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usuario
Texto tecleado
O  presente  proxecto  didáctico  cumpre  a  función  de programación  curricular  base que serve de  marco   de  referencia   para   o  desenvolvemento  das  actividades  correspondentes  ás distintas  materias impartidas  por este  Departamento.Esta  programación   elabórase  segundo  a  Lei  Orgánica  3/2020,  do  29  de  decembro.No presente curso académico  o Seminario de Bioloxía  e Xeoloxía  está  integrado polos seguintes  membros:PROFESORES MEMBROS DO DEPARTAMENTO NO CURSO 2020/2021D. José Varela LópezD. Antonio Bas CorujeiraD. Marco Antonio Casal Márquez (xefatura de departamento)REPARTO DA DOCENCIA DO DEPARTAMENTOTotal de horas, agás gardas e titorías: 55 H.D. Antonio Bas:2 Grupos de Bio-Xeo. 1º ESO ……………………... 	8 H.3 Grupos de F-Q de 2º  ESO ……………………...... 	9 H.1 Grupo Xadrez  2º ESO  …………………………... 	1 H.						Total …...........	18H.D. Pepe Varela:1 Grupo de Bio-Xeo. 1º ESO ………………………..	4 H.2 Grupo  de Bio-Xeo. 4º ESO …………………….....	6 H.1 Grupo de Bio-Xeo. 1º Bach. ……………….……...	4 H.1 Grupo de Xeoloxía  2º Bach. ……………….…….. 	4 H.					             Total ….......... 	18H.D. Marco Antonio Casal Márquez:1 Xefatura de Departamento .....................................	3 H.3 Grupos de Bio-Xeol. 3º ESO …………………….	6 H.1Grupo de Anatomía Aplicada  1º Bach. …………	3 H.1 Grupo de Bioloxía  2º Bach ...................................	4 H.						 Total …..........	19H.

usuario
Texto tecleado
1 Grupo de cultura científica 4º ESO.....................	3H.



 

2.1. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

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  
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usuario
Texto tecleado
Maioritariamente  o alumnado do centro utiliza   para   comunicarse   o  castelán,   que   é   tamen   a   língua    utilizada maioritariamente entre os pais e os fillos.É  significativo  que arredor dunha terceira  parte  do alumnado  asiste  a clases   complementarias, o que indicaría  cando menos  un aproveitamento  pouco eficaz das clases ordinarias.Os   resultados  nas  probas  de  acceso    a   universidade   (ABAU),   nas  probas  de  diagnóstico,e olimpiadas  permítennos  afirmar que  o nivel académico medio dos alumnos do centro e básico-medio, por encima da media dos centros do seu entorno e cun nivel  socioeconómico semellante.  Concretamente,  os resultados  das ABAU foron excelentes  nos  ultimas  anos,  ainda dándose a  circunstancia  de que a  porcentaxe  de alumnos que aproban  2º  de Bacharelato  e  se  presentan  a  estas  probas tamén  é  moi  alto;  e  dicir,  que non hai unha selección  previa por parte do centro  que asegure ditas  resultados. Por motivo de ordenar o traballo e definir ben a programación de cada unha das materias aquí tratadas,  desenvólvense en todas os seguintes apartados :a)	 Información sobre o marco legal que afecta á materia.b)	 Relación de unidades didácticas que se propoñen e o libro de texto que se sigue.c)	 Os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias              clave e indicadores de logro.d)	Temporalización dos contidos.	e)	Os contido mínimos.f)	Avaliación e criterios de cualificación propios de estes currículos por entender que deben ter             un certo grado de autonomía respecto ós grupos xerais da ESO a fin de poder adapatarse              mellor ás particularidades de estes grupos e tendo en conta a súa finalidade de atención              diversidade.h)	Seguimento de materias pendentes de cursos anteriores, polo mesmo motivo que no apartado             anterior.Posteriormente, engádense dous documentos importantes que son os criterios de avaliación e cualificación na ESO e os criterios de avaliación e cualificación no Bacharelato.Por último, trátanse diversos puntos que tamén afectan á docencia e organización do departamento.



 

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. 

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. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 

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. 
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2.2. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles 
permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto 
de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 
os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, 
a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas 
por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas 
con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito  
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 
de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 
e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
 

3. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

A contribución da área de Bioloxía e Xeoloxía ao desenvolvemento da competencias clave 

queda recollida nas táboas correspondentes ás diferentes materias da ESO e do Bacharelato 

da presente programación didáctica. 
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Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO......................................	10-16 Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO.......................................	22-31	Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO.......................................	39-53Cultura Científica 4º ESO............................................	59-70Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato..........................	80-126 Bioloxía 2º Bacharelato..............................................	127-139	Xeoloxía 2º Bacharelato.............................................	148-178
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4. E.S.O. 

4.1. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º E.S.O. 

4.1.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  

h 

o 

B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e 
escrita. 

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico 
nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico, e exprésase de xeito correcto 
tanto oralmente como por escrito. 

CCL 

CMCCT 

b 

e 

f 

g 

h 

m 

o 

B1.2. Metodoloxía científica: características básicas. 

B1.3.    Experimentación    en    bioloxía    e   xeoloxía: 

obtención, selección e interpretación de información 
de carácter científico a partir da selección e a 
recollida de mostras do medio natural ou doutras 
fontes. 

B1.2. 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. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. 

CD 

CAA 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de 
xeito preciso, utilizando diversos soportes. 

CD 

CCL 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico 
para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

CAA 

CCL 

b 

f 

g 

B1.4. Planificación e realización do traballo 
experimental, e interpretación dos seus resultados. 

B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e coidado 
dos instrumentos e do material. 

B1.3. Realizar un traballo experimental coa axuda dun 
guión de prácticas de laboratorio ou de campo, 
describir a súa execución e interpretar os seus 
resultados. 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos  
e o material empregado. 

CMCCT 

CSC 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación 
do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como 
material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas 
observacións e interpreta os seus resultados. 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 

 Bloque 2. A Terra no universo  
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 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

f B2.1. Principais modelos sobre a orixe do Universo. B2.1. Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do 
Universo, e a formación e a evolución das galaxias. 

BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe 
do universo. 

CMCCT 

f 

l 

B2.2. Compoñentes do Universo. 

B2.3. Características do Sistema Solar e dos seus 
compoñentes. 

B2.4. Concepcións sobre o Sistema Solar ao longo da 
historia. 

B2.2. Expor a organización do Universo e do Sistema 
Solar, así como algunhas das concepcións que 
sobre este sistema planetario se tiveron ao longo da 
historia. 

BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e 
do Sistema Solar, e describe as súas características 
xerais. 

CMCCT 

f B2.5. Os planetas no Sistema Solar. B2.3. Relacionar comparativamente a posición dun 
planeta no sistema solar coas súas características. 

BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no 
planeta Terra que permiten o desenvolvemento da 
vida nel, e que non se dan nos outros planetas. 

CMCCT 

f B2.6. O planeta Terra: características. B2.4. Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema 
Solar. 

CMCCT 

f B2.7. Os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e as 
súas consecuencias. 

B2.5. Establecer os movementos da Terra, da Lúa e  
do Sol, e relacionalos coa existencia do día e a 
noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais 
relacionados co movemento e a posición dos  
astros, e deduce a súa importancia para a vida. 

CMCCT 

BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e 
esquemas fenómenos como as fases lunares e as 
eclipses, e establece a súa relación coa posición 
relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

CMCCT 

f B2.8. A xeosfera: estrutura e composición da codia, o 
manto e o núcleo. 

B2.6. Identificar os materiais terrestres segundo a súa 
abundancia e a distribución nas grandes capas da 
Terra. 

BXB2.6.1. Describe as características xerais dos 
materiais máis frecuentes nas zonas externas do 
planeta e xustifica a súa distribución en capas en 
función da súa densidade. 

CMCCT 

BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, 
o manto e o núcleo terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona esas características coa súa 
situación. 

CMCCT 

f 

g 

B2.9. Minerais e rochas: propiedades, características  
e utilidades. 

B2.7. Recoñecer as propiedades e as características 
dos  minerais  e  das  rochas,  distinguir  as      súas 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando 
criterios que permitan diferencialos. 

CMCCT 

CAA 

IES CHAPELA
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 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

n 

ñ 

B2.10. Xestión sustentable dos recursos minerais. 
Recursos minerais en Galicia. 

aplicacións máis frecuentes e salientar a súa 
importancia económica e a xestión sustentable. 

BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis 
frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da 
vida cotiá. 

CCEC 

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso 
responsable e a xestión sustentable dos recursos 
minerais. 

CSC 

f B2.11. A atmosfera: composición e estrutura. O aire e 
os seus compoñentes. Efecto invernadoiro. 
Importancia da atmosfera para os seres vivos. 

B2.8. Analizar as características e a composición da 
atmosfera, e as propiedades do aire. 

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da 
atmosfera. 

CMCCT 

BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica 
os contaminantes principais en relación coa súa 
orixe. 

CMCCT 

BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións 
sinxelas as causas que sustentan o papel protector 
da atmosfera para os seres vivos. 

CMCCT 

b 

e 

f 

g 

m 

B2.12. Contaminación atmosférica: repercusións e 
posibles solucións. 

B2.9. Investigar e recoller información sobre os 
problemas de contaminación ambiental actuais e as 
súas repercusións, e desenvolver actitudes que 
contribúan á súa solución. 

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa 
deterioración ambiental, e propón accións e hábitos 
que contribúan á súa solución. 

CSC 

CSIEE 

f 

m 

B2.12. Contaminación atmosférica: repercusións e 
posibles solucións. 

