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OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN e MÍNIMOS ESIXIBLES

OBXECTIVOS CONTIDOS

1ª
AVA

1.    Interpretar mensaxes e informacións relacionadas coa dinámica
terrestre e a historia da Terra.
2.    Aplicar  os  conceptos,  leis  e  teorías  na  análise  de  feitos  e
fenómenos naturais.
3.    Utilizar  procedementos  e  estratexias  científicas,  e  modelos
representativos usados no ámbito científico como táboas, gráficas,
diagramas, debuxos, esquemas, fotografías... para a resolución de
cuestións.
4.    Recompilar,  elaborar  e  sintetizar  diferentes  informacións
relacionadas coa Bioloxía e a Xeoloxía utilizando diferentes fontes
bibliográficas e as tecnoloxías da información e das comunicacións.
5.    Expresar  mensaxes con  contido científico utilizando diversas
linguaxes -oral,  escrita, gráfica, icónica,  multimedia etc.- de forma
axeitada.
6.    Describir as implicacións das actuacións dos seres humanos
sobre o relevo, os ecosistemas e outros seres vivos analizando a
relación que se establece entre desenvolvemento científico, técnica
e a sociedade.

Tema 1: Tectónica de placas
Tema 2: Enerxía interna e relevo
Tema 3:  Historia da  Terra

Tema 4: A célula I

2ª
AVA

1.    Planificar  actividades individuais  e  en  grupo sobre  cuestións
relacionadas  coa  dinámica  terrestre,  a  citoloxía,  a  xenética
mendeliana  e  algúns  temas  relativos  ao  coñecemento  dos
ecosistemas.
2.    Analizar  as  implicacións  ecolóxicas,  sociais,  éticas  e  para  a
saúde das relacións entre a Bioloxía e a Xeoloxía e os avances en
biotecnoloxía xenética e reprodutiva.
3.  Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións científicas
e  tecnolóxicas  relacionadas  coa  bioética,  a  xenética  molecular...
mediante  o  contraste  e  a  avaliación  de  informacións  obtidas  en
distintas fontes.

Tema 4 : A célula II
Tema 5: A herdanza biolóxica
Tema 6: Xenética humana
Tema 7: Xenética molecular

3ª
AVA

1.  Recoñecer os problemas a que se enfronta, na actualidade, a
humanidade  en  relación  á  sobreexplotación  de  recursos  e  á
necesidade de buscar e adoptar medidas para o logro dun futuro
sostible.
2.  Aplicar os coñecementos adquiridos sobre a dinámica terrestre e
os  ecosistemas para comprender  a  necesidade de  racionalizar  a
xestión dos recursos do noso planeta.
3.  Sinalar os trazos característicos da contorna natural de Galicia
desde o punto de vista xeolóxico, zoolóxico e botánico.
4.    Describir as implicacións das actuacións dos seres humanos
sobre o relevo, os ecosistemas e outros seres vivos analizando a
relación que se establece entre desenvolvemento científico, técnica
e a sociedade.

Tema 8: Evolución e orixe da vida
Tema 9: Os seres vivos no seu medio

Tema 10: Os ecosistemas
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES

1
ª
A
V
A

1.Interpretar debuxos, modelos, vídeos e fotografías de paisaxes de Galicia
e  do  Estado  analizando  os  factores,  axentes  xeolóxicos  e  procesos
implicados no seu modelado.
2.Utilizar  a  tectónica  de  placas  para  a  interpretación  do  relevo  e  dos
acontecementos xeolóxicos.
3.Localizar en mapas de fondos oceánicos e de placas os diferentes límites
das  placas  litosféricas  explicando  os  fenómenos  xeolóxicos  máis
importantes asociados ao seu movemento.

4. Facer a secuencia cronolóxica da apertura dun océano.

5.Determinar  os  principais  acontecementos  xeolóxicos  e  biolóxicos  na
historia da Terra.
6.Empregar modelos temporais a escala para identificar algúns dos cambios
máis significativos da historia da Terra.
7.Aplicar os principios da estratigrafía para relatar algúns cambios na Terra.
8.Analizar  a  importancia  dos  fósiles  como  testemuños  estratigráficos  e
paleobióticos.
9.Interpretar  a  estrutura  e  o  funcionamento  dos  seres  vivos  mediante  a
teoría celular.

