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.

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 solos e das paisaxes, a xeración de riscos xeolóxicos, etc.)     

Bloque VII: Estructura da terra
Bloque VIII: Procesos xeolóxicos e petroxenéticos
Bloque XIX: Historia da terra

OBXECTIVOS CONTIDOS

3ª
AV
A

     Coñecer a diversidade dos seres vivos e ser quen de incorporar o coñecemento dos procesos evolutivos para explicar a súa orixe
Coñecer as funcións vitais nos principais grupos de animais e as estruturas e órganos que as permiten.

 Explicar a vida das plantas e de calquera ser vivo como un sistema, entendendo que os seus modelos de organización son unha resposta determinada ás 
condicións do medio, físico ou biolóxico, para asegurar a súa supervivencia.
 coñecer  a importancia da interrelación entre o sistema endocrino e o nervioso
Comprender o funcionamento dos aparatos e sistemas que atopamos nos animais
Comprender as ventaxes e inconvintes das formas de reprodución en animais e plantas

Bloque IV ,I parte: Biodiversidade
Bloque V: As plantas e as adaptacións ó medio
Bloque VI: Os animais funcións e adaptacións



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES

1ª
AV
A

Especificar as características dos seres vivos.
Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula.
Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas que constitúen a materia viva, e relacionalos coas

súas respectivas funcións biolóxicas na célula. 
Diferenciar os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas.
Recoñecer  e  identificar  algunhas  macromoléculas  cuxa  conformación  estea  directamente

relacionada coa súa función.
Describir a célula como unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos, e distinguir unha

célula  procariota  dunha  eucariota  e  unha  célula  animal  dunha  vexetal,  analizando  as  súas
semellanzas e as súas diferenzas.

 Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa función.Recoñecer e identificar
as fases da mitose e da meiose, e argumentar a súa importancia biolóxica.Establecer as analoxías
e as diferenzas principais entre os procesos de división celular mitótica e meiótica.

Diferenciar os niveis de organización celular e interpretar como se chega ao nivel tisular.
Recoñecer e indicar a estrutura e a composición dos tecidos animais e vexetais, en relación coas

súas funcións.Asociar imaxes microscópicas ao tecido ao que pertencen.
 Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos.
Interpretar os sistemas de clasificación e nomenclatura dos seres vivos.
Definir  o concepto de biodiversidade e  coñecer  e identificar  os principais  índices de cálculo  de
diversidade biolóxica.

Son os que se detallan na programación xeral da materia , que
pola súa extensión non teñen lugar neste resumo

     Coñecer  a  composición  química  dos  seres  vivos,
identificando as biomoléculas mais importantes.
Identificar as diferentes estructuras celulares saber as funcións
dos difentes  orgánulos celulares.O ciclo  celular.  A reproducción
asexual.
Explicar a clonación celular e as súas aplicacións terapéuticas
O ciclo celular. A reproducción asexual.
Explicar a clonación celular e as súas aplicacións terapéuticas
Explicar a meiose, a reproducción sexual e o desenrolo embrio-
nario nos animais.
A reproducción sexual en plantas.
Identificación e características funcionais dos tecidos.
Relaciona biomoléculas coa súa función biolóxica.Distingue unha

célula procariota dunha eucariota.Describe células procariotas e

eucariotas.ADN durante a división celular.Explica como se atopa

oEstablece analoxías e diferenzas entre os procesos de división

celular mitótica e meiótica.

Indica características das células de distintos tecidos.Relaciona

imaxes  microscópicas  co  tecido  ao  que  pertencen.Explica  as

semellanzas e diferenzas entre as células de tres tipos de tecido

muscular.

Describir as características diferenciaas dos cinco reinos.

Coñece o concepto de biodiversidade.

Explica a variedade e abundancia de especies.

Indica que ecosistemas presentan maior diversidade.



2ª
AV
A

     Interpretar os métodos de estudo da Terra e identificar as súas achegas e as súas limitacións.
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.

Precisar os procesos que condicionan a estrutura actual terrestre.Comprender e diferenciar a teoría
da  deriva  continental  de Wegener e  a  súa  relevancia  para  o  desenvolvemento  da  teoría  da
tectónica de placas.

Clasificar os bordos de placas litosféricas e sinalar os procesos que acontecen entre eles.
Aplicar os avances das novas tecnoloxías na investigación xeolóxica. 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.Relacionar o magmatismo e a
tectónica de placas.

Categorizar os tipos de magmas sobre a base da súa composición e distinguir  os factores que
inflúen no magmatismo.Recoñecer e relacionar a utilidade das rochas magmáticas analizando as
súas características, os seus tipos e as súas utilidades.