B2.10. Recoñecer a importancia do papel protector da 
atmosfera para os seres vivos e considerar as 
repercusións da actividade humana nela. 

BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade 
humana interfire coa acción protectora da 
atmosfera. 

CSC 

f B2.13. A hidrosfera. Propiedades da auga. 
Importancia da auga para os seres vivos. 

B2.11. Describir as propiedades da auga e a súa 
importancia para a existencia da vida. 

BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da 
auga en relación coas súas consecuencias para o 
mantemento da vida na Terra. 

CMCCT 

f 

m 

B2.14. A auga na Terra. Auga doce e salgada. 

B2.15. Ciclo da auga. 

B2.16. A auga como recurso. 

B2.12. Interpretar a distribución da auga na Terra, así 
como o ciclo da auga e o uso que fai dela o ser 
humano. 

BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos 
seus cambios de estado de agregación. 

CMCCT 

IES CHAPELA
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 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 

f 

g 

m 

B2.17. Xestión sustentable da auga. B2.13. Valorar e identificar a necesidade dunha 
xestión sustentable da auga e de actuacións 
persoais e colectivas que potencien a redución do 
consumo e a súa reutilización. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da 
xestión sustentable da auga doce, e enumera 
medidas concretas que colaboren nesa xestión. 

CSC 

CSIEE 

f 

m 

B2.18. Contaminación das augas doces e salgadas. B2.14. Xustificar e argumentar a importancia de 
preservar e non contaminar as augas doces e 
salgadas. 

BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación 
de augas doces e salgadas, en relación coas 
actividades humanas 

CSC 

f B2.19. A biosfera. Características que fixeron da Terra 
un planeta habitable. 

B2.15. Seleccionar as características que fan da Terra 
un planeta especial para o desenvolvemento da 
vida. 

BXB2.15.1. Describe as características que 
posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra. 

CMCCT 

 Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra  

f 

l 

m 

B3.1. Concepto de biodiversidade. Importancia da 
biodiversidade. 

B3.2. Sistemas de clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

B3.3. Reinos dos seres vivos: Moneras, Protoctistas, 
Fungi, Metafitas e Metazoos. 

B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as 
características morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e 
aplica criterios de clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas máis comúns 
co seu grupo taxonómico. 

CCEC 

CMCCT 

f B3.1. Concepto de biodiversidade. Importancia da 
biodiversidade. 

B3.2. Sistemas de clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

B3.3. Reinos dos seres vivos. Moneras, Protoctistas, 
Fungi, Metafitas e Metazoos. 

B3.2. 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. 

BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares 
característicos de cada un destes grupos, e salienta 
a súa importancia biolóxica. 

CMCCT 

f 

m 

B3.1. Concepto de biodiversidade. Importancia da 
biodiversidade. 

B3.2. Sistemas de clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

B3.3. Reinos dos seres vivos. Moneras, Protoctistas, 
Fungi, Metafitas e Metazoos. 

B3.3. Describir as características xerais dos grandes 
grupos taxonómicos e explicar a súa importancia no 
conxunto dos seres vivos. 

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e 
singulares de cada grupo taxonómico. 

CMCCT 

f B3.4.  Invertebrados:  poríferos,  celentéreos, anélidos, B3.4. Caracterizar os principais grupos de BXB3.4.1.   Asocia   invertebrados   comúns   co grupo CMCCT 

IES CHAPELA
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 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 moluscos, equinodermos e artrópodos. 
Características anatómicas e fisiolóxicas. 

B3.5. Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves e 
mamíferos. Características anatómicas e 
fisiolóxicas. 

invertebrados e vertebrados. taxonómico ao que pertencen.  

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e 
asígnaos á clase á que pertencen. 

CMCCT 

f 

m 

B3.6. Plantas: brións, fieitos, ximnospermas e 
anxiospermas. Características principais, nutrición, 
relación e reprodución. 

B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e 
a súa importancia para a vida, e caracterizar os 
principais grupos de plantas. 

BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e 
relaciónao coa súa importancia para o conxunto de 
todos os seres vivos. 

CMCCT 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e 
singulares dos principais grupos de plantas. 

CMCCT 

b 

e 

g 

B3.7. Clasificación de animais e plantas a partir de 
claves dicotómicas e outros medios. 

B3.6. Utilizar claves dicotómicas ou outros medios  
para a identificación e a clasificación de animais e 
plantas. 

BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a 
partir de claves de identificación. 

CAA 

g 

l 

ñ 

B3.8. Identificación de plantas e animais propios 
dalgúns ecosistemas, especies en extinción e 
especies endémicas. Adaptacións dos animais e as 
plantas ao medio. Biodiversidade en Galicia. 

B3.7. Determinar a partir da observación as 
adaptacións que permiten aos animais e ás plantas 
sobrevivir en determinados ecosistemas, con 
especial atención aos ecosistemas galegos. 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais 
propios dalgúns ecosistemas ou de interese  
especial por seren especies en perigo de extinción 
ou endémicas. 

CMCCT 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a 
presenza de determinadas estruturas nos animais e 
nas plantas máis comúns. 

CAA 

CMCCT 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais 
propios dos ecosistemas galegos. 

CCEC 

 Bloque 4. Os ecosistemas  

f B4.1. Ecosistema: identificación dos seus 
compoñentes. 

B4.2. Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas. 

B4.3. Ecosistemas acuáticos. 

B4.4. Ecosistemas terrestres. 

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. CMCCT 

f B4.5. Factores desencadeantes de desequilibrios  nos B4.2.     Identificar     nun     ecosistema     os  factores BXB4.2.1.    Recoñece    e    enumera    os      factores CMCCT 

IES CHAPELA

Página 14



 

 
 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

g 

m 

ecosistemas. 

B4.6. Estratexias para restablecer o equilibrio nos 
ecosistemas. 

desencadeantes de desequilibrios e establecer 
estratexias para restablecer o seu equilibrio. 

desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema.  

a 

g 

m 

B4.7. Accións que favorecen a conservación 
ambiental. 

B4.3. Recoñecer e difundir accións que favorezan a 
conservación ambiental. 

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a 
destrución ambiental. 

CSC 

CSIEE 

 Bloque 5. Proxecto de investigación  

b 

c 

B5.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a 
súa comprobación e argumentación a partir da 
experimentación ou da observación. 

B5.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as 
habilidades propias do traballo científico. 

BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do 
método científico. 

CAA 

CMCCT 

b 

f 

g 

B5.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a 
súa comprobación e argumentación a partir da 
experimentación ou da observación. 

B5.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da 
experimentación ou da observación, e a 
argumentación. 

BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

CAA 

CCL 

e B5.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. B5.3. Utilizar fontes de información variada, e 
discriminar e decidir sobre elas e sobre os métodos 
empregados para a súa obtención. 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, 
apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións. 

CMCCT 

CD 

a 

b 

c 

B5.3. Proxecto de investigación en equipo: 
organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

B5.4. Participar, valorar e respectar o traballo  
individual e en equipo. 

BXB5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

d 

h 

o 

B5.3. Proxecto de investigación en equipo: 
organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

B5.5. Expor e defender en público o proxecto de 
investigación realizado. 

BXB5.5.1. 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 
defensa na aula. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CD 

BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

CCL 

CCEC 

IES CHAPELA
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4.1.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, TEMPORALIZACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS, PONDERACIÓN E  INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo de consecución para superar a 

materia 

Temporalización 
 
Competencias 

clave 

E. 

transver 
sais 

 
Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico, e exprésase de xeito 
correcto tanto oralmente como por escrito. 

Definir os termos do vocabulario científico máis 
frecuentes e expresarse oralmente e por escrito 
con claridade e corrección, empregando os 
termos de xeito rigoroso. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

CCL 

CMCCT 

CL 

EOE 

4 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. 

Buscar información de carácter científico, seleccionar  
e organizar a mesma a partir da utilización de 
diversas fontes para poder empregala ou 
comunicala. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

CD 

CAA 

CL 

EOE 

4 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de 
xeito preciso, utilizando diversos soportes. 

Comunicar a información seleccionada empregando 
diversos soportes. 

 
X 

 
X 

 
X 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

4 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter  
científico para formar unha opinión propia e 
argumentar sobre problemas relacionados. 

Argumentar e construír unha opinión propia sobre 
información de carácter científica. 

 
X 

 
X 

 
X 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

4 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, e coida os 
instrumentos e o material empregado. 

Manexar e coidar os instrumentos e material de 
laboratorio cumprindo as normas de seguridade. 

 
X 

 
X 

 
X 

CMCCT 

CSC 

 4 Rexistro de observación no laboratorio 

 BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 
como material básico de laboratorio, argumenta  
o proceso experimental seguido, describe as 
súas observacións e interpreta os seus 
resultados. 

Elaborar os informes das prácticas de laboratorio. 
 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

4 Rexistro de observación no laboratorio 
Análise do informe de prácticas 

Bloque 2. A Terra no universo 

IES CHAPELA
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

 BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a  
orixe do Universo. 

Expoñer as ideas principais sobre a orixe do Universo.   
X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo  
e do Sistema Solar, e describe as súas 
características xerais. 

Describir a organización do Sistema Solar e as 
características dos principais astros. 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba especifica 

 BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no 
planeta Terra que permiten o desenvolvemento 
da vida nel, e que non se dan nos outros 
planetas. 

Relacionar a posición do planeta Terra no Sistema 
Solar coas súas especiais características que 
permiten o desenvolvemento da vida. 

  
 

X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema 
Solar. 

Localizar a posición da Terra no Sistema Solar.   
X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais 
relacionados co movemento e a posición dos 
astros, e deduce a súa importancia para a vida. 

