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1. CONTEXTO 

1.1 Presentación da materia 
Os contidos que se imparten na materia de Bioloxía e Xeoloxía están orientados a que os alumnos e as alumnas 

adquiran as bases propias da cultura científica facendo especial fincapé na unidade dos fenómenos que 

estruturan o ámbito natural, nas leis que os rexen e na expresión matemática desas leis, obtendo con iso unha 

visión racional e global do noso contorno coa que poidan afrontar os problemas actuais relacionados coa vida, 

a saúde, o medio e as aplicacións tecnolóxicas. 

Na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria abórdanse aspectos físico-químicos e biolóxico-xeolóxicos da 

natureza. Nestes cursos mantense o carácter integrador da materia, establecendo como fío condutor do seu 

desenvolvemento dúas ideas: unha busca de sinais de identidade na diversidade do existente e unha atención 

ao cambio, ás transformacións, dirixido á súa comprensión e control. Preténdese que o alumno e a alumna 

descubran a existencia de marcos conceptuais e procedementos de indagación comúns aos diferentes ámbitos 

do saber científico. 

1.2 O Centro 
O IES Plurilingüe Castro da Uz atópase no concello de As Pontes (A Coruña) e a el acoden estudantes 

procedentes de todos os centros de Educación Primaria do Concello. 

No centro ofértanse as ensinanzas de ESO, ESA, Ciclos formativos de grao profesional básico (Informática de 

oficina e Mantemento de vehículos), medio (Electromecánica de vehículos automóbiles, Sistemas 

microinformáticos e redes e Soldadura e Caldeiraría) e superior (Administración e finanzas e Mantemento 

electrónico). Ademais, impártense varios niveis de Inglés da Escola Oficial de Idiomas.  

2. OBXECTIVOS 

2.1 Obxectivos xerais de etapa 
Obxectivos xerais da ESO aos que se contribúe desde as materias do departamento 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que 

lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar 

a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal 

ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller 
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 

demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, 

e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 

iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 

textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así 

como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 

cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade 

en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 

participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 

dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

2.2 Concreción de obxectivos por materia e curso da ESO: 

Obxectivos da materia Laboratorio de Ciencias de 2º ESO 

1. Identificar os materiais de laboratorio de uso máis común. 

2. Utilizar o material de laboratorio de maneira correcta. 

3. Coñecer e aplicar as normas de seguridade no laboratorio.  

4. Tratar de maneira axeitada os residuos xerados durante as prácticas.  
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5. Realizar actividades prácticas de maneira organizada e cada vez máis autónoma a partir das instrucións 

dadas. 

6. Observar e rexistrar de maneira rigorosa os resultados obtidos.  

7. Extraer conclusións a partir das observacións realizadas.  

8. Relacionar os resultados obtidos e o procedemento seguido cos fundamentos teóricos 

correspondentes. 

9. Comunicar os procedementos realizados, os resultados obtidos e as conclusións extraídas 

empregando o vocabulario científico apropiado. 

10. Traballar contidos non lingüísticos utilizando a lingua inglesa, mellorando o dominio efectivo desta 

lingua. 

Obxectivos da materia Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO 

1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células. 

2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización.  

3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina.  

4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose. 

5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos. 

6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN. 

7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética.  

8. Ver as mutacións como formas de xerar diversidade xenética. 

9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas sinxelos.  

10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo.  

11. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación. 

12. Coñecer as probas e mecanismos da evolución. 

13. Obter información a partir de arbores filoxenéticas. 

14. Coñecer o proceso de hominización. 

15. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar cortes xeolóxicos 

e perfís topográficos sinxelos. 

16. Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando eóns, eras e 

períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

17. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas.  

18. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise.  

19. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación.  

20. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas.  

21. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 

22. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas.  

23. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio. 

24. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica. 

25. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas. 

26. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida selectiva.  

27. Valorar a importancia da utilización de enerxías renovables para a sostibilidade do planeta. 

28. Utilizar o método científico nas investigacións. 

29. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación.  

30. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas. 

31. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal.  
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32. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións.  

3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

3.1 Laboratorio de Ciencias (2º ESO) 
 

 

Avaliac

i ón 

UNIDADES DIDÁCTICAS Refer

e ncia 

Libro 
texto 

 

Temporalización 

Probas 

avaliaci 

ón 

 

Contido 

 

1
ª,

 2
ª 

e
 3

ª 
A

va
lia

ci
ó

n
 

BLOQUE 1. O LABORATORIO DE CIENCIAS 

N
O

N
 A

P
LI

C
A

B
LE

 

Setembro-Xuño 

 

N
O

N
 A

P
LI

C
A

B
LE

 

Materiais de laboratorio 

Normas de seguridade no laboratorio 

Eliminación de residuos 

BLOQUE 2: O TRABALLO EXPERIMENTAL NO LABORATORIO 

Realización dunha práctica 

Recollida de datos 

Análise de resultados e extracción de conclusións 

Relación cos conceptos científicos estudados 

BLOQUE 3. PRESENTACIÓN E DIFUSIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Presentación da práctica. 

Difusión da práctica. 

 

3.2 Bioloxía e Xeoloxía 4º de ESO 
 

 

Avaliaci 

ón 

UNIDADES DIDÁCTICAS Refere 

ncia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliaci 

ón 
Tema 
/ U.D. 

 
Bloque 

 
Contido 

 
Mes 

 
Sesións 

 

1
ª 

A
va

li
ac

ió

n
 

 B1 BLOQUE 1: A EVOLUCIÓN DA VIDA     

 
 

1 

B1.1 
Célula procariota e célula eucariota: relacións evolutivas. 
Célula animal e célula vexetal: morfoloxía e función. 

 
 

1 

 

Setembr 
o- 

outubro 

 
 

12 

 
 

x 
B1.2 Núcleo e ciclo celular. 
B1.3 Cromatina e cromosomas. Cariotipo. 

B1.4 
Mitose e meiose: principais procesos, importancia e 
significado biolóxico. 

 
 

2 

B1.5 Ácidos nucleicos: ADN e ARN.  
 