Establecer as diferenzas de actividade volcánica, asociándoas ao tipo de magma.
 Diferenciar os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade.Detallar

o proceso de metamorfismo e relacionar os factores que lle afectan cos seus tipos.
Identificar rochas metamórficas a partir das súas características e das súas utilidades.
Relacionar estruturas sedimentarias e ambientes sedimentarios.
Explicar a diaxénese e as súas fases.Clasificar as rochas sedimentarias aplicando como criterio as

súas distintas orixes. Analizar os tipos de deformación que experimentan as rochas, establecendo
a súa relación cos esforzos a que se ven sometidas.Representar os elementos dunha dobra e
dunha falla.

Deducir a existencia de estruturas xeolóxicas e a súa relación co relevo, a partir de mapas 
topográficos e cortes xeolóxicos dunha zona determinada.
 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.  Interpretar  o  proceso  de  fosilización  e  os  cambios  que  se
producen. Analizar as causas da extinción das especies

Son os que se detallan na programación xeral da materia , que
pola súa extensión non teñen lugar neste resumo

Elaborar u.n mapa topográfico sinxelo.
Coñecer as novas tecnologías no estudo da composición da te-
rra. A sismoloxía.
Explicar correctamente a tectónica de placas e a Deriva conti-
nental.
Explicar a formación e clasificación dos minerais.
Explicar o Ciclo das rochas e os diferentes tipos.
Coñecer os difentes depósitos minerais de Galicia
Coñecer os ppios  básicos en xeoloxía
Ser quen de reconstruir historias de cortes xeolóxicos sinxelos
Coñecer a estructura interna da terra e diferenciar as unidades
geoquímicas das dinámicas



3ª
A
V
A

     Coñe  e  indicar  os  grandes  grupos  taxonómicos  de  seres  vivos.nterpretar  os  sistemas  de
clasificación  e  nomenclatura  dos  seres  vivos.Definir  o  concepto  de  biodiversidade  e  coñecer  e
identificar os principais índices de cálculo de diversidade biolóxica.
Coñecer e indicar as características dos tres dominios e os cinco reinos en que se clasifican os

seres vivos.Situar as grandes zonas bioxeográficas e os principais biomas.Relaciona as zonas
bioxeográficas coas principais variables climáticas

Interpretar mapas bioxeográficos e determinar as formacións vexetais correspondentes. Valorar a
importancia  da  latitude,  a  altitude  e  outros  factores  xeográficos  na  distribución  das
especies.Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo Describir o proceso de especiación e
enumerar os factores que o condicionan.

 Recoñecer  e  indicar  a  importancia bioxeográfica da  Península  Ibérica  no  mantemento  da
biodiversidade e a aportación de Galicia á biodiversidade.Coñecer e indicar a importancia das illas
como lugares que contribúen á biodiversidade e á evolución das especies. Definir o concepto de
endemismo, e coñecer e identificar os principais endemismos da flora e da fauna españolas e
galegas.Coñecer  e  relacionar  as  aplicacións  da  biodiversidade  en  campos  como  a  saúde,  a
medicina,  a  alimentación  e  a  industria.  Coñecer  e  indicar  as  principais  causas  de  perda  de
biodiversidade, así como as ameazas máis importantes para a extinción de especies.

 Enumerar  as  principais  causas  de  orixe  antrópica  que alteran  a  biodiversidade.Comprender  e
diferenciar  os inconvenientes producidos polo tráfico de especies exóticas e pola liberación no
medio  de  especies alóctonas  ou  invasoras.Describir  as  principais  especies  e  valorar  a
biodiversidade dun ecosistema próximo.

.  Describir  como  se  realiza  a  absorción  da  auga  e  os  sales  minerais.  Coñecer  e  identificar  a
composición  do  zume  bruto  e  os  seus  mecanismos  de  transporte.Explicar  os  procesos  de
transpiración, intercambio de gases e gutación.

 Coñecer  e  identificar  a  composicióndo  zume  elaborado  e  os  seus  mecanismos  de
transporte.Comprender e diferenciar as fases da fotosíntese e os factores que afectan o proceso.

Salientar a importancia biolóxica da fotosíntese. Explicar a función de excreción en vexetais e as
substancias  producidas  polos  tecidos  secretores.Describir  tropismos e  nastias,  e ilustralos  con
exemplos.Definir o proceso de regulación nas plantas mediante hormonas vexetais.

B5.10. Coñecer e relacionar os tipos de fitohormonas coas súas funciónComprender e diferenciar os
efectos da temperatura e da luz no desenvolvemento das plantas.Entender os mecanismos de
reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas.

Diferenciar os ciclos biolóxicosde briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e estruturas
características.