Establecer as características dos movementos da 
Terra, da Lúa e do Sol, e as súas implicacións na 
vida cotiá. 

  

X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e 
esquemas fenómenos como as fases lunares e 
as eclipses, e establece a súa relación coa 
posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

Interpretar correctamente en gráficos e esquemas os 
fenómenos principais relacionados co 
movemento e a posición da Terra, da Lúa e do 
Sol. 

  
 

X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.6.1. Describe as características xerais dos 
materiais máis frecuentes nas zonas externas do 
planeta e xustifica a súa distribución en capas en 
función da súa densidade. 

Situar e describir as capas internas e externas  do 
noso planeta explicando a importancia de cada 
unha delas. 

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.6.2. Describe as características xerais da 
codia, o manto e o núcleo terrestre, e os 
materiais que os compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

Relacionar as características xerais da codia, o manto 
e o núcleo terrestre, coa súa situación no planeta 
Terra. 

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando 
criterios que permitan diferencialos. 

Recoñecer algunhas das propiedades e das 
características dos minerais e das rochas. 

   
X 

CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

Análise do informe de prácticas 

IES CHAPELA
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

 BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis 
frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito 
da vida cotiá. 

Distinguir as aplicacións máis frecuentes dos minerais 
e das rochas. 

   
X 

CCEC CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

Análise do informe de prácticas 

 BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso 
responsable e a xestión sustentable dos  
recursos minerais. 

Recoñecer a importancia económica e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

   
X 

CSC CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

Análise do informe de prácticas 

 BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición  
da atmosfera. 

Identificar as capas que se diferencian na atmosfera. 
Distinguir cales son os principais gases que hai 
na atmosfera e a función que realiza cada un 
deles. 

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e 
identifica os contaminantes principais en relación 
coa súa orixe. 

Recoñecer o fenómeno da contaminación atmosférica 
e os principais contaminantes que a causan. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións 
sinxelas as causas que sustentan o papel 
protector da atmosfera para os seres vivos. 

Xustificar o papel protector da atmosfera fronte ás 
radiacións solares e ao impacto de meteoritos. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental  
coa deterioración ambiental, e propón accións e 
hábitos que contribúan á súa solución. 

Coñecer os efectos da contaminación atmosférica 
coas consecuencias que teñen para os seres 
vivos e o medio, desenvolvendo actitudes que 
contribúan á súa solución. 

   
 

X 

CSC 

CSIEE 

ECC 1,45 Análise traballo de grupo 

 BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a  
actividade humana interfire coa acción protectora 
da atmosfera. 

Recoñecer a importancia do papel protector da 
atmosfera para os seres vivos identificando as 
consecuencias da destrución da capa de ozono. 

   
X 

CSC CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

 BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da 
auga en relación coas súas consecuencias para 
o mantemento da vida na Terra. 

Describir as propiedades da auga e a súa importancia 
para a existencia da vida. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación  
cos seus cambios de estado de agregación. 

Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o 
ciclo da auga e o uso que fai dela o ser humano. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

 BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da 
xestión sustentable da auga doce, e enumera 
medidas concretas que colaboren nesa xestión. 

Valorar e identificar a necesidade de actuacións 
persoais e colectivas que potencien a redución 
do consumo da auga e a súa reutilización. 

   
X 

CSC 

CSIEE 

ECC 1,45 Análise traballo de grupo 

 BXB2.14.1. Recoñece os problemas de 
contaminación de augas doces e salgadas, en 
relación coas actividades humanas 

Relacionar as alteracións e o uso que se fai da auga 
coas consecuencias que pode ter para a vida na 
Terra, valorando a importancia de non 
contaminar as augas doces e salgadas. 

   
 

X 

CSC ECC 1,45 Análise traballo de grupo 

 BXB2.15.1. Describe as características que 
posibilitaron o desenvolvemento da vida na 
Terra. 

Valorar a importancia da existencia de temperaturas 
suaves e de auga líquida para a vida. 

Recoñecer a necesidade de O2, de CO2 e do  solo 
como soportes para o desenvolvemento da vida. 

 

 
X 

  CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra 

 BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e 
aplica criterios de clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas máis 
comúns co seu grupo taxonómico. 

Coñecer o concepto de biodiversidade e xustificar a 
súa importancia como fonte de recursos para o 
ser humano e para o mantemento do equilibrio  
da biosfera. 

 
 

X 

 
 

X 

 CCEC 

CMCCT 

CL 

EOE 

2,7 Análise traballo de grupo 

 BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares 
característicos de cada un destes grupos, e 
salienta a súa importancia biolóxica. 

Identificar e recoñecer exemplares característicos dos 
grupos taxonómicos. 

 
X 

  CMCCT CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

 BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e 
singulares de cada grupo taxonómico. 

Discriminar as características xerais dos grandes 
grupos taxonómicos. 

 
X 

  CMCCT CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

 BXB3.4.1. Asocia Invertebrados comúns co grupo 
taxonómico ao que pertencen. 

Recoñecer as características xerais e funcións vitais 
que permiten distinguir e clasificar aos principais 
grupos de Invertebrados. 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB3.4.2. Recoñece exemplares de Vertebrados e 
asígnaos á clase á que pertencen. 

Recoñecer as características xerais e funcións vitais 
que permiten distinguir e clasificar aos principais 
grupos de Vertebrados. 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

 BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e 
relaciónao coa súa importancia para o conxunto 
de todos os seres vivos. 

Identificar as etapas do proceso da nutrición autótrofa 
e relacionalas coa súa importancia para a vida. 

 
X 

  CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica. 

 BXB3.5.2. Describe as características xerais e 
singulares dos principais grupos de plantas. 

Describir as características xerais das plantas, as súas 
funcións vitais e a súa clasificación. 

 
X 

  CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a 
partir de claves de identificación. 

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

 
X 

  CAA CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

Rexistro de observación na aula 

 BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e 
animais propios dalgúns ecosistemas ou de 
interese especial por seren especies  en perigo 
de extinción ou endémicas. 

Recoñecer exemplares de plantas e animais dalgúns 
ecosistemas endémicos ou en perigo de  
extinción ou endémicas. 

  
 

X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

 BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio  
a presenza de determinadas estruturas nos 
animais e nas plantas máis comúns. 

Asociar as adaptacións que permiten aos animais e ás 
plantas sobrevivir en determinados ecosistemas, 
con especial atención aos galegos. 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

 BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e 
animais propios dos ecosistemas galegos. 

Identificar algúns exemplares de plantas e animais 
propios dos ecosistemas galegos. 

  
X 

 CCEC CL 

EOE 

1,45 Análise traballo de grupo 

Bloque 4. Os ecosistemas 

 BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun 
ecosistema. 

Identificar os compoñentes dun ecosistema.   
X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores 
desencadeantes de desequilibrios nun 
ecosistema. 

Identificar os factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a 
destrución ambiental. 

Recoñecer e valorar accións que preveñen a 
destrución ambiental. 

  
X 

 CSC 

CSIEE 

ECC 1,45 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

Bloque 5. Proxecto de investigación 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

 BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do 
método científico. 

Coñece cales son as destrezas propias do método 
científico. 

 
X 

 
X 

 
X 

CAA 

CMCCT 

EE 4 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

Argumentar e xustificar as hipóteses que propón. 
 

X 

 
X 

 
X 

CAA 

CCL 

EE 4 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, 
apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións. 

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

 

X 

 

X 

 

X 

CMCCT 

CD 

EE 

TIC 

4 Análise traballo de grupo 

Rexistro de observación na aula 

 BXB5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

Valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 

Cooperar cos compañeiros do grupo, participando nas 
actividades e asumindo as responsabilidades de 
traballo que teñan encomendadas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

CSC 

CSIEE 

EE 4 Análise traballo de grupo 

Rexistro de observación na aula 

 BXB5.5.1. 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 
defensa na aula. 

Realizar pequenos traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 
contorno, así como presentalos e defendelos na 
aula. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CD 

EE 4 Análise traballo de grupo 

Rexistro de observación na aula e/ou 
no laboratorio 

 BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

Elaborar un informe/resumo da investigación ou 
práctica de laboratorio. 

 
X 

 
X 

 
X 

CCL 

CCEC 

EOE 4 Análise do informe de prácticas 
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4.2. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º E.S.O. 

4.2.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  

h 

o 

B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e 
escrita. 

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico 
nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico e exprésase con corrección, 
tanto oralmente como por escrito. 

CCL 

CMCCT 

b 

e 

f 

g 

h 

m 

o 

B1.2. Metodoloxía científica: características básicas. 

B1.3.    Experimentación    en    bioloxía    e   xeoloxía: 

obtención, selección e interpretación de información 
de carácter científico a partir da selección e a 
recollida de mostras do medio natural ou doutras 
fontes. 

B1.2. 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. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. 

CD 

CAA 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de 
xeito preciso utilizando diversos soportes. 

CD 

CCL 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico 
para formar unha opinión propia e argumentar  
sobre problemas relacionados. 

CAA 

CCL 

b 

f 

g 

B1.4. Planificación e realización do traballo 
experimental, e interpretación dos seus resultados. 

B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e coidado 
dos instrumentos e do material. 

B1.3. Realizar un traballo experimental con axuda dun 
guión de prácticas de laboratorio ou de campo, 
describir a súa execución e interpretar os seus 
resultados. 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos  
e o material empregado. 

CMCCT 

CSC 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación 
do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como 
material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas 
observacións e interpreta os seus resultados. 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 

 Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos  

f B2.1. Características da materia viva e diferenzas coa 
materia inerte. 