3 

 
Outubro 

- 
novembr 

o 

 
 

16 

 
 

x 
B1.6 

ADN e xenética molecular. Proceso de replicación do ADN. 
Concepto de xene. 

B1.7 Expresión da información xenética. Código xenético. 
B1.14 Técnicas da enxeñaría xenética. 
B1.15 Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 

 
 
 

B1.9 
Herdanza e transmisión de caracteres. Introdución e 
desenvolvemento das leis de Mendel. 

 
 

2 

 
 

Decembr 

 
 
 

 
 
 B1.10 Base cromosómica da herdanza mendeliana. 

B1.11 Aplicacións das leis de Mendel. 
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3 B1.12 Herdanza do sexo e herdanza ligada ao sexo. o- 
xaneiro 

14 x 

 
2

ª 
A

va
li

ac
ió

n
 

B1.13 Doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social. 
B1.8 Mutacións. Relacións coa evolución. 3 

 
 

4 

B1.16 
Orixe e evolución dos seres vivos. Hipóteses sobre a orixe da 
vida na Terra. 

 
 

4 

 

 
Xaneiro - 
febreiro 

 
 

12 

 
 

x 
B1.17 Teorías da evolución. Feito e mecanismos da evolución. 
B1.18 As árbores filoxenéticas no proceso de evolución. 
B1.8 Mutacións. Relacións coa evolución. 

B1.19 Evolución humana: proceso de hominización. 
 B3 BLOQUE 3: ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE     

 
 
 
 
 
 

 
5 

B3.1 
Compoñentes e estrutura do ecosistema: comunidade e 
biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico. 

 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 

Febreiro 

- 

marzo 

 
 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

B3.2 
Factores ambientais e seres vivos. Factores l imitantes e 
adaptacións. Límite de tolerancia. 

B3.3 
Relacións intraespecíficas e interespecíficas. Influencia na 
regulación dos ecosistemas. 

B3.4 
Autorregulación do ecosistema, da poboación e da 
comunidade. 

B3.9 Sucesións ecolóxicas. 
B3.5 Relacións tróficas: cadeas e redes. 

B3.6 Dinámica do ecosistema. 
B3.7 Ciclo da materia e fluxo da enerxía. 
B3.8 Pirámides ecolóxicas. 
B3.9 Ciclos bioxeoquímicos. 

B3.10 
Eficiencia ecolóxica e aproveitamento dos recursos 
alimentarios. Regra do 10 %. 

 
 
 

6 

 
B3.11 

Actividade humana e medio ambiente. Impactos e valoración 
das actividades humanas nos ecosistemas. Consecuencias 
ambientais do consumo humano de enerxía. 

 
 
 

6 

 
 

Marzo - 
abril 

 
 
 

6  
B3.12 

Os recursos naturais e os seus tipos. A superpoboación e as 
súas consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 
incendios, etc. 

B3.13 Os residuos e a súa xestión. Coñecemento de técnicas 
  sinxelas para coñecer o grao de contaminación e depuración 

ambiental. 

    

 
B3.14 

Uso de enerxías renovables como factor fundamental para 
un desenvolvemento sustentable. Consecuencias ambientais 
do consumo humano de enerxía. 

  B2 BLOQUE 2: A DINÁMICA DA TERRA     

 

3
ª 

A
va

li
a

ci
ó

n
 

 
 

8 

B2.5 
1. Estrutura e composición da Terra. Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

 

8 

 
 

Abril  - 
maio 

 
 

12 

 
 

x 
B2.6 

2. A tectónica de placas e as súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á tectónica de placas. 

B2.7 
3. Evolución do relevo como resultado da interacción da 
dinámica externa e interna. 

9 

 
 
 
 
 

9 

B2.3 
Os fósiles guía e o seu emprego para a datación e o estudo 
de procesos xeolóxicos. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

Maio - 
xuño 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

x 

 

B2.4 
Interpretación de mapas topográficos e realización de perfís 
topográficos. Interpretación e datación de procesos 
representados en cortes xeolóxicos. 

 
B2.1 

Historia da Terra. Orixe da Terra. Tempo xeolóxico: ideas 
históricas sobre a idade da Terra. Principios e 
procedementos que permiten reconstruír a súa historia. 
Util ización do actualismo como método de interpretación. 
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B2.2 
Eóns, eras xeolóxicas e períodos xeolóxicos: situación dos 
acontecementos xeolóxicos e biolóxicos importantes. 

 

 
 

 

Todas 

 B4 BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN     

 
 
 

N.A. 

 
B4.1 

Método científico. Elaboración de hipóteses, e 
comprobación e argumentación a partir da experimentación 
ou a observación. 

 
 
 

N.A. 

 
 

Setembr 
o - 
xuño 

 
 
 

N.A. 

 
 
 

N.A. B4.2 Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 

 
B4.3 

Proxecto de investigación: organización. Participación e 
colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 
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4. RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E ESTÁNDARES 

4.1 Laboratorio de Ciencias (2º ESO) 
 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
grao 

mínimo 
C.C. 

Instrmentos 

E.T. 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

Pr
o

d
u

ci
ó

n
s 

al
u

m
n

ad
o

 

Bloque 1: O laboratorio de Ciencias 

F g i 
Materiais de 
laboratorio 

Coñecer os distintos 
instrumentos e materiais 

empregados no laboratorio e 
utilizalos da forma axeitada. 

Nomea correctamente os materiais de 
laboratorio de uso máis común. 

50% 

CMCT, CL 

50% 50% 

CL, EOE, 
EC 

Emprega os instrumentos e materiais axeitados 
para cada uso concreto. 

CMCT CL, EC 

Emprega e conserva o material de maneira 
apropiada. 

CMCT, 
CSC 

CL, EC 

f, g 
Normas de 

seguridade no 
laboratorio 

Coñecer e aplicar as normas 
de seguridade 

Coñece as normas de seguridade no laboratorio 
e cúmpreas na práctica diaria. 

50% 

CMCT, 
CSC 

50% 50% 

CL, EC 

Identifica os riscos das substancias de acordo 
coa súa etiquetaxe e toma as precaucións 
oportunas. 

CMCT, 
CSC 

CL, EC 

f, g, i 
Eliminación 
de residuos 

Identificar diferentes tipos de 
residuos e xestionar a súa 

eliminación de forma 
adecuada. 

