
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

MATERIA E CURSO: Bioloxía  1º BAC 

Conforme ditan as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación 
, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 
trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia, o Departamento de Bioloxía e xeoloxía  reuniuse de maneira 
telemática o día 6 de maio e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa 
Programación Didáctica do curso actual. 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE: 

A adaptación da programación didáctica 2019/20 do departamento de Bioloxía e 

Xeoloxía  será publicada na páxina web do centro IES Canido. 

1ª Avaliación 

CONTIDOS 

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

OBXECTIVOS 

 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 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: Baseados nos estándares da programación anual. 

 Elaborar un mapa topográfico sinxelo. 
 Coñecer as novas tecnologías no estudo da composición da terra. A 

sismoloxía. 
 Explicar correctamente a tectónica de placas e a Deriva continental. 
 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 

 

2ª Avaliación 



CONTIDOS:  

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

OBXECTIVOS 

  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 

 Coñecer os principios inmediatos como compoñentes dos seres vivos 
 Coñecer e identificar os principais tecidos que forman ós animais e plantas 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: Baseados nos estándares da programación anual. 

 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  
 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. Establece 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. 

3ª Avaliación 

No momento da suspensión das clases presencias faltaban por dar : 

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

 

Debido ás circunstancias xurdidas neste curso, e seguindo as instrucións do Ministerio 

de Cultura e da Consellería de educación, vémonos na obriga  de modificar a 

metodoloxía da 3ª Avalilación e do presente curso, e polo tanto, modificar tamén os 

criterios de avaliación. 

Os cambios nos criterios de avaliación están suxetos a posibles modificacións  en 

función das novas directrices que poidan aparecer antes do remate do curso. 

Valoración dos traballos (3ª avaliación e recuperacións):  

Mantéñense os estándares xerais establecidos na programación anual, pero 
adaptados o novo tipo de actividades. Por este motivo a valoración destes traballos 
varía con respeto á que está indicada na programación anual. 
Dado o carácter non presencial, e tendo en conta as posibles diferencias no acceso ás 

diferentes  TIC por parte dos alumnos, a valoración dos traballos seguirán este criterio: 

Contidos Presentación Puntualiade entrega 

70% 20% 10% 

 

Os traballos terán como finalidade: 

- Completar o temario de 1º de Bacharelato de forma progresiva e comprensiva.  

- Reforzar e ampliar os coñecementos da 1ª e 2ª avaliación. 

-  Poderán facerse exames non presenciais para mellorar (voluntario) a nota da 

1ª ou 2ª avaliación, en función dos acontecementos sanitarios. 

 

 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- A 1ª e 2ª avaliación xa foi valorada cos criterios establecidos na programación. 

- Valorar o traballo non presencial  da 3ª Avaliación , tendo en conta o esforzo e 

as circunstancias socio-económicas específicas. Ata este momento os alumnos 

mostran un alto grao de interese polo traballo a través da aula virtual. 

- Considerarase o aprobado cando a suma porcentual das dúas avaliacións 

sume un 5.  

- As actividades realizadas durante a terceira avaliación servirán para a 

recuperación da materia suspensa ou ben para subir ata un máximo de dous 

puntos a cualificación final. 

Se os alumnos retoman as clases presenciais, é obvio que o número de clases será 

moi curto, polo que,. por este motivo, e a acumulación doutros posibles exames, non 

penso facer exame da 3ª Avaliación. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Polo traballo desenvolto polos alumnos nestas circunstancias, cabe destacar que: A 
competencia dixital e aprender a aprender sobresaen sobre as demáis. 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 

Xa se explicou no apartado Criterios de Avaliación. 

 Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo 
Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha 
avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser convocado 
a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas 
presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización de traballos ou 
actividades que permitan unha avaliación obxectiva 

. 

En Ferrol, a  7 de maio de 2020 

Xefe/a do Departamento: Ramón E. López Anca 
 