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos 
por células e determinar as características que    os 

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo 
das características particulares de ambas. 

CMCCT 
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 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B2.2. A célula. Características básicas da célula 
procariota e eucariota, animal e vexetal. 

diferencian da materia inerte. BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías  
e as diferenzas entre célula procariota e eucariota,  
e entre célula animal e vexetal. 

CMCCT 

f B2.3. Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres 
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e 
heterótrofa. 

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de 
cada función para o mantemento da vida. 

CMCCT 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e 
nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

CMCCT 

 Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde  

f B3.1. Niveis de organización da materia viva. 

B3.2. Organización xeral do corpo humano: células, 
tecidos, órganos, aparellos e sistemas 

B3.3. A célula animal: estruturas celulares. Orgánulos 
celulares e a súa función. 

B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia 
viva (células, tecidos, órganos e aparellos ou 
sistemas) e diferenciar as principais estruturas 
celulares e as súas funcións. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser 
humano e procura a relación entre eles. 

CAA 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a 
función dos orgánulos máis importantes. 

CMCCT 

f B3.4. Os tecidos do corpo humano: estrutura e 
funcións. 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser 
humano e a súa función. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que 
conforman o corpo humano e asóciaos á súa 
función. 

CMCCT 

f 

m 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan. B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto 
de saúde e doenza, os factores que os determinan. 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos  
para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións 
que realiza ou pode realizar para promovela 
individual e colectivamente. 

CSC 

f 

m 

B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas. B3.4. Clasificar as doenzas e determinar  as 
infecciosas e non infecciosas máis comúns que 
afectan a poboación (causas, prevención e 
tratamentos). 

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis 
comúns, e relaciónaas coas súas causas. 

CMCCT 

BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de 
transmisión das doenzas infecciosas. 

CMCCT 

m B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida 
saudables. 

B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida 
saudables como método de prevención das 
doenzas. 

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida  
saudable e identifícaos como medio de promoción 
da súa saúde e da das demais persoas. 

CSC 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e   a CSIEE 
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 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   propagación das doenzas infecciosas máis comúns. CSC 

a 

c 

d 

e 

m 

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida 
saudables. 

B3.6. Seleccionar información, establecer diferenzas 
dos tipos de doenzas dun mundo globalizado e 
deseñar propostas de actuación. 

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que 
afectan as rexións dun mundo globalizado,  e 
deseña propostas de actuación. 

CSC 

CSIEE 

f 

m 

B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros e 
antibióticos. 

B3.9. Uso responsable de medicamentos. 

B3.7. Determinar o funcionamento básico do sistema 
inmune e as continuas contribucións das ciencias 
biomédicas, e describir a importancia do uso 
responsable dos medicamentos. 

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de 
inmunidade, e valora o papel das vacinas como 
método de prevención das doenzas. 

CMCCT 

CSC 

a 

b 

c 

m 

B3.10. Transplantes e doazón de células, sangue e 
órganos. 

B3.8. Recoñecer e transmitir a importancia que ten a 
prevención como práctica habitual e integrada nas 
súas vidas e as consecuencias positivas da doazón 
de células, sangue e órganos. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, 
sangue e órganos para a sociedade e para o ser 
humano. 

CSC 

f 

g 

m 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras 
drogas. Problemas asociados. 

B3.9. Investigar as alteracións producidas por distintos 
tipos de substancias aditivas, e elaborar propostas 
de prevención e control. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde 
relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 
estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
contrasta os seus efectos nocivos e propón  
medidas de prevención e control. 

CSC 

CSIEE 

a 

d 

g 

m 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras 
drogas. Problemas asociados. 

B3.10. Recoñecer as consecuencias para o individuo  
e a sociedade de seguir condutas de risco. 

BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir 
condutas de risco coas drogas, para o individuo e a 
sociedade. 

CSC 

f 

m 

B3.12. Alimentación e nutrición. Alimentos e 
nutrientes: tipos e funcións básicas. 

B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e 
nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as 
súas funcións básicas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da 
alimentación. 

CMCCT 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función 
no organismo, e recoñece hábitos nutricionais 
saudables. 

CMCCT 

f B3.13.  Dieta  e  saúde.  Dieta  equilibrada.  Deseño  e B3.12.  Relacionar  as  dietas  coa  saúde  a  través de BXB3.12.1.   Deseña   hábitos   nutricionais saudables CAA 
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 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

g 

m 

análise de dietas. Hábitos nutricionais saudables. 
Trastornos da conduta alimentaria. 

exemplos prácticos. mediante a elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando táboas con grupos de alimentos cos 
nutrientes principais presentes neles e o seu valor 
calórico. 

CD 

c 

m 

B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e 
análise de dietas. Hábitos nutricionais saudables. 
Trastornos da conduta alimentaria. 

B3.13. Argumentar a importancia dunha boa 
alimentación e do exercicio físico na saúde, e 
identificar as doenzas e os trastornos principais da 
conduta alimentaria. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada 
para unha vida saudable e identifica os principais 
trastornos da conduta alimentaria. 

CAA 

CSC 

f 

m 

B3.14. Función de nutrición. Visión global  e 
integradora de aparellos e procesos que interveñen 
na nutrición. 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais  da 
nutrición, utilizando esquemas gráficos dos 
aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos 
e esquemas, os órganos, os aparellos e  os 
sistemas implicados na función de nutrición, e 
relaciónao coa súa contribución no proceso. 

CMCCT 

f 

m 

B3.14. Función de nutrición. Visión global  e 
integradora de aparellos e procesos que interveñen 
na nutrición. 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que 
realiza cada aparello implicado. 

BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de 
cada sistema nas funcións de nutrición. 

CMCCT 

f 

m 

B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, 
respiratorio, circulatorio e excretor. 

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos 
dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e 
coñecer o seu funcionamento. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos 
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e 
excretor, e o seu funcionamento. 

CMCCT 

f 

m 

B3.16. Alteracións máis frecuentes e doenzas 
asociadas aos aparellos que interveñen  na 
nutrición: prevención e hábitos de vida saudables. 

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos 
aparellos relacionados coa nutrición, así como  
sobre as súas causas e a maneira de previlas. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes  
dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados 
na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

CMCCT 

f 

m 

B3.17. Función de relación. Sistema nervioso e 
sistema endócrino. 

B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e función; 
coidado e hixiene. 

B3.18. Describir os procesos implicados na función de 
relación, e os sistemas e aparellos implicados, e 
recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e 
os coidados do oído e a vista. 

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de 
cada sistema implicados nas funcións de relación. 

CMCCT 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na 
función de relación, e identifica o órgano ou a 
estrutura responsables de cada proceso. 

CMCCT 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais 
e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se 
atopan. 

CMCCT 

f B3.19. Coordinación e sistema nervioso:  organización B3.19.   Explicar   a   misión   integradora   do  sistema BXB3.19.1.  Identifica  algunhas  doenzas  comúns  do CMCCT 
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m e función. 

B3.20. Doenzas comúns do sistema nervioso: causas, 
factores de risco e prevención. 

nervioso ante diferentes estímulos, e describir o seu 
funcionamento. 

sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, 
cos factores de risco e coa súa prevención. 

CSC 

f 

m 

B3.21. Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o 
seu funcionamento. Principais alteracións. 

B3.20. Asociar as principais glándulas  endócrinas 
coas hormonas que sintetizan e coa súa función. 

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e 
asocia con elas as hormonas segregadas e a súa 
función. 

CMCCT 

f 

m 

B3.22. Visión integradora dos sistemas nervioso e 
endócrino. 

B3.21. Relacionar funcionalmente o sistema neuro- 
endócrino. 

BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar  
na vida cotiá no que se evidencie claramente a 
integración neuroendócrina. 

CMCCT 

f B3.23. Aparello locomotor. Organización e relacións 
funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso. 

B3.22. Identificar os principais ósos e músculos do 
aparello locomotor. 

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do 
corpo humano en esquemas do aparello locomotor. 

CMCCT 

f 

m 

B3.23. Aparello locomotor. Organización e relacións 
funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso. 

B3.23. Analizar as relacións funcionais entre ósos, 
músculos e sistema nervioso. 

BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función 
do seu tipo de contracción, e relaciónaos co  
sistema nervioso que os controla. 

CMCCT 

f 

m 

B3.24. Factores de risco e prevención das lesións. B3.24. Detallar as lesións máis frecuentes no aparello 
locomotor e como se preveñen. 

BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis 
frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e 
relaciónaos coas lesións que producen. 

CSC 

CAA 

f 

m 

B3.25. Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do 
aparello reprodutor. Cambios físicos e psíquicos na 
adolescencia. 

B3.25. Referir os aspectos básicos do aparello 
reprodutor, diferenciar entre sexualidade e 
reprodución, e interpretar debuxos e esquemas do 
aparello reprodutor. 

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do 
aparello reprodutor masculino e feminino, e 
especifica a súa función. 

CMCCT 

f 

m 

B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e 
parto. 

B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da reprodución 
humana e describir os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do embarazo e do 
parto. 

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo 
menstrual e indica que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

CMCCT 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do embarazo e do 
parto 

CMCCT 

f B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos. B3.27. Comparar os métodos anticonceptivos, 
clasificalos  segundo a  súa  eficacia  e  recoñecer a 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción 
humana. 

CMCCT 
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m B3.28. Doenzas de transmisión sexual: prevención. importancia dalgúns deles na prevención de 
doenzas de transmisión sexual. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de 
transmisión sexual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

e 

g 

m 

B3.29. Técnicas de reprodución asistida. B3.28. Compilar información sobre as técnicas de 
reprodución asistida e de fecundación in vitro, para 
argumentar o beneficio que supuxo este avance 
científico para a sociedade. 