Identifica os riscos de cada produto de acordo 
coa etiquetaxe e as instrucións da práctica, e 
realiza a súa eliminación tendo en conta esa 
información. 

50% 
CMCT, 

CSC 
50% 50% CL, EC 

Bolque 2: O traballo experimental no laboratorio 
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b, e, f, g, i 
Realización 

dunha 
práctica 

Seguir as instrucións 
recibidas para a realización 

da práctica, utilizando os 
materiais da maneira 

adecuada 

Manifesta progresiva autonomía na realización 
das tarefas prácticas. 

100% 

CSC, CAA, 
CSIEE 

    

EMP 

Amosa habilidades para o traballo en grupo 
resolvendo conflitos de maneira pacífica. 

CSC, CAA, 
CSIEE 

EC, PV 

Segue as instrucións dadas, emprega o material 
axeitado e recolle o lugar de traballo ao 
finalizar. 

CSC, CAA, 
CL 

CL, EC 

b, e, f, g, i 
Recollida de 

datos 
Rexistrar os resultados da 

práctica da forma axeitada. 

Organiza os datos obtidos da maneira 
adecuada (emprega as unidades correctas; 
preséntaos en forma de texto, gráficos, 
fotografías, etc., segundo corresponda). 

50% 

CMCT, 
CD, CL, 
CAA, 
CSIEE 

50% 50% 
EOE, CA, 
EMP 

b, f, g 

Análise de 
resultados e 
extracción de 
conclusións 

Valorar os resultados obtidos 
e extraer conclusións a partir 

deles 

Analiza a información obtida e extrae 
conclusións a partir dos datos empíricos de 
maneira rigorosa. 

50% 
CMCT, CL, 

CAA 
50% 50% 

EOE, CA, 
EMP 

e, f, g 

Relación cos 
conceptos 
científicos 
estudados 

Relacionar os procedementos 
realizados  e os resultados 
obtidos cos fundamentos  

teóricos das disciplinas 
científicas relacionadas. 

Identifica os conceptos clave e as leis científicas 
relacionadas coa práctica realizada e analiza os 

resultados obtidos en referencia a eles. 
50% 

CMCT, 
CAA 

50% 50% 
EOE, CA, 
EMP 

Bolque 3: Presentación e difsión das actividades 

b, e, f, g, i 

Presentación 
da práctica.  
Difusión da 

práctica. 

Comunicar, tanto oralmente 
coma por escrito, a 

actividade realizada. 

Utiliza de maneira adecuada o vocabulario 
específico. 

50% 

CMCT, CL 

50% 50% 

CL, EOE 

Presenta oralmente e/ou por escrito a 
experiencia realizada de forma clara, ordenada 
e rigorosa. 

CL, CD, 
CAA, 
CSIEE 

EOE, EMP 
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Diferencia, na súa exposición, os obxectivos da 
práctica, os procedementos empregados, os 
resultados e a conclusión obtidos. 

CMCT, 
CAA 

EOE 

Utiliza as tecnoloxías da información e 
comunicación para difundir as experiencias 
realizadas. 

CL, CD, 
CAA 

CL, EOE, 
TIC, EMP  

 

4.2 Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 

Tema 
/UD 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

C.C. Estándares de aprendizaxe/ Indicadores de logro 
Grao 

mínimo 
consec. 

Instrumentos E.T. 

Pr
o

b
. E

sc
. 

R
ú

b
 

Tr
ab

. g
ru

. 

Tr
ab

. I
n

d
. 

Ca
d

. 

O
b

s.
 

 

1ª AVALIACIÓN 

1 

B1.1 B1.1 

BXB1.1.1 
CAA, 

CMCCT 

Compara a célula procariota e a eucariota, a 
animal e a vexetal, e recoñece a función dos 
orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía 
e función. 

100 % 

80 % 20 % 

CL, EOE 

BXB1.1.2 CD, CAA 
Identifica tipos de células utilizando o 
microscopio óptico, micrografías e esquemas 
gráficos. 

80 % TIC 

B1.2 B1.2 BXB1.2.1 CCL, CAA 
Distingue os compoñentes do núcleo e a súa 
función segundo as etapas do ciclo celular.  

70 % CL, EOE 

B1.3 B1.3 BXB1.3.1 CMCCT 
Recoñece as   partes   dun   cromosoma   
utilizándoo   para construír un cariotipo. 

70 % EOE 

B1.4 B1.4 BXB1.4.1 
CMCCT, 

CAA 

Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia 
ambos os procesos e distingue o seu significado 
biolóxico. 

70 % EOE 

2 B1.5 B1.5 BXB1.5.1 
CAA, 
CSIEE 

Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

70 % 80% 20% CL, EOE 
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B1.6 B1.6 BXB1.6.1 CAA 
Recoñece a función do ADN como portador da 
información xenética, e relaciónao co concepto 
de xene. 

70 % CL, EOE 

B1.7 B1.7 BXB1.7.1 
CAA, 
CSIEE 

Ilustra os mecanismos da expresión xenética por 
medio do código xenético 

70 % EOE 

B1.14 B1.12 BXB1.12.1 
CMCCT, 

CSIEE 

Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría 
xenética. 

70 % 

CL, EOE, 
EMP 

         Recoñece a utilidade das principais 
ferramentas en enxeñaría xenética: encimas de 
restrición, vectores de clonación, ligases, célula 
hospedeira.

         Describe as etapas que conducen á obtención 
de ADN recombinante e a súa utilización en 
procesos de clonación molecular.

70 % 

B1.15 

B1.13 BXB1.13.1 
CSC, 

CSIEE, 
CAA 

Describe as   técnicas   de   clonación   animal,   
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 

70 % CL, EOE 

B1.14 BXB1.14.1 
CSC, 
CSIEE 

Analiza as   implicacións   éticas,   sociais   e   
ambientais   da enxeñaría xenética. 

70 % 
CL, EOE, 

EC 

B1.15 BXB1.15.1 CSC 
Interpreta criticamente as consecuencias dos 
avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

70 % 
CL, EOE, 
EC, EMP 

3 

B1.8 B1.8 BXB1.8.1 
CMCCT, 

CAA 
Recoñece e explica en que consisten as 
mutacións e os seus tipos. 