Entender  os  procesos  de  polinización  e  de  dobre  fecundación  nas espermafitas.  Formación  da
semente e o froito.Coñecer e indicar os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de
xerminación.Coñecer e relacionar as formas de propagación dos froitos.

Comprender e discriminar os conceptos de nutrición heterótrofa e de alimentación. Distinguir  os
modelos de aparellos dixestivos dos invertebrados. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos
dos vertebrados.Diferenciar a estrutura e a función dos órganos do aparello dixestivo e as súas
glándulas. Coñecer e relacionar a importancia de pigmentos respiratorios no transporte de osíxeno.

Comprender e describir os conceptos de circulación aberta e pechada, circulación simple e dobre,

Son os que se detallan na programación xeral da materia , que 
pola súa extensión non teñen lugar neste resumo


     Explica a importancia da diversidade xenética.

Explica por que a desaparición dunha especie provoca a 

extinción doutras.Describe exemplos de seres vivos útiles para o 

ser humano.

Interpretar uExplica por que a desaparición dunha especie 

provoca a extincióndoutras.

Elabora unha lista de medidas que se poden ter en conta para
preservar  a  biodiversidade.Describe  as  consecuencias  da
introdución  de  especies  novas  en  zonas  nas  que  antes  non
existíaExplicar a excreción en animais e vexetais.
Coñecer a fisioloxía e anatomía dos aparellos digestivos de in-
vertebrados e vertebrados.
Coñocer a fisiologxía e anatomía dos aparellos circulatorios en
animais e transporte de nutrintes en vexetais.
Coñecer o sistema nervioso e endocrino de vertebrados e inver-
tebrados.
Describe a absorción da auga e dos sales minerais.
Localiza  e  sinala  a  función  da  banda  de  Caspary.Coñece  a

composición  do  zume  bruto  e  os  seus  mecanismos  de

transporte.Explica  os procesos de transpiración,  intercambio  de

gases  e  gutación.Indica  a  función  da  cutina  da  epiderme  das

follas.

Identifica os órganos dunha planta que poden ser sumidoiros e

produtores á vez.Describe os feitos que ocorren durante as fases

da  fotosíntese.Sinala  substancias  que  se  atopan  nos  tecidos

secretores das plantas que son útiles para as persoas.Relaciona

os tecidos secretores e as substancias que producenDescribe as

diferenzas entre tropismos e nastias.

Indica  as  funcións  das  fitohormonas.Explica  os  efectos  da

temperatura e a luz no desenvolvemento da planta.Explica que

sucede  se  se  cultivan  fresas  nun  invernadoiro.Diferencia  a

reprodución  asexual  por  esporas  e  a  multiplicación

vexetativa.Identifica os órganos que interveñen na multiplicación

das  cormófitas.Explica  por  que  a  reprodución  sexual  produce

plantas xeneticamente distintas ás dos seus proxenitores.

Explica o proceso de fecundación nas espermatófitas.

Describe as características das sementes para realizar un banco

de sementes.

Explica as características da nutrición heterótrofa.

Distingue os tipos principais da nutrición heterótrofa.Distingue os 

aparellos dixestivos dos ertebradosEstablece diferenzas entre os 



CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN

     

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Actitude*

Conceptos e procedementos

90% Probas obxectivas escritas

5% Traballos / Expresión escrita

0% Lecturas / Audicións

5% Laboratorios / Expresión oral

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia,
este valorará, como mínimo, o traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio
do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso.

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN

     O principal instrumento serán as probas escritas . Realizaremos pequenos controis  que permitan fixar ideas e un examen global de todolos temas que se explicaron durante a avaliación.Tamén serán tidos en conta as
anotacións sobre as actividades diarias os traballos prácticos.
E necesario obter ó final unha nota numérica coa que enxuizar ó alumno ,que debe ser reflexo do seu traballo continuado. Asi a  nota de avaliación será a media dos controis dos temas e do exámen global de avaliación ,
tendo diferente peso específico unhas u outras en función do seu contido e cantidade. Asi mesmo teranse en conta:
- as diferentes chamadas orais.
- entrega de traballos obrigatorios.
- traballos voluntarios.
- probas obxectivas orais e escritas (dúas por avaliación como mínimo)
- exercicios diarios
A SÚA ACTITUDE VALORARASE
- se interven activamente.
- se coopera e axuda os seus compañeiros e se respeta as suas opinións.
- se amosa unha actitude reflexiva e crítica respecto a súa aprendizaxe.
- se posue outros valores como puntualidade,respeto polas instalacions...

Os alumnos serán informados do seu progreso, e do xeito en que teñen que facer as diferentes actividades , así como da valoración que terán as diferentes exercicios e actividades