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución 
asistida máis frecuentes. 

CMCCT 

a 

c 

d 

m 

B3.30. Reposta sexual humana. Sexo e sexualidade. 
Saúde e hixiene sexual. 

B3.29. Valorar e considerar a súa propia sexualidade  
e a das persoas do contorno, e transmitir a 
necesidade de reflexionar, debater, considerar e 
compartir. 

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende 
responsablemente a súa sexualidade e a das 
persoas do seu contorno. 

CSC 

CCEC 

 Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución  

f B4.1. Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o 
relevo terrestre. 

B4.1. Identificar algunhas das causas que fan que o 
relevo difira duns sitios a outros. 

BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das 
características das rochas que condicionan os tipos 
de relevo e inflúen neles. 

CMCCT 

f B4.2. Procesos xeolóxicos externos e diferenzas cos 
internos. Meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

B4.2. Relacionar os procesos xeolóxicos externos coa 
enerxía que os activa e diferencialos dos procesos 
internos. 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos 
externos, e xustifica o papel da gravidade na súa 
dinámica. 

CMCCT 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, 
erosión, transporte e sedimentación, e os seus 
efectos no relevo. 

CMCCT 

f B4.3. Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas 
características. 

B4.3. Analizar e predicir a acción das augas 
superficiais, e identificar as formas de erosión e 
depósitos máis características. 

BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte  
e sedimentación producida polas augas superficiais, 
e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

CMCCT 

f 

m 

B4.4. Augas subterráneas: circulación e explotación. B4.4. Valorar e analizar a importancia das augas 
subterráneas, e xustificar a súa dinámica e a súa 
relación coas augas superficiais. 

BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas 
subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

CMCCT 

CSC 

f B4.5. Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e 
modelaxe litoral. 

B4.5. Analizar a dinámica mariña e a súa influencia na 
modelaxe litoral. 

BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar 
coa  erosión,  o  transporte  e  a  sedimentación   no 

CMCCT 
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   litoral, e identifica algunhas formas resultantes 
características. 

 

f B4.6. Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica. B4.6. Relacionar a acción eólica coas condicións que  
a fan posible, e identificar algunhas formas 
resultantes. 

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes  
en que esta actividade xeolóxica pode ser  
relevante. 

CMCCT 

f B4.7. Acción xeolóxica dos glaciares: formas de 
erosión e depósito que orixinan. 

B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos glaciares e 
xustificar as características das formas de erosión e 
depósito resultantes. 

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os 
seus efectos sobre o relevo. 

CMCCT 

f 

l 

ñ 

B4.8. Factores que condicionan a modelaxe da 
paisaxe galega. 

B4.8. Indagar e identificar os factores que condicionan 
a modelaxe da paisaxe nas zonas próximas ao 
alumnado. 

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu 
contorno máis próximo e identifica algúns dos 
factores que condicionaron a súa modelaxe. 

CCEC 

CAA 

f 

g 

m 

B4.9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie 
humana como axente xeolóxico. 

B4.9. Recoñecer e identificar a actividade xeolóxica 
dos seres vivos e valorar a importancia da especie 
humana como axente xeolóxico externo. 

BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

CMCCT 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das 
actividades humanas na transformación da 
superficie terrestre. 

CSC 

CCEC 

f B4.10. Manifestacións da enerxía interna da Terra. B4.10. Diferenciar os cambios na superficie terrestre 
xerados pola enerxía do interior terrestre dos de 
orixe externa. 

BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo 
dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 

CMCCT 

f B4.11. Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de 
magmas. 

B4.11. Analizar as actividades sísmica e volcánica, as 
súas características e os efectos que xeran. 

BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os 
sismos e os efectos que xeran. 

CMCCT 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica 
co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao  
de perigo. 

CMCCT 

f 

g 

B4.12. Distribución de volcáns e terremotos. Riscos 
sísmico e volcánico: importancia da súa predición e 
da súa prevención. 

B4.12. Relacionar a actividade sísmica e  volcánica 
coa dinámica do interior terrestre e xustificar a súa 
distribución planetaria. 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os 
terremotos son máis frecuentes e de maior 
magnitude. 

CAA 

CMCCT 
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f 

g 

B4.12. Distribución de volcáns e os terremotos. Riscos 
sísmico e volcánico: importancia da súa predición e 
da súa prevención. 

B4.13. Sismicidade en Galicia. 

B4.13. Valorar e describir a importancia de coñecer os 
riscos sísmico e volcánico, e as formas de previlos. 

BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser 
o caso, volcánico existente na zona en que habita,  
e coñece as medidas de prevención que debe 
adoptar. 

CAA 

CSC 

 Bloque 5. O solo como ecosistema.  

f B5.1. O solo como ecosistema. 

B5.2. Compoñentes do solo e as súas interaccións. 

B5.1. Analizar os compoñentes do solo e  
esquematizar as relacións entre eles. 

BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da 
interacción entre os compoñentes bióticos e 
abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 

CMCCT 

f 

g 

m 

B5.3. Importancia do solo. Riscos da súa 
sobreexplotación, degradación ou perda. 

B5.2. Valorar e determinar a importancia do solo e os 
riscos que comporta a súa sobreexplotación, 
degradación ou perda. 

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a 
necesidade de protexelo. 

CMCCT 

CSC 

 Bloque 6. Proxecto de investigación  

b 

c 

B6.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a 
súa comprobación e argumentación, a partir da 
experimentación ou a observación. 

B6.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as 
habilidades propias do traballo científico. 

BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do 
método científico. 

CAA 

CMCCT 

b 

f 

g 

B6.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a 
súa comprobación e argumentación, a partir da 
experimentación ou a observación. 

B6.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da 
experimentación ou da observación e a 
argumentación. 

BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

CAA 

CCL 

e B6.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. B6.3. Utilizar fontes de información variada, e 
discriminar e decidir sobre elas e os métodos 
empregados para a súa obtención. 

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das 
súas investigacións. 

CMCCT 

CD 

a 

b 

c 

B6.3. Proxecto de investigación en equipo. 
Organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

B6.4. Participar, valorar e respectar o traballo  
individual e en equipo. 

BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

B6.3. Proxecto de investigación en equipo. 
Organización. Participación e colaboración 
respectuosa  no  traballo  individual  e  en     equipo. 

B6.5. Expor e defender en público o proxecto de 
investigación realizado. 

BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de  
investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e  a 

CSIEE 

CD 
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d 

h 

o 

Presentación de conclusións.  nutrición humana, para a súa presentación e 
defensa na aula. 

 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

CCL 

CCEC 
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4.2.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, TEMPORALIZACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS, PONDERACIÓN E  INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo de consecución para superar a 

materia 

Temporalización 
 
Competencias 

clave 

E. 

transver 
sais 

 
Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico e exprésase con 
corrección, tanto oralmente como por escrito. 

Definir os termos do vocabulario científico máis 
frecuentes. 

 
X 

 
X 

 
X 

CCL 

CMCCT 

CL 

EOE 

2,88 Proba específica 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. 

Sintetizar información de carácter científico.  
X 

 
X 

 
X 

CAA CL 

EOE 

2,88 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de 
xeito preciso utilizando diversos soportes. 

Expoñer información empregando diversos soportes.  
X 

 
X 

 
X 

CCL CL 

EOE 

2,88 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter  
científico para formar unha opinión propia e 
argumentar sobre problemas relacionados. 

Argumentar    e construir unha opinión sobre 
información de carácter científica. 

 
X 

 
X 

 
X 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

2,88 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, e coida os 
instrumentos e o material empregado. 

Manexar os instrumentos e material de laboratorio 
cumprindo as normas de seguridade. 

  
X 

 CMCCT 

CSC 

CL 

EOE 

0,96 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 
como material básico de laboratorio, argumenta  
o proceso experimental seguido, describe as 
súas observacións e interpreta os seus 
resultados. 

Elaborar os informes das prácticas de laboratorio.   
 

 
X 

 CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

1,12 Análise do informe de prácticas 

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

 BXB2.1.1.   Diferencia   a   materia   viva   da  inerte Distinguir entre a materia viva e a inerte. Coñecer    os X   CMCCT CL 0,96 Proba específica 
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Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

partindo das características particulares de 
ambas. 

tipos de biomoléculas.     EOE  Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB2.1.2. Establece comparativamente as 
analoxías e as diferenzas entre célula procariota 
e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

Diferenciar entre os tipos de organización celular 
(célula procariota, eucariota animal e vexetal). 

 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de 
cada función para o mantemento da vida. 

Coñecer os conceptos de nutrición, relación e 
reprodución e valorar a súa importancia. 

 

X 
  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición  
autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a 
relación entre elas. 

Diferenciar entre o proceso de nutrición autótrofa e 
heterótrofa. 

 
X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

 BXB3.1.1. Interpreta os niveis de  organización no 
ser humano e procura a relación entre eles. 

Describir dun xeito xerárquico os niveis de 
organización da materia viva (células, tecidos, 
órganos, aparellos e sistemas). 

 

X 

  CAA CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a 
función dos orgánulos máis importantes. 

Distinguir os orgánulos celulares e describir a súa 
función. 

 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que 
conforman o corpo humano e asóciaos á súa 
función. 

Identificar os distintos tecidos celulares humanos 
relacionándoos coa súa función. 

 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos 
para a saúde, e xustifica con exemplos as 
eleccións que realiza ou pode realizar para 
promovela individual e colectivamente. 