80 % 

80% 20% 

CL, EOE 

B1.9 
B1.10 
B1.11 

B1.9 BXB1.9.1 
CMCCT, 

CAA, 
CCEC 

Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de 
cruzamentos con un ou dous caracteres. 

80 % CL, EOE 

B1.12 B1.10 BXB1.10.1 
CAA, 
CSIEE 

Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo. 

70 % CL, EOE 

B1.13 B1.11 BXB1.11.1 
CMCCT, 

CSC 

Identifica as doenzas hereditarias  máis 
frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

70 % 
CL, EOE, 

EMP 
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2ª AVALIACIÓN 

4 

B1.16  
B1.17 

B1.16 BXB1.16.1 
CMCCT, 

CAA 

Distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

  

80% 20% 

CL, EOE 

        Diferencia os principios lamarckistas dos 
darwinistas.

80% 

        Explica procesos evolutivos utilizando os 
principios darwinistas e lamarckistas.

80% 

        Identifica os motivos polos que se desbotou 
o lamarckismo.

80% 

        Coñece o neodarwinismo como teoría e as 
súas aportacións.

70% 

        Describe o proceso evolutivo empregando os 
principios do neodarwinismo.

70% 

B1.16 
B1.17 

B1.17 BXB1.17.1 CAA 
Establece a relación entre variabilidade xenética, 
adaptación e selección natural. 

80% CL, EOE 

B1.18 B1.18 BXB1.18.1 CAA 

Interpreta árbores filoxenéticas. 

80% 

CA, EOE 

        Coñece a simbooxía empregada nas árbores 
filoxenéticas e interpreta a información que 
conteñen.

        Deduce o tipo de herdanza a partir de árbores 
xenealóxicas e os xenotipos dos individuos 
representados.

70% 

B1.19 B1.19 BXB1.19.1 
CMCCT, 

CCL 
Recoñece e describe as fases da hominización. 80% CL, EOE 

5 B3.1 B3.1 

BXB3.1.1 CMCCT 
Identifica o concepto de ecosistema e distingue 
os seus compoñentes. 

80% 

80% 20% 

CL, EOE 

BXB3.1.2 
CAA, 

CSIEE, 
CCL 

Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e 
avalía a súa importancia para manter o equilibrio 
do ecosistema. 

70% CL, EOE 
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B3.2 

B3.2 BXB3.2.1 CSC, CAA 

Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un 
ambiente determinado, relacionando a 
adaptación co factor ou os factores ambientais 
desencadeantes deste. 

70% CL, EOE 

B3.3 BXB3.3.1 
CMCCT, 

CAA 

Recoñece os factores ambientais que condicionan 
o desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente 
determinado, e valora a súa importancia na 
conservación deste. 

70% 
CL, EOE, 

EC 

B3.3 
B3.4 
B3.9 

B3.4 BXB3.4.1 CMCCT 
Recoñece e describe relacións e a súa influencia 
na regulación dos ecosistemas, interpretando 
casos prácticos en contextos reais. 

70% CL, EOE 

6 

B3.5 B3.5 BXB3.5.1 
CAA, CSC, 

CCL 

Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións 
nos ecosistemas, e valora a súa importancia para 
a vida en xeral e o mantemento destas. 

70% 

80% 20% 

CL, EOE 

B3.6 
B3.7 
B3.8 
B3.9 

B3.6 BXB3.6.1 
CSC, 
CCEC 

Compara as consecuencias prácticas na xestión 
sustentable dalgúns recursos por parte do ser 
humano, e valora criticamente a súa importancia. 

70% 
CL, EOE, 
EC, EMP 

B3.10 B3.7 BXB3.7.1 CAA 
Establece a relación entre as transferencias de 
enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia 
enerxética. 

70% CL, EOE 

7 

B3.11 

B3.8 

BXB3.8.1 
CSC, CCL, 

CCEC 

Argumenta sobre as actuacións humanas que 
teñen unha influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación, desertización, 
esgotamento de recursos, etc. 

70% 80% 20% 
CL, EOE, 
EC, EMP 

B3.12 BXB3.8.2 
CMCCT, 
CAA, CCL 

Defende e conclúe sobre posibles actuacións para 
a mellora ambiental e analiza desde distintos 

puntos de vista un problema ambiental do 
contorno próximo, elabora preséntaos utilizando 

distintos medios.informes e 

60%       100%     
CL, EOE, 
EC, TIC, 

EMP 

B3.13 B3.9 BXB3.9.1 
CSC, 
CSIEE 

Describe os procesos de tratamento de residuos, 
e valora criticamente a súa recollida selectiva. 

70% 80% 20% 
CL, EOE, 
EC, EMP 
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B3.10 BXB3.10.1 CSC, CAA 
Argumenta os   proles   e   os   contras   da   
reciclaxe   e   da reutilización de recursos 

materiais. 
70% 

CL, EOE, 
EC, EMP 

B3.14 B3.11 BXB3.11.1 CSC, CCL 
Destaca a   importancia   das   enerxías   
renovables   para   o desenvolvemento 

sustentable do planeta. 
70% 

CL, EOE, 
EC, EMP 

3ª AVALIACIÓN 

8 

B2.5 B2.6 BXB2.6.1 CAA 
Analiza e compara os modelos que explican a 

estrutura e a composición da Terra. 
70% 

80% 20% 

CL, EOE 

B2.5 
B2.6 

B2.7 BXB2.7.1 
CAA, 
CSIEE 

Relaciona as características da estrutura interna 
da Terra e asóciaas cos fenómenos superficiais. 

70% CL, EOE 

B2.6 B2.8 BXB2.8.1 CAA 
Expresa algunhas evidencias actuais da deriva 
continental e da expansión do fondo oceánico. 

