
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

MATERIA E CURSO: Ciencias Naturais 1º ESO 

 

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 

UNIDADE 1. O universo e o noso planeta 
UNIDADE 2.  A xeosfera. Minerais e rochas 
UNIDADE 3. A Atmosfera 
UNIDADE 4. A Hidrosfera. 
 
OBXECTIVOS 
1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 
2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 
3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 
4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 
óptima exposición.  
5. Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se 
desenvolva a vida.  
6. Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución 
das galaxias. 
7. Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da 
historia. 
8. Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 
9.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. 
10. Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 
11. Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das 
rochas.  
12. Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.  
13. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que 
contribúan a unha solución. 
14. Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 



15. Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 
16. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución 
no consumo e a reutilización. 
17. Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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. 

 

B2.1. Xustificar a teoría de deriva continental en función das evidencias 
experimentais que a apoian. 

B2.2. Explicar a tectónica de placas e os fenómenos a que dá lugar, así como os 
riscos como consecuencia destes fenómenos. 

B2.3. Determinar as consecuencias do estudo da propagación das ondas sísmicas P 
e S, respecto das capas internas da Terra.. 

B2.4. Coñecer e describir os últimos avances científicos sobre a orixe da vida na 
Terra e enunciar as teorías científicas que explican a orixe da vida na Terra, 
diferenciándoas das baseadas en crenzas. 

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. 
B2.6. Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual 
e establecer as adaptacións que nos fixeron evolucionar. 

 

B3.1. Analizar a evolución histórica na consideración e no tratamento das doenzas. 

B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que non o é. 

B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a realización dun transplante e as súas 
consecuencias. 

B3.4. Tomar conciencia da importancia da investigación médico-farmacéutica. 

B3.5. Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos. 

B3.6. Diferenciar a información procedente de fontes científicas das que proceden 
de pseudociencias ou que perseguen obxectivos simplemente comerciais. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: Baseados nos estándares da programación anual. 

 Compoñentes do Universo e do Sistema Solar. 

 Características, capas e movementos dá Terra. 

 Características dá Lúa. Ás eclipses. 

 Composición, estrutura dá atmosfera. O ciclo dá auga. Usos e propiedades dá 
auga. 

 O ser humano e a contaminación dá atmosfera e dá hidrosfera. 

 Identificación dos mineraise rocas mais comúns. 

2ª Avaliación 

CONTIDOS 

UNIDADE 5. A biosfera. 



UNIDADE 6.  Os vertebrados. 
UNIDADE 7.  Os Invertebrados. 
 
 
OBXECTIVOS 
1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 
2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 
3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 
4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha 
óptima exposición.  
5. Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa e heterótrofa. 
6. Identificar os diferentes grupos de seres vivos.  
7. Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos 
taxonómicos. 
8. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 
9. Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as 
plantas máis comúns. 
10. Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 
11. Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais 
e ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
12. Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación 
de animais e de plantas. 
13. Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao 

seu nivel. 

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. 

Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas de laboratorio ou 

de campo, describir a súa execución e interpretar os seus resultados. 

Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características morfolóxicas principais 

dos grupos taxonómicos. 

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. 

Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e explicar a súa 

importancia no conxunto dos seres vivos. 

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

animais e plantas. 

Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

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

animais e plantas. 

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

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas, con especial atención aos 

ecosistemas galegos. 

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

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



Expor e defender en público o proxecto de investigación realizado 

Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: Baseados nos estándares da programación anual. 

 Composición química e a estrutura celular dos seres vivos. 

 Os cinco reinos. Principais grupos de vertebrados e invertebrados. Características 
e funcións vitais. 

 Estrutura dos virus e dás bacterias. 

 Ás enfermidades, como evitalas. 

Para estas dúas primeiras avaliacións, os alumnos xa foron avaliados seguindo os 
criterios xerais de avaliación, os instrumentos de avaliación, procedementos de 
avaliación e criterios para determinar a cualificación final. Todos estes apartados están 
recollidos e detallados na programación anual. 

3ª Avaliación 

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 Avaliación e do presente curso, e polo tanto, modificar tamén os 

criterios de avaliación. 

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

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

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. 

Manteñense 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. 

Valoración dos traballos (3ª avalación e recuperacións): 



Dado o carácter non presencial, e tendo en conta as posibles diferencias no acceso ás 
diferentes  TIC por parte dos alumnos, as actividades realizadas a través da aula 
virtual , preguntas e contacto co profesor, participación no foro, correo electrónico, 
terán a  calificación  seguindo estes criterios: 

Contidos Presentación Puntualiade entrega 

70% 20% 10% 

 

Os traballos terán como finalidade: 

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

- Ampliación de certos puntos do currículo non dado presencialmente, sempre 

que poidan ser asumidos sen dificultades polos alumnos. 

-  Exames presenciais ou non presenciais para mellorar a nota da 1ª ou 2ª 

avaliación, en función dos acontecementos sanitarios. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Polo traballo desenvolto polos alumnos nestas circunstancias, cabe destacar: 

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 

 