Definir os conceptos de saúde e doenza e relacionar 
determinadas doenzas e os hábitos saudables 
que as benefician. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

CSC CL 

EOE 

2,88 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións 
máis comúns, e relaciónaas coas súas causas. 

Clasificar as doenzas e coñecer as infeccións máis 
frecuentes. 

 
X 

 
X 

 
X 

CMCCT CL 

EOE 

2,88 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 
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Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

        Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de 
transmisión das doenzas infecciosas. 

Describir os mecanismos de transmisión de doenzas 
infecciosas. 

 

X 

 

X 

 CMCCT CL 

EOE 

1,92 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida 
saudable e identifícaos como medio de  
promoción da súa saúde e da das demais 
persoas. 

Describir os hábitos e estilo de vida saudable. 
 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

CSC CL 

EOE 

2,88 Proba específica 

 BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e  
a propagación das doenzas infecciosas máis 
comúns. 

Coñecer as medidas preventivas para evitar o 
contaxio das doenzas infecciosas. 

 
X 

 
X 

 
X 

CSIEE 

CSC 

CL 

EOE 

2,88 Proba específica 

 BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas 
que afectan as rexións dun mundo globalizado, e 
deseña propostas de actuación. 

Identificar os tipos de doenzas máis frecuentes no 
mundo. 

 
X 

 
X 

 
X 

CSC CL 

EOE 

2,88 Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de 
inmunidade, e valora o papel das vacinas como 
método de prevención das doenzas. 

Describir o proceso de inmunidade e a acción das 
vacinas. 

 

X 

  CMCCT 

CSC 

CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de 
células, sangue e órganos para a sociedade e 
para o ser humano. 

Valorar a importancia da solidariedade nos procesos 
de doazón e adquirir conciencia sobre a mesma. 

 
X 

  CSC CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a 
saúde relacionadas co consumo de substancias 
tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e 
propón medidas de prevención e control. 

Coñecer as doenzas relacionadas co consumo de 
subtancias tóxicas e adquirir unha atitude de 
rexeitamento das mesmas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

CSC CL 

EOE 

EC 

ESV 

2,88 Proba específica 

 BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir 
condutas de risco coas drogas, para o individuo e 
a sociedade. 

Recoñecer os problemas psicosociais asociados ó 
consumo de substancias tóxicas evitando 
condutas de risco. 

   

X 

CSC CL 

EOE 

EC 

0,96 Proba específica 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

      ESV   

 BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da 
alimentación. 

Diferenciar os proceso de nutrición e alimentación, así 
como alimento e nutriente. 

 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa 
función no organismo, e recoñece hábitos 
nutricionais saudables. 

Coñecer os principais nutrientes incluídos nos 
alimentos e asocialos coas súas funcións. 

 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables 
mediante a elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando táboas con grupos de alimentos cos 
nutrientes principais presentes neles e o seu  
valor calórico. 

Elaborar dietas equilibradas indicando o seu valor 
calórico. 

 

 
X 

  CAA CL 

EOE 

0,96 Análise traballo individual 

 BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta 
equilibrada para unha vida saudable e identifica 
os principais trastornos da conduta alimentaria. 

Relacionar unha dieta equilibrada para ter unha vida 
saudable. 

 

X 

  CAA CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de 
gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e 
os sistemas implicados na función de nutrición, e 
relaciónao coa súa contribución no proceso. 

Coñecer e identificar os órganos, aparellos e sistemas 
implicados na nutrición. 

 
 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e 
de cada sistema nas funcións de nutrición. 

Asociar cada proceso da nutrición con cada aparello 
implicado na mesma. 

 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos 
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e 
excretor, e o seu funcionamento. 

Describir a morfoloxía e o funcionamento dos 
compoñentes dos aparellos implicados na 
nutrición. 

 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes 
dos    órganos,    os    aparellos    e    os sistemas 

Coñecer algunhas das doenzas relacionadas cos 
aparellos implicados na nutrición. 

 

X 
  CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

implicados na nutrición, e asóciaas coas súas 
causas. 

        

 BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e 
de cada sistema implicados nas funcións de 
relación. 

Entender a función de relación e asociar os elementos 
que interveñen na mesma coa súa función 
específica. 

  

X 

 CMCCT CL 

EOE 

ESV 

0,96 Proba específica 

 BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na 
función de relación, e identifica o órgano ou a 
estrutura responsables de cada proceso. 

Describir a morfoloxía e o funcionamento do sistema 
nervios. 

Identificar e representar as células características do 
sistema nervioso. 

Comprender a transmisión do impulso nervioso. 

Coñecer e distinguir entre actos voluntarios e 
involuntarios, relacionándoos cos elementos 
anatómicos implicados nos mesmos. 

  
 
 

 
X 

 CMCCT CL 

EOE 

ESV 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores 
sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 
sentidos en que se atopan. 

Coñecer os órganos dos sentidos e describir os 
compoñentes do ollo e do oído. 

  

X 

 CMCCT CL 

EOE 

ESV 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do 
sistema nervioso e relaciónaas coas súas 
causas, cos factores de risco e coa súa 
prevención. 

Recoñecer algunhas doenzas do sistema nervioso e 
valorar a importancia da adopción de hábitos de 
saúde mental. 

  
 

X 

 CMCCT 

CSC 

CL 

EOE 

ESV 

0,96 Proba específica 

 BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e 
asocia con elas as hormonas segregadas e a súa 
función. 

Identificar as glándulas endócrinas e as hormonas 
máis importantes relacionándoas coas funcións 
das mesmas. 

  

X 

 CMCCT CL 

EOE 

IEMH 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar 
na vida cotiá no que se evidencie claramente a 
integración neuroendócrina. 

Recoñece algún exemplo concreto  da relación  entre 
o sistema nervioso e o endócrino. 

  

X 

 CMCCT CL 

EOE 

IEMH 

0,96 Proba específica 

 BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos 
do   corpo   humano   en   esquemas   do aparello 

Identificar os principais ósos e músculos do corpo 
humano. 

  

X 
 CMCCT CL 0,96 Proba específica 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

locomotor.      EOE 

ESV 

 Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en 
función do seu tipo de contracción, e relaciónaos 
co sistema nervioso que os controla. 

Relacionar algúns músculos e o seu tipo de 
contracción. 

  

X 

 CMCCT CL 

EOE 

ESV 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis 
frecuentes que poden afectar o aparello 
locomotor e relaciónaos coas lesións que 
producen. 

Describe as lesións máis frecuentes do aparello 
locomotor. 

  
 

X 

 CSC CL 

EOE 

ESV 

0,96 Proba específica 

 BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do 
aparello reprodutor masculino e feminino, e 
especifica a súa función. 

Recoñecer os órganos do aparello reprodutor 
masculino e feminino e describir a súa función. 

  

X 

 CMCCT CL 

EOE 

IEMH 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo 
menstrual e indica que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

Coñecer o ciclo menstrual feminino e a súa 
regulación. 

  

X 

 CMCCT CL 

EOE 

IEMH 

0,96 Proba específica 

 BXB3.26.2. Identifica os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do embarazo e do 
parto 

Coñecer os acontecementos fundamentais da 
fecundación, do embarazo e do parto. 

  

X 

 CMCCT CL 

EOE 

IEMH 

0,96 Proba específica 

 BXB3.27.1. Discrimina os métodos de 
anticoncepción humana. 

Coñecer algúns métodos de anticoncepción humana.   

X 

 CMCCT CL 

EOE 

IEMH 

0,96 Proba específica 

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de 
transmisión sexual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

Coñecer algunhas doenzas de transmisión sexual.   

X 

 CMCCT 

CSC 

CL 

EOE 

IEMH 

0,96 Proba específica 

 BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución 
asistida máis frecuentes. 

Describir algunha técnica de reprodución asistida.   

X 
 CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

      IEMH   

 BXB3.29.1. Actúa, decide e defende 
responsablemente a súa sexualidade e a das 
persoas do seu contorno. 

Valorar a importancia da sexualidade exercida de 
xeito responsable. 

  

X 

 CSC CL 

EOE 

IEMH 

0,96 Rexistro de observación na aula 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 

 BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das 
características das rochas que condicionan os 
tipos de relevo e inflúen neles. 

Explicar a relación entre a influencia do clima, os tipos 
de rochas e os tipos de relevo. 

   

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos 
externos, e xustifica o papel da gravidade na súa 
dinámica. 

Interpretar a relación entre a enerxía solar e os 
procesos externos. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, 
erosión, transporte e sedimentación, e os seus 
efectos no relevo. 

Describir os procesos de meteorización e erosión, 
transporte e sedimentación e a súa influencia no 
relevo. 

   

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, 
transporte e sedimentación producida polas 
augas superficiais, e recoñece algún dos seus 
efectos no relevo. 

Describir a acción das augas superficiais sobre a 
superficie terrestre. 

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas 
subterráneas e os riscos da súa 
sobreexplotación. 

Coñecer a importancia das augas subterráneas.    
X 

CMCCT 

CSC 

CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do 
mar coa erosión, o transporte e a sedimentación 
no litoral, e identifica algunhas formas  
resultantes características. 

Describir algunhas formas do relevo litoral.    
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes 
en   que   esta   actividade   xeolóxica   pode  ser 

Recoñecer os efectos da acción xeolóxica do vento.    

X 
CMCCT CL 0,96 Proba específica 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

relevante.      EOE   

 BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os 
seus efectos sobre o relevo. 

Describir os efectos da dinámica glaciar sobre o 
relevo. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu 
contorno máis próximo e identifica algúns dos 
factores que condicionaron a súa modelaxe. 

Realizar un traballo que recolla un elemento da 
paisaxe do contorno próximo xustificando a súa 
formación. 