70% CL, EOE 

B2.6 

B2.9 

BXB2.9.1 
CAA, 

CMCCT 
Coñece e explica razoadamente os movementos 

relativos das placas litosféricas. 
70% EOE 

BXB2.9.2 CAA 
Interpreta as consecuencias dos movementos das 

placas no relevo. 
70% CL, EOE 

B2.10 BXB2.10.1 CMCCT 
Identifica as causas dos principais relevos 

terrestres. 
70% EOE 

B2.11 BXB2.11.1 CAA, CCL 
Relaciona os movementos das placas con 

procesos tectónicos. 
70% CL, EOE 

B2.7 B2.12 BXB2.12.1 CAA 
 dinámica externa e interna.Interpreta a 
evolución do   relevo   baixo   a influencia da 
dinámica externa e interna 

70% CL, EOE 

9 

B2.3 B2.4 BXB2.4.1 CAA 
Relaciona algún dos fósiles guía máis 
característico coa súa era xeolóxica. 

60% 

80% 20% 

EOE 

B2.4 B2.5 

BXB2.5.1 
CMCCT, 

CCL 
Interpreta un mapa topográfico e fai perfís 
topográficos. 

70% EOE 

BXB2.5.2 CMCCT 

Resolve problemas sinxelos de datación relativa, 
aplicando os principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos e 
correlación. 

70% EOE 
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B2.1 B2.2 BXB2.2.1 
CAA, 
CSIEE 

Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, 
mediante a utilización de modelos temporais a 
escala e recoñecendo as unidades temporais na 
historia xeolóxica. 

60% 

    

80% 20% 

CL, EOE 

B2.2 B2.3 BXB2.3.1 CMCCT 

Discrimina os principais acontecementos 
xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron 
lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece 
algúns animais e plantas característicos de cada 
era. 

60% CL, EOE 

1ª, 2ª e 3ª AVALIACIÓN 

  

B4.1 

B4.1 BXB4.1.1 
CAA, 

CMCCT, 
CSIEE 

Integra e aplica as destrezas propias dos métodos 
da ciencia. 

100% 

  

100% 

CL, EOE, 
TIC, EMP 

B4.2 BXB4.2.1 
CAA, CCL, 

CMCCT 
Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses 
que propón. 

80% CL, EOE 

B4.2 B4.3 BXB4.3.1 
CAA, CCL, 
CMCCT, 

CD 

Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

80% 
CL, EOE, 

TIC 

B4.3 

B4.4 BXB4.4.1 
CAA, 

CSC,CSIEE 
Participa, valora e respecta o traballo individual e 
en grupo. 

100%   100%     EC 

B4.5 

BXB4.5.1 
CCL, 

CSIEE, CD 

Deseña pequenos traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación e a nutrición humana, 
para a súa presentación e  

100% 

100% 

CL, EOE, 
TIC, EMP, 

EC, CA 

BXB4.5.2 CCL 
Expresa con precisión e coherencia as conclusións 
das súas investigacións, tanto verbalmente como 
por escrito. 

90% EOE 
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LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS 

CCL Comunicación lingüística CL Comprensión lectora 

CMCCT 
Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia a 
tecnoloxía 

EOE Expresión oral e escrita 

CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual 

CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento 

CSIEE 
Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 
EC Educación cívica 

CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia 

 

5. METODOLOXÍA 

5.1 Estratexias metodolóxicas 

Aspectos xerais 

 Partir da competencia inicial do alumnado 

 Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

 Potenciar as metodoloxías activas: 

 Combinar traballo individual e cooperativo 

 Aprendizaxe por proxectos 

 Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

 Uso habitual das TIC 

 Papel facilitador da profesora 

 Estratexias metodolóxicas 

 Memorización comprensiva 

 Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,…  

 Elaboración de sínteses 

 Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

 comentarios de textos, gráficos, mapas 

 Resolución de problemas 

 Estudo de casos (proxectos) 

 Simulacións 

Secuenciación habitual do traballo na aula 
MOTIVACIÓN: 

 Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, etc. 
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INFORMACIÓN DA PROFESORA: 

 Información básica para todo o alumnado 

 Información complementaria para reforzo e apoio 

 Información complementaria para afondamento e ampliación 

TRABALLO PERSOAL: 

 Lectura e comprensión de textos 

 Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

 Resposta a preguntas 

 Resolución de problemas 

 Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

 Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais 

 Memorización comprensiva 

AVALIACIÓN: 

 Análise de producións: caderno, mapas, comentarios. 

 Exposicións orais 

 Probas escritas 

 Traballos individuais e en grupo 

 Observación do traballo na aula 

Outras decisións metodolóxicas 
Tempos 

Procurarase respectar os tempos marcados na secuenciación e temporalización dos contidos das táboas. 

Poden variar en función das distintas dificultades e necesidades observadas no día a día da aula. Se fose así 

faríanse as modificacións oportunas. 

Espazos 

 Aula do grupo 

 Biblioteca 

 Laboratorio ( observación, prácticas) 

 Espazos exteriores (actividades extraescolares e complementarias, exteriores do centro) 

Materiais 

Libros de texto: 
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-4º ESO: Bioloxía e Xeoloxía. Editorial McGraw-Hill 

Material experimental propio da materia: 

Materiais didácticos elaborados pola profesora: a profesora facilitará ao alumnado materiais elaborados 

ou seleccionados por ela para o desenvolvemento da materia. Estes materiais inclúen fichas ou boletíns de 

actividades, presentacións sobre os contidos, guións de prácticas, cuestionarios en liña, protocolos de 

laboratorio, etc. 

Outros materiais bibliográficos e audiovisuais 

Recursos didácticos 

 Lecturas recomendadas de cada materia en función dos intereses e motivación do alumnado.  

 Laboratorio escolar 

 Ordenador e o proxector da aula ou a pizarra dixital.  

 Aula Virtual. 

6. AVALIACIÓN  

6.1 Procedementos de avaliación inicial: 

A avaliación inicial realizarase nas primeiras semanas do curso académico. 

Ao comezo de cada unidade ou bloque de unidades farase tamén unha valoración inicial,  para guiar o enfoque 

de cada unha delas atendendo ás necesidades existentes. 

A avaliación inicial do curso realizarase a partir dunha proba escrita con preguntas de formato variado (test, 

interpretación de gráficas, resolución de problemas, etc.) relacionadas cos estándares correspondentes ao 

curso actual dos que o alumnado pode ter coñecementos previos. Será tamén importante a observación do 

alumnado para recoller a máxima información posible. 