10.  Establecer diferenzas e semellanzas entre a célula eucariota animal
e a vexetal.
11.Relacionar  cada un  dos  elementos  celulares  coa función  biolóxica
que desempeñan.

•Saber  que  é  a  litosfera  e  a
astenosfera.

Coñecer os principais bordes de placa.
Saber  explicar  de forma sinxela  a Teoría  da
tectónica de placas.
Explica-lo  ciclo  das  rochas  e  a  xénese  das
cordilleiras.

Relaciona-los fósiles coa historia xeolóxica da
Terra.
Saber  a  forma  e  función  das  principais
estructuras celulares

2
ª
A
V
A

Explicar,  utilizando  un  vocabulario  apropiado,  as  diferenzas  entre  a
mitose e a meiose e o significado biolóxico de cada proceso.
Resolver problemas sinxelos de transmisión de carácteres hereditarios,
aplicando os coñecementos das leis de Mendel.
Realizar investigacións sinxelas sobre os carácteres hereditarios.
Debater,  fundamentadamente,  sobre  as  consecuencias  bioéticas  da
clonación, os avances en terapias xénicas e en técnicas de diagnóstico
prenatal.
Utilizar diferentes fontes de información e as tecnoloxías da información
e das comunicacións para a elaboración de contidos relacionados con
diversidade xenética e as mutacións a partir do concepto de xene.
Expoñer  os  argumentos  que  apoian  a  teoría  da  evolución  e  as
controversias científicas, sociais e relixiosas que suscitou esta teoría.
Relacionar evolución e distribución dos seres vivos cos mecanismos de
selección  natural  que  actúan  sobre  a  variabilidade  xenética  de  cada
especie.

Diferenciar a mitose da meiose, en canto a súa
importancia biolóxica, e as súas diferencias.
Coñece  os  mecanismos  e  a  localización  da
transmisión xenética
Sabe  constriur  e  interpretar  un  cariotipo
humano sinxelo
Coñece  a  estrutura  básica  do  ADN  e  dos
cromosomas
Saber explicar as diferentes teorías evolutivas

3
ª
A
V
A

1.Representar graficamente relacións tróficas nun ecosistema, mediante
cadeas,  redes  ou  pirámides  tróficas  explicando  como  se  produce  a
transferencia de materia e enerxía.
2.Enumerar  os  factores  que  desencadean  desequilibrios  nos
ecosistemas  recoñecendo  as  estratexias  para  restablecer  o  seu
equilibrio.
3.Explicar que os problemas globais relacionados coa deterioración dos
ecosistemas necesitan solucións de aplicación local, e implicación nesas
solucións mediante o reciclado, a reutilización de materiais etc.
4.Caracterizar algúns ecosistemas de Galicia valorando a necesidade da
súa protección e conservación.
5.Realizar traballos experimentais con orde, limpeza, coidado e precisión
na manipulación de materiais e instrumentos de laboratorio (microscopio
e lupa) respectando as normas de seguridade neste.

Resolver  problemas  sinxelos  sobre  a
transformación do relevo
Identificar  os  factores  bióticos  e  abióticos
nunha cumunidade
Comprender  de  forma  sinxela  o  fluxo  de
enerxía e de materia nunha cadea trófica.
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Actitude (porcentaxes) 5%

Conceptos e 
procedementos 
(porcentaxes)

80,00% Probas obxectivas escritas

5,00%
Traballos / 
Expresión 
escrita

5% Traballo diario / Esforzo

5%
Laboratorios / 
Expresión oral

CRITERIOS e PROCEDEMENTO DA CUALIFICACIÓN
Utilizaránse os instrumentos que intenten acadar o máximo posible de obxetividade respecto á valoración cualitativa do alumnado, 
e polo tanto é necesario establecer unha porcentaxe numérica que reflexe a progresión do seu proceso de aprendizaxe. Con esta 
finalidade terase en conta:
• fichas de observacion que poden recoller a seguinte informacion.
• entrega de traballos obrigatorios.
• traballos voluntarios.
• 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...
• probas obxectivas orais e escritas: dúas mínimo por avaliación
• exercicios diarios
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