   
X 

CCEC CL 

EOE 

0,96 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos  
en procesos de meteorización,  erosión, 
transporte e sedimentación. 

Coñecer a influencia dos seres vivos no proceso de 
meteorización. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das 
actividades humanas na transformación da 
superficie terrestre. 

Identificar o efecto das actividades humanas sobre a 
superficie terrestre. 

   
X 

CSC CL 

EOE 

0,96 Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo 
dun interno e identifica os seus efectos no  
relevo. 

Distinguir entre un proceso xeolóxico externo e un 
interno. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os 
sismos e os efectos que xeran. 

Describir como se orixina un sismo e as súas 
consecuencias. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB4.11.2. Relaciona os tipos de  erupción 
volcánica co magma que as orixina, e asóciaos 
co seu grao de perigo. 

Recoñecer os tipos de erupción volcánica e os riscos 
asociados. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que 
os terremotos son máis frecuentes e de maior 
magnitude. 

Argumentar a maior incidencia de sismos en 
determinadas zonas do planeta. 

   

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de 
ser o caso, volcánico existente na zona en que 
habita, e coñece as medidas de prevención que 
debe adoptar. 

Coñecer as medidas de prevención que se deben 
aplicar nunha zona con risco sísmico. 

   
 

X 

CAA CL 

EOE 

0,96 Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 3º DE ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

Bloque 5. O solo como ecosistema 

 BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da 
interacción entre os compoñentes bióticos e 
abióticos, e sinala algunha das  súas 
interaccións. 

Coñecer os procesos que levan a formación do solo.    
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a 
necesidade de protexelo. 

Valorar a importancia de protexer o solo.    
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,96 Proba específica 

Bloque 6. Proxecto de investigación 

 BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do 
método científico. 

Coñecer en que se basea o método científico. 
 

X 
 

X 
 

X 
CMCCT CL 

EOE 

2,88 Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

Formular argumentos que xustifiquen as hipóteses 
propostas. 

 
X 

 
X 

 
X 

CCL CL 

EOE 

2,88 Rexistro de observación na aula 

Rexistro de observación do caderno 

 BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das 
súas investigacións. 

Presentar o resultado das investigacións realizadas.  
X 

 
X 

 
X 

CD CL 

EOE 

2,88 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

Participar activamente no desenvolvemento do traballo 
individual ou en grupo. 

 

X 
 

X 
 

X 
CSC CL 

EOE 

2,88 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB6.5.1. 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 
defensa na aula. 

Realizar un pequeno traballo de investigación. 
 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

CSIEE CL 

EOE 

2,88 Análise traballos individuais ou de 
grupo 

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

Elaborar un informe/resumo da investigación ou 
práctica de laboratorio. 

 
X 

 
X 

 
X 

CCL 

CCEC 

CL 

EOE 

2,88 Análise do informe de prácticas 
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4.3.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, TEMPORALIZACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS, PONDERACIÓN E  INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecución para superar 

a materia 

Temporalización  
Competencias 

clave 

E. 
Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

Bloque 1: A evolución da vida 

BXB1.1.1. 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. 

Comparar os distintos  
tipos de cñelulas e recoñecer 
 a súa estructura 

X   CAA 

CMCCT 

EOE 
CL 

 
1,88 

Rexistro de obsevación do caderno 

Proba específica 

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

Identificar tipos de céluas X   CD 

CAA 

EOE 
CL 
TIC 

 
1,88 

Rexistro de observación no laboratorio 
Análise do informe de prácticas 
Análise de traballos individuais ou en grupo 
 

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes 
do núcleo e a súa función segundo 
as etapas do ciclo celular. 

Distinguir os componentes do 
núcleo e a súa función nas etapas 
do ciclo celular  

X   CCL 

CAA 

EOE 
CL 

 
1,88 

Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 

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

Recoñecer a estructura  
dun cromosoma 

X   CMCCT EOE 
CL 

 
1,88 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

BXB1.4.1. Recoñece as fases da 
mitose e meiose, diferencia ambos 
os procesos e distingue o seu significado 
biolóxico. 

Recoñecer as fases da mitose 
e da meiose e diferenciar ambos  
procesos de division celular 

X   CMCCT 

CAA 

EOE 
CL 

 
1,88 

Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos 
e enumera os seus compoñentes. 

Distinguir os tipos de ácidos 
nucleicos e coñecer os seus  
compoñentes 

X   CAA 

CSIEE 

EOE 
CL 

 
1,88 

Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB1.6.1. Recoñece a función do 
ADN como portador da información 
xenética, e relaciónao co concepto 
de xene. 

Coñecer a función do AND e 
sabelo relacionar cos xenes 

X   CAA EOE 
CL 

 
1,88 

Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da 
expresión xenética por medio do código 
xenético. 

Ilustrar os mecanismos da 
expression xenética 

X   CAA 

CSIEE 

TIC 
EOE 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten  
as mutacións e os 
seus tipos. 

Coñecer o concepto de mutación 
e os principais tipos 

X   CMCCT 

CAA 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB1.9.1. Recoñece os principios 
básicos da xenética mendeliana e 
resolve problemas prácticos de cruzamentos 
con un ou dous caracteres. 

Coñecer as leis de Mendel e saber 
resolver problemas sinxelos de 
xenética mendaliana 

X   CMCCT 

CAA 

CCEC 

EOE 
CL 

 
1,88 

Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 
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Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución para superar 

a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. 
Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos 
sobre a herdanza do sexo e a 
ligada ao sexo. 

Resolver problemas sinxelos 
de herdanza ligada ao sexo 

X   CAA 

CSIEE 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB1.11.1. Identifica as doenzas 
hereditarias máis frecuentes e o seu 
alcance social, e resolve problemas 
prácticos sobre doenzas hereditarias, 
utilizando árbores xenealóxicas. 

Empregar arbores xenealóxicas 
para resolver problemas sobre 
doenzas hereditarias 

X   CMCCT 

CSC 

TIC 
EOE 
CL 

 
1,88 

Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB1.12.1. Diferencia técnicas de 
traballo en enxeñaría xenética. 

Coñecer as principais técnicas 
de enxeñaría xenética 

X   CMCCT 

CSIEE 

EOE 
CL 

1,88 Análise de traballos individuais ou en grupo 
 

BXB1.13.1. Describe as técnicas de 
clonación animal, distinguindo clonación 
terapéutica e reprodutiva. 

Coñecer o concepto de clonación 
e diferenciar a clonación tera- 
peutica da reproductiva 

X   CSC 

CSIEE 

CAA 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,88 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 
 

BXB1.14.1. Analiza as implicacións 
éticas, sociais e ambientais da enxeñaría 
xenética. 

Analizar as implicacións da  
inxeñaría xenética 

X   CSC 

CSIEE 

EOE 
CL 
ECC 

1,88  
Análise de traballos individuais ou en grupo 
 

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

Interpretar correctamente 
as consecuencias dos avances  
biotecnolóxicos 

X   CSC 

 

ECC 
EOE 
CL 

1,88  
Análise de traballos individuais ou en grupo 
 

BXB1.16.1. Distingue as características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo e neodarwinismo. 

Distinguir entre lamarkismo, darwinismo 
e neodarwinismo 

X   CMCCT 

CAA 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

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

Establecer a relación entre variabilidade, 
adaptación e selección natural 
 

X   CAA EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. Interpretar árbores filoxenéticas X   CAA EOE 
CL 
TIC 

1,88  
Análise de traballos individuais ou en grupo 
 

BXB1.19.1. Recoñece e describe as 
fases da hominización. 

Recoñecer as fases da hominización X   CMCCT 

CCL 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

Bloque 2: Dinámica da Terra 
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Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución para superar 

a materia 

Temporalización Competenci
as 

clave 

E. 
Trans- 
versais 

Ponde
- 

ración 
% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB2.1.1. Identifica e describe feitos 
que amosen a Terra como un planeta 
cambiante, e relaciónaos cos fenómenos 
que suceden na actualidade. 

Identificar que a Terra e un planeta  
dinámico e relacionalo cos fenómenos 
que suceden na actualidade 

  X CAA EOE 
CL 
ECC 

 
1,88 

 
Análise de traballos individuais 
ou en grupo 
 

BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios 
notables na Terra, mediante a 
utilización de modelos temporais a 
escala e recoñecendo as unidades 
temporais na historia xeolóxica. 

Recoñecer algúns cambios notables 
na Terra, empregando modelos temporais 
e recoñecendo as unidades temporais 
na historia xeolóxica 

  X CAA EOE 
CL 
TIC 

 
1,88 

 
Análise de traballos individuais 
ou en grupo 
 

BXB2.3.1. 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. 

Discriminar os principais sucesos xeoló- 
xicos, climáticos e biolóxicos producidos´na 
historia da Terra e recoñecer a fauna e flora 
característicos de cada era xeolóxica 

  X CSIEE EOE 
CL 
TIC 

 
1,88 

Rexistro de obsevación do 
caderno 
Proba específica 

BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles 
guía máis característico coa súa 
era xeolóxica. 

Relacionar os fósiles guías mais impor- 
tantes coas eras as que pertencen 

  X CMCCT EOE 
CL 

 
1,88 

Análise do informe de practices 
Proba específica 

BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico 
e fai perfís topográficos.. 

Interpretar mapas e perfis topográficos   X CAA EOE 
CL 

1,88 Análise de traballos individuais 
ou en grupo 
 

BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos 
de datación relativa, aplicando os 
principios de superposición de estratos, 
superposición de procesos e correlación. 