A avaliación inicial das unidades do curso poderá realizarse a través de tormentas de ideas relacionadas coa 

unidade a tratar, cuestionarios ou preguntas directas, etc. Detectaranse así os coñecementos previos do 

alumno para relacionalos cos novos que está a adquirir. 

Segundo os resultados, deseñaranse estratexias didácticas para aplicar a practica docente á realidade do 

grupo e das súas singularidades, e levaranse a cabo os apoios e as adaptacións curriculares, de ser precisas. 

As familias do alumnado serán informadas dos resultados polos titores e/ou polo departamento de 

orientación sempre que se considere necesario, especialmente nos casos que se crea conveniente a aplicación 

de apoios e adaptacións curriculares. 

6.2 Procedementos de avaliación continua 

Consideracións xerais 

 formato das preguntas das probas escritas poderá ser moi diverso (preguntas de definir, outras de 

completar textos ou frases, completar debuxos ou gráficos, resolución de problemas, preguntas de 
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desenvolver coñecementos teóricos, de “verdadeiro ou falso”, construción de frases a partir de termos 

propostos polo profesor, etc.), de maneira que se poida comprobar a consecución dos obxectivos no 

maior número de aspectos posible. 

 En cada proba escrita, as preguntas irán acompañadas da súa puntuación. En caso de non estar 

especificado, entenderase que tódalas preguntas teñen a mesma puntuación.  

 Poderán facerse probas “tipo test” cun número variable de preguntas. O modo de cualificación será 

especificado na proba. 

 No caso de que un alumno copie nun exame ou axude a outros a facelo, a cualificación será de 0 puntos 

e esa nota será tida en conta para o cálculo da nota media.  

 Durante as probas escritas, non se permitirá o uso de ferramentas tecnolóxicas que permitan o 

almacenamento de información, contacto co exterior ou conexión a Internet (tales como teléfonos 

móbiles, reloxos intelixentes, etc.) Deberán permanecer apagados e gardados ou custodiados pola 

profesora, sendo a súa presenza manifesta na aula motivo suficiente para cualificar a proba escrita con 0 

puntos. 

 Como mínimo o 50% das preguntas propostas basearanse nos mínimos exixibles, pero poderá haber en 

cada proba preguntas que supoñan unha maior dificultade. 

 número de exames a realizar por avaliación será variable, e dependerá sempre dos contidos impartidos 

e da súa dificultade. 

 En cada avaliación, poderán realizarse probas que comprendan os contidos de máis dunha unidade desa 

avaliación (aínda cando as unidades anteriores fosen xa obxecto de exame). En calquera caso, todas as 

probas terán o mesmo valor no cálculo da media. 

 Procurarase realizar exercicios na clase, antes dos exames, que respondan claramente ás preguntas que 

se inclúan nestes, intentando conseguir sempre que o alumnado que traballa día a día teña a seguridade 

de realizar un bo papel nestas probas escritas. 

 Poderán penalizarse as faltas de ortografía. Nestes casos, indicarase no exame.  

 tempo de realización destas probas será habitualmente o de duración dunha sesión de clase, é dicir, 50 

minutos. Se fose necesario amplialo acordarase coa profesora. 

 Os alumnado que non acuda a unha proba só terán dereito a que se lles realice o exame noutra data se a 

súa ausencia é debidamente xustificada en tempo e forma (de acordo coas normas do centro) mediante 

un documento oficial. En caso de non xustificalo, a proba será valorada con 0 puntos. 

Número e temporalización das probas escritas 

Con carácter xeral, realizaranse como mínimo dúas probas escritas por avaliación (especificadas nas táboas 

coa secuenciación de contidos). 

Cualificación das probas e traballos 

 En Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO, 3º de ESO e 4º de ESO as probas escritas suporán entre un 70% e un 

80% da cualificación final, e o 20% restante corresponderá ao traballo e actitude durante a avaliación.  

 No apartado 4 deste documento inclúese a ponderación de cada un deses apartados na nota final para 

cada avaliación de cada curso (ver táboa correspondente, apartado Instrumentos de avaliación). Dentro 

de cada apartado, a profesora ponderará cada actividade de acordo co seu criterio (atendendo á súa 

dificultade, relevancia, etc.) 

 Para cualificar o apartado correspondente aos traballos individuais ou en grupo terase en conta a 

orixinalidade do traballo realizado, a selección, calidade e o rigor das fontes de información, a aportación 
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persoal do alumno, a capacidade de síntese e de relacionar conceptos, o vocabulario utilizado, a entrega 

no prazo fixado (de non realizarse en tempo, serán cualificados con 0 puntos), a presentación correcta ... 

 traballo de investigación terá como máximo o mesmo valor na avaliación final que unha proba escrita. 

 Para calcular a nota correspondente ao traballo (tanto ás actividades propostas para entregar á profesora 

como ás corrixidas na aula), terase en conta o peso asignado a cada unha delas, como número de 

positivos. Unha tarefa non entregada puntuarase con un 0 que será tido en conta para a nota media, e as 

entregadas/feitas valoraranse en función da súa corrección e calidade.  

 Entre o 20% e o 30% da nota final de cada avaliación corresponderase coa media ponderada da 

calificación obtida en actividades distintas á proba escrita (presentacións de traballos, cuestionarios en 

liña, prácticas de laboratorio, etc.) e ó comportamento e participación na aula. 

 Na materia Bioloxía e Xeoloxía de 3º de ESO, na que o alumnado estará desdobrado unha hora á semana 

para a realización de prácticas no laboratorio, o 20% correspondente ao traballo e actitude na aula 

calcularase da maneira seguinte: un 10% dependerá da nota do traballo no laboratorio (5% 

correspondente á observación dos procedementos: seguemento das indicacións, participación activa na 

realización das prácticas, manexo adecuado do material, mantemento da limpeza e orde…, e o 5% 

restante correspondente ás actividades realizadas no laboratorio, recollidas, corrixidas e avalia das pola 

profesora), e o 10% restante dependerá do traballo realizado na aula.  

 A materia impartida durante as sesións no laboratorio poderá ser obxecto de avaliación nas probas 

escritas, tanto ordinarias coma extraordinarias. 

