
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

MATERIA E CURSO: Bioloxía e Xeoloxía 4º 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: Tectónica de placas 
 Tema 2: Enerxía interna e relevo 
 Tema 3: Historia da Terra 
 Tema 4: A célula  

 
OBXECTIVOS 

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. 

 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: Baseados nos estándares da programación anual. 

- 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. 

2ª Avaliación 

CONTIDOS:  

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

 
 
OBXECTIVOS 



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. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: Baseados nos estándares da programación anual. 

- 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 

 



 

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 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. 

 

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 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 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 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 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 

 


