
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

MATERIA E CURSO: Bioloxía e Xeoloxía 3º 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 

Tema 1: A organización do corpo humano. 

Tema 2: Ser humano e saúde. 

Tema 3: Alimentación e nutrición. 

Tema 4: Aparato respiratorio e dixestivo. 

 
OBXECTIVOS 

Coñecer as características do ser humano como organismo pluricelular. 

Enumerar e identificar os principais tecidos humanos. 

Sinalar os aparatos e os sistemas que interveñen, tanto nas funcións de nutrición 

coma nás de relación e reprodución. 

Explicar razoadamente a interrelación que existe entre todos os aparatos constituíntes 
do organismo completo. 

Distinguir entre enfermidades infecciosas e non infecciosas. 

Comprender o proceso de desenvolvemento das enfermidades infecciosas. 



Recoñecer a importancia da alimentación no mantemento da saúde. 

Comprender os requirimentos dunha dieta completa e equilibrada. 

Coñecer os órganos e os aparatos que interveñen na función da nutrición. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Identificar a célula como unidade estrutural e funcional do corpo humano. 
 Establecer relacións entre os aparatos do corpo humano. 
 Establecer relacións entre os hábitos de vida, a saúde e a enfermidade. 
 Coñecer os diferentes grupos de microorganismos patóxenos e as medidas 

preventivas básicas para evitar as enfermidades infecciosas. 
 Describir as defensas naturais do organismo fronte ás enfermidades 

infecciosas. 
 Comprender o significado de nutrición, nutrientes e alimentos. 
 Indicar os diferentes tipos de nutrientes e as distintas clases de alimentos. 
 Enumerar as condicións que debe reunir unha dieta equilibrada. 
 Describir os procesos fundamentais da dixestión e a relación que existe entre a 

estrutura dos órganos e a súa función. 
 Explicar, paso a paso, os cambios que teñen lugar nos alimentos desde a súa 

introdución na boca ata que os nutrientes correspondentes aparecen no 
sangue. 

 Coñecer e describir a constitución do aparato respiratorio, así como a función 
dos diferentes órganos. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: Baseados nos estándares da programación anual. 

 Coñecer a estructura celular e as funcións dos seus orgánulos. 
 Identificar os principais aparatos e sistemas do corpo humano 
 Coñecer o concepto de saúde e enfermidade (como evitala). 
 Recoñecer hábitos de hixiene diaria e práctica regular de exercicio físico. 
 Coñecer a anatomía e fisioloxía do aparato digestivo e respiratorio. 
 Prevención das enfermedades mais comúns. 

2ª Avaliación 

 

CONTIDOS 

Tema 5: Aparatos circulatorio e excretor. 

Tema 6: Sistemas nervioso e endocrino. 

Tema 7: Receptores e efectores. 
 
 
 
OBXECTIVOS 

Describir a estrutura anatómica dos aparatos circulatorio e excretor. 



Localizar e identificar os órganos excretores. 

Comprender a necesidade dos sistemas de relación e coordinación, e coñecer os 
compoñentes que interveñen neles. 

     Describir a estrutura da neurona e establecer a clasificación dos distintos tipos que 
existen. 

Enumerar as diferentes partes do sistema nervioso humano. 

Localizar cada parte do sistema nervioso central e indicar as súas funcións. 

Describir as funcións do sistema nervioso periférico e do autónomo. 

Enumerar as glándulas endócrinas, localizalas e sinalar as hormonas producidas por 
cada unha delas. Coñecer a función das diversas hormonas. 

Comprender en que consiste a drogadicción e cales son as consecuencias. 

Clasificar os receptores sensoriais segundo a súa localización e o estímulo percibido. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Comprender o funcionamento do corazón, diferenciando os procesos que 
teñen lugar en cada fase do latexo cardíaco. 

 Describir o percorrido do sangue polos circuítos circulatorios e localizar as 
arterias e as veas máis importantes. 

 Explicar o mecanismo de circulación do sangue polos vasos sanguíneos. 
 Establecer as semellanzas e as diferenzas entre o sistema nervioso e o 

endócrino. 
 Describir as neuronas e citar os diferentes tipos que existen. 
 Coñecer o concepto de corrente nerviosa e como se transmite. 
 Coñecer as principais glándulas endócrinas e as hormonas que segregan. 
 Explicar o concepto de receptores sensoriais e clasificar os distintos tipos que 

existen. 
 Explicar a estrutura dos músculos e a contracción muscular. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: Baseados nos estándares da programación anual. 

 Coñecer a anatomía e fisioloxía do sistema endocrino e nervioso. 
 Coñecer o concepto básico de drogodependencia. 
 Coñecer os receptores sensoriais e asocialos cos estímulos externos. 
 Coñecer os principais músculos e ósos. Lesións mais frecuentes. 

 

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 suxetos a posibles modificacións  en 

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

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

Mantéñense os estándares xerais establecidos na programación anual, pero 
adaptados ao 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 avaliación 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 Puntualidade 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 
 