 Na materia Laboratorio de Ciencias, a observación do traballo diario suporá un 50% da nota, e as 

producións do alumnado (fichas de traballo, presentacións orais, etc.) suporán o 50% restante. Será 

preciso acadar a metade da nota máxima en cada un dos apartados para poder superar a materia. 

 No caso de que o alumnado falte á clase deberá, cando sexa posible, realizar as tarefas correspondentes 

na casa e entregalas á profesora no prazo indicado. 

Nota media da avaliación 

 Nas materias de Bioloxía e Xeoloxía, para poder facer media con resultado de aprobado, será necesario 

ter en todas as probas escritas realizadas unha nota superior a 3. En caso contrario, a materia será 

cualificada cunha nota igual ou inferior a 4, independentemente das notas nas outras probas. Para 

aprobar a avaliación, será necesario obter como nota media de cada unha das partes (probas escritas e 

traballo e actitude) como mínimo o 50% da nota máxima. Considerarase superada a avaliación cando a 

nota final obtida (despois de ter en conta os demais instrumentos de avaliación) sexa igual ou superior a 

5. 

 Non se realizarán redondeos á alza por defecto. Os redondeos da nota serán decisión da profesora e esta 

decidirá se os fai ou non, a partir de que nota e en que momento en función da evolución e características 

do alumno. 

 No caso do alumnado con reforzo educativo que implique limitar as probas de avaliación aos mínimos 

exixibles da materia, a máxima cualificación que se poderá acadar será de 5 puntos. En caso de 

considerarse que o esforzo, traballo e interese do alumnado con reforzo foi destacable, poderá acadar 

unha puntuación de 6 puntos. 

 Na materia Laboratorio de Ciencias, a nota da avaliación corresponderá á media das observacións na aula 

e as producións do alumnado. Considerarase aprobada a avaliación cando a nota resultante sexa igual ou 

superior a cinco puntos. Os redondeos da nota faranse atendendo á evolución e traballo do alumnado 

durante a avaliación. 
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 Tendo en conta que esta materia é impartida en inglés, valorarase positivamente a actitude do alumnado 

cara á utilización desta lingua, pero non será materia de avaliación a súa corrección ao expresarse nela.  

Observación do traballo e actitude na aula 

Valorarase a realización dos traballos propostos (que e como se fai), grao e tipo de participación nas clases, na 

aula virtual da materia, actitude (respecto polos demais e polo seu traballo, mantemento do orde...) 

As actitudes negativas (faltas de orde, comportamento disruptivo tras as advertencias da profesora, etc.) serán 

penalizadas con -0,1 puntos ata un máximo de -2 puntos. 

6.3 Recuperacións 
Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º de ESO: 

As probas non superadas non se recuperan individualmente. Na proba de recuperación de cada avaliación 

incluiranse todos os contidos da avaliación suspensa. 

Se o alumno/a acada unha nota superior ao mínimo establecido pode compensala coa nota das outras probas 

de dita avaliación. Se non consigue superar os 5 puntos na avaliación, deberá presentarse á recuperación 

correspondente e examinarase de toda a avaliación. 

Cada avaliación terá unha proba de recuperación. En casos excepcionais a recuperación poderá ser referida a 

aquela ou aquelas partes especialmente importantes na formación do alumnado (segundo o criterio da 

profesora), pero normalmente o exame incluirá preguntas de todos os temas comprendidos na citada 

avaliación. 

Se a profesora o considera oportuno, poderá ser obrigatoria a realización das probas de recuperación por 

parte de todo o alumnado, independentemente da súa cualificación trimestral. En calquera caso, a nota obtida 

nesa proba non afectará á nota da avaliación anterior, senón que será valorada na avaliación na que se realiza 

e, como máximo, como unha das restantes probas desa avaliación. 

A profesora decidirá se as probas de recuperación se realizan previamente á avaliación correspondente ou na 

avaliación seguinte, dependendo da dispoñibilidade de tempo e do nivel de seguemento da programación 

didáctica. No caso das probas da 3ª avaliación, a recuperación realizarase coincidindo co exame final da 

materia do mes de xuño. 

A recuperación afectará soamente á proba escrita, conservándose a nota correspondente ao traballo/actitude 

da avaliación suspensa. A avaliación considerarase recuperada cando se dean as seguintes circunstancias: que 

o alumno/a acade na proba escrita unha nota igual ou superior aos 5 puntos e despois de aplicar as 

porcentaxes correspondentes á proba escrita e ao traballo/actitude da avaliación a recuperar a nota final da 

avaliación sexa tamén igual ou superior a 5 puntos. 

Laboratorio de Ciencias: 

O alumnado que non supere algunha avaliación deberá presentarse a unha proba de recuperación que se 

realizará a final de curso. Esa proba tratará sobre os contidos non superados (tanto teóricos como prácticos) 

e a súa nota substituirá á das avaliacións correspondentes.  
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6.4 Avaliación final 
Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º de ESO: 

En cada avaliación, o alumnado que non consiga acadar os obxectivos propostos fará unha proba de 

recuperación trimestral. De non superar a recuperación, o alumnado terá que presentarse ás probas finais de 

xuño. 

O alumnado con algunha avaliación suspensa fará unha proba sobre os contidos desa avaliación. O alumnado 

con todas as avaliacións suspensas examinarase da materia correspondente a todo o curso.  

A proba escrita será similar ás realizadas ao longo do curso, e nela avaliaranse os estándares correspondentes 

ás avaliacións non superadas. 

Para superar a materia, o alumno/a debe ter acadado como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das 

avaliacións. 

A nota final da materia virá dada pola media das tres avaliacións. En caso de que a duración das avaliacións 

sexa desigual e/ou implique a realización dun número de probas diferente en cada unha, realizarase a media 

de todas as probas escritas e non das tres avaliacións, que serán ponderadas de acordo co indicado para cada 

curso e materia. Para a nota correspondente ao traballo de clase e a actitude, etc. si se realizará a media 

aritmética das tres avaliacións, e será ponderado na porcentaxe correspondente.  

De ter que presentarse á proba final correspondente a todo o curso, a materia considerarase superada sempre 

que se acade unha cualificación superior a 5 puntos sobre 10. 