Resolver problemas sinxelos de datación 
relative empregando os principios da 
xeoloxía histórica 

  X CMCCT 

CCL 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do 
caderno 
Proba específica 

BXB2.6.1. Analiza e compara os 
modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

Analizar e comparer modelos sobre a 
estructura da Terra 

  X CMCCT TIC 
EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do 
caderno 
Proba específica 

BXB2.7.1. Relaciona as características 
da estrutura interna da Terra e 
asóciaas cos fenómenos superficiais. 

Relacionar as caractrísticas da estructura 
interna da Terra relacinandoas cos 
fenómenos superficiais. 

  X CAA 

CSIEE 

EOE 
CL 

1,88 Análise de traballos individuais 
ou en grupo 
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Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución para superar 

a materia 

Temporalización Competen
cias 

clave 

E. 
Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da 
deriva continental e da expansión do fondo 
oceánico. 

Expresar algunhas evidencias actuais da 
deriva continental e da expansion do fondo 
oceánico 

   
X 

CAA 

 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente 
os movementos relativos das placas litosféricas. 

Coñecer e explicar os movementos 
relativos das placas litosféricas 

  X CAA 

CMCC 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos 
movementos das placas no relevo. 

Interpretar as consecuencias do 
movemento das placas no relevo 

  X CAA 

 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais 
relevos terrestres. 

Identificar as causas dos principais relevos 
terrestres 

  X CMCC EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas 
con procesos tectónicos. 

Relacionar os movementos das placas cos 
procesos tectónicos 

  X CAA 

CCL 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a 
influencia da dinámica externa e interna. 

Interpretar a evolución do relevo baixo a 
influenza da dinámica externa e interna 

  X CAA 

 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

Bloque 3: Ecoloxía e medio ambiente 

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

Identificar o concepto de ecosistema e os 
seus compoñentes 

  
X 

 CMCC EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e 
biocenose, e avalía a súa importancia para manter o 
equilibrio do ecosistema. 

Analizar as relacions entre os componentes 
dos ecosistemas e a súa importancia para 
manter o seu equilibrio 

  
X 

 CAA 

CSIEE 

CCL 

EOE 
CL 

1,88  
Análise de traballos individuais ou en 
grupo 
 

BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos 
a un ambiente determinado, relacionando a 
adaptación co factor ou os factores ambientais 
desencadeantes deste. 

Interpretar as adaptacións dos seres vivos 
ao ambiente relacionandooco factor 
ambiental desencadenante 

  
X 

 CSC 

CAA 

EOE 
CL 

1,88 
Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 
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Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución para superar 

a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. 
Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que 
condicionan o desenvolvemento dos seres vivos 
nun ambiente determinado, e valora a súa 
importancia na conservación deste. 
 

Recoñecer os factores ambientais 
que condicionan o desenvolvemento 
dos seres vivos e valorar a importancia da  
súa conservación 

 X  CMCCT 

CAA 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,88 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

 

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

Coñecer que factores afectan a regulación 
dun ecosistema, interpretando casos 
prácticos reais 

 X  CMCCT EOE 
CL 
TIC 

 
1,88 Rexistro de obsevación do caderno 

Proba específica 

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas 
relacións nos ecosistemas, e valora a súa 
importancia para a vida en xeral e o mantemento 
destas. 

Recoñecer os niveis tróficos dun ecosistema 
e as relacións entre eles 

 X  CAA 

CSC 

CCL 

EOE 
CL 

 
1,88 

Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas 
na xestión sustentable dalgúns recursos por 
parte do ser humano, e valora criticamente a súa 
importancia. 
 

Comparar as consecuencias na xestión 
sustentable dalgún recurso por parte do ser 
humano e valorar críticamente a súa 
importancia 

 X  CSC 

CCEC 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,88 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

 

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

Establecer a relación entre as transferencias 
enerxéticas dos niveis tróficos e a súa 
eficiencia enerxética 

 X  CAA EOE 
CL 

 
1,88 

Rexistro de obsevación do caderno 
Proba específica 

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións 
humanas que teñen una influencia negativa 
sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de recursos, etc. 

Argumentar sobre as actuacións negativas 
do ser humano sobre os ecosistemas 

 X  CSC 

CCL 

CCEC 

EOE 
CL 
ECC 

1,88  
Análise de traballos individuais ou en grupo 

 

BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles 
actuacións para a mellora ambiental e analiza 
desde distintos puntos de vista un problema 
ambiental do contorno próximo, elabora informes 
e preséntaos utilizando distintos 
medios. 

Defender posibles actuacións para mellorar 
os ecosistemas e analizar dende diferentes 
puntos de vista un problema ambiental do 
entorno  

 X  CMCCT 

CAA 

CCL 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,88 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 
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Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución para superar 
a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. 
Trans- 
versai
s 

Ponde
- 

ración 
% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de 
residuos, e valora críticamente a súa recollida 
selectiva. 

Describir procesos de tratamento 
 de residuos e valorar a súa reco- 
llida selective 

 X  CSC 

CSIEE 

EOE 
CL 

1,88 Análise de traballos individuais ou en 
grupo 
Proba específica 

BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da 
reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 

Argumentar a prol e en contra da  
reciclaxe e da reutilización dos recursos 
materiais 

 X  CSC 

CAA 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,88 

Análise de traballos individuais ou en 
grupo 

BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías 
renovables para o desenvolvemento sustentable 
do planeta. 

Destacar a importancia das enerxías 
renovables 

 X  CSC 

CCL 

EOE 
CL 

1,88 Análise de traballos individuais ou en 
grupo 

 
Bloque 4. Proxecto de investigación 

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias 
dos métodos da ciencia. 

Integrar e aplicar as destrezas propias 
da ciencia 

X X X CAA, CMCCT 

CSIEE 

EOE 
CL 

1,88 Análise de traballos individuais ou en 
grupo 

 
BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

Utilizar argumentos que xustifiquen 
as hipóteses que propón 

X X X CAA, CCL 

CMCCT 

EOE 
CL 

1,88 Análise de traballos individuais ou en 
grupo 

 
BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, 
apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións. 

Utilizar fonts de información apoiándose 
nas TIC, para elaborar e presenter 
as súas investigacións 

X X X CAA, CCL 

CMCCT, CD 

TIC 1,88 Análise de traballos individuais ou en 
grupo 

 
BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 
 

Participar, valorar e respecter o traballo 
Individual e en grupo 

X X X CAA, CSC, CSIEE ECC 
IEMM 

1,88 Análise de traballos individuais ou en 
grupo 

BXB4.5.1. 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 presenta ción e a 
súa  defensa  na aula. 

Deseñar pequenos traballos de  
investigación relacionados co programa 
da asignatura para presentalos e defendelos  
na aula 

X X X CCL, CSIEE 

CD 

CMCCT 

EE 
TIC 
EOE 
CL 

 
1,88 

 
Análise de traballos individuais ou en 
grupo 

 

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

Expresar con precision e coherencia 
as conclusions das súas investigacións 
tanto verbalmente como por escrito 

X X X CCL EOE 
CL 

 
1,88 

 
Análise de traballos individuais ou en 
grupo 
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4.4. CULTURA  CIENTÍFICA 4º ESO 
4.4.1. .    OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. 
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4.4.2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, TEMPORALIZACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS, PONDERACIÓN E  INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 
 

Cultura Científica 4º ESO 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecución para 
supercar a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. 
Trans- 
versais 

Pondera- 
ción 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

Bloque 1. Procedementos de traballo 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, 
valorando de forma crítica o seu contido. 

Analizar críticamente o contido dun 
texto científico 

X X X 
CAA 

CCL 

EOE 
CL 

4  
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB1.1.2. Presenta información sobre un 
tema tras realizar una procura guiada de 
fontes de contido científico, utilizando tanto 
os soportes tradicionais como internet. 

Presentar información sobre 
investigacións realizadas enpregando 
fonts científicas, empregando soportes 
tradicionais e internet 

X X X 
CCL 

CD 

CAA 

TIC 
EOE 
CL 

 
4 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación 
científica como motor da nosa sociedade e a 
súa importancia ao longo da historia. 
 

Analizar o papel relevante da 
investigación científica na sociedade. 

X X X 
CAA 

CCEC 

EOE 
CL 
ECC 

 
4 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos 
divulgativos realizando valoracións 
críticas e análises das consecuencias 
sociais, e defende en público as súas 
conclusións. 

Comentar artigos científicos 
divulgativos valorando críticamente as 
súas consecuencias e defendendo 
públicamente as súas conclusións 

X X X 
CCL, CD 

CAA 

CSIEE 

EOE 
CL 
ECC 

 
4 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

Bloque 2. O Universo 

CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da 
orixe, a evolución e o final do Universo, e 
establece os argumentos que as sustentan. 
 

Describir as teorías sobre a orixe, 
evolución e final do Universo. 

X   
CMCCT EOE 

CL 
 

2,1 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang 
como explicación á orixe do Universo. 
 

Recoñecer a teoría do Big Bang como 
explicación á orixe do Universo 

X   
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos 
científicos que foron fundamentais para o 
coñecemento actual do Universo. 
 

Sinalar os acontecementos científicos 
fundamentais ara o coñecemento 
actual do Universo 

X   
CMCCT EOE 

CL 
 

2,1 

Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 

CCIB2.3.1. Establece a organización 
do Universo coñecido, e sitúa nel o sistema 
solar. 

Establecer a organización do Universo 
coñecido e situar nel o Sistema solar 

X   
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 
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Cultura Científica 4º ESO 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecución para 
supercar a materia 

Temporalizaci
ón 

Competencias 
clave 

E. 
Trans- 
versais 

Pondera- 
ción 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

CCIB2.3.2. Determina, coa axuda 
de exemplos, os aspectos máis