En calquera caso, para obter unha cualificación superior ao 5, haberá que ter en conta que o exame se 

ponderará coa porcentaxe asignada ás probas escritas para ese curso e materia. A esa nota sumaráselle a 

correspondente ao traballo e actitude   durante o curso sempre que o/a alumno/a obtivese como mínimo un 

50% da nota máxima nese apartado. 

Laboratorio de Ciencias: 

A nota final corresponderá á media das tres avaliacións (e, de ser o caso, as recuperacións correspondentes).  

6.5 Avaliación extraordinaria 
O alumnado que non supere a avaliación ordinaria, deberá recuperar toda a materia na proba extraordinaria. 

Será unha proba escrita similar ás realizadas durante o curso. No caso da materia Laboratorio de Ciencias, será 

unha proba similar á realizada no mes de xuño ao alumnado que non superara algunha avaliación.  

O profesor poderá, en casos moi excepcionais e debidamente xustificados documentalmente (como unha 

baixa médica que se prolongue máis tempo co correspondente a unha avaliación), considerar a posibilidade 

de que o/a alumno/a se examine na proba extraordinaria da parte da materia non superada.  

A proba extraordinaria considerarase superada sempre que se acade unha cualificación superior a 5 puntos 

sobre 10 e a nota obtida coincidirá coa nota acadada no exame. O redondeo realizarase atendendo á evolución 

do alumno/a durante o curso. 
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6.6 Procedemento de recuperación e avaliación de materias pendentes 
No curso 2022/2023 hai 9 alumnos/as en 2º de ESO coa materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO pendente 

e 1 alumno de 4º de ESO coa materia de 3º de ESO pendente. 

Para dito alumnado, elaboraranse boletíns de exercicios que terán que resoler ó longo do curso con contido 

relativo ás materias pendentes. O alumnado deberá realizar os exercicios incluídos no boletín e estes suporán 

un 30% da nota de recuperación da materia. 

O 70% da cualificación correspóndese co resultado de dúas probas escritas que serán realizadas nos meses de 

Xanerio e Maio, na que se incluirán os mesmos contidos recollidos nos boletíns de repaso.  

A data dos exames de recuperación pode ser modificada para adaptarse ó calendario de exames do curso 

actual do alumnado, de forma que podan estar espaciados no tempo.  

Para recuperar a materia, a media ponderada do boletín de recuperación e das probas escritas de 

recuperación debe ser como mínimo un 5.  

7. OUTRAS AVALIACIÓNS 
7.1 Avaliación da práctica docente 
 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente Escala 

(Indicadores de logro) 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado? 
    

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe? 
    

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física? 
    

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado? 
    

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado? 
    

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado? 
    

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE? 
    

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE? 
    

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado? 
    

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación? 
    

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula? 
    

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo? 
    

 
 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     
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6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?     

 

7.2 Avaliación da programación didáctica 

A programación será revisada por trimestre, ao rematar a avaliación, para comprobar o  grao de cumprimento 

da temporalización. 

Na memoria de fin de curso especificaranse as distintas incidencias que se producisen para       desenvolver a 

programación. 

En caso de non cumprir a temporalización será necesario reaxustar os tempos, e estudarase  a posibilidade de 

cumprir cos aspectos non acadados nos cursos seguintes. 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

9.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

10.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

11.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

12.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

13.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

14.- Deseñouse un plan de avaliación inicial f ixando as consecuencias da mesma?     

15.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

16.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

17.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

18.- Fixáronse criterios para a avaliación f inal?     

19.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

20- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

21.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

22.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

23.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     
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24.- Leváronse a cabo as medidas específ icas de atención ao alumnado con NEE?     

25.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

26.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

27.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

28.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

29.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

30.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?      

 

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

No momento de elaboración desta programación non se coñecen, entre o alumnado de 2º e 4º de ESO, 

todas as necesidades do alumnado con respecto á adopción de medidas de atención á diversidade 

ordinarias ou extraordinarias, organizativas nin curriculares. No caso de adoptarse estas medidas ao  longo 

do curso, recollerase nas actas das reunións de departamento e na memoria final, presentándose os 

informes correspondentes ao departamento de Orientación do centro. 

Na atención ao alumnado TDAH seguirase o Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia  e na 

adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario, publicado pola Consellería de Sanidade e a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

De acordo coa Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para  alumnado de Educación 

Secundaria Obrigatoria, o alumnado repetidor que amosase dificultades para a superación da materia no 

curso anterior seguirá un programa específico personalizado, orientado á superación destas dificultades, 

que incluirá actividades de aprendizaxe para realizar semanalmente. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

En principio, o departamento non propoñerá ningunha actividade complementaria ou extraescolar. De ser 

o caso, recollerase no libro de actas do departamento a súa proposta e realización. 

10. DATOS DO DEPARTAMENTO 
 

O único membro do departamento durante este curso será Olivia Estévez Martínez, que impartirá todas as 

materias asignadas: Bioloxía e Xeoloxía en 1º, 3º e 4º de ESO, Laboratorio de Ciencias en 2º de ESO e 

Ciencias Aplicadas no 1º curso de FP Básica de mantemento de vehículos.  
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10. RELACIÓN COA RESOLUCIÓN do 27/7/2015 
 

Elementos Aspectos Apartado 
a Introdución e contextualización 1 
b Contribución ás competencias básicas 4 

c Concreción dos obxectivos para curso 2 

d Concreción para cada estándar 4 

1º.- Temporalización 3 
2º.- Grao mínimo de consecución 4 
3º.- Procedementos e instrumentos de avaliación 4 

e Concrecións metodolóxicas 5 
f Materiais e recursos didácticos 5 
g Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción 6 

h 
Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a 
programación didáctica 

7 

i 
Organización actividades, seguimento, recuperación e 
avaliación de materias pendentes 

6 

j Procedemento acreditación coñecementos previos Non procede 

k Avaliación inicial e medidas 6 
l Medidas de atención á diversidade 8 

m Concreción de elementos transversais 4 

n Actividades complementarias e extraescolares 9 
ñ Revisión, avaliación e modificación da programación 7 

 
 

 

As Pontes, 20 de setembro de 2022 

Asdo.: Olivia Estévez Martínez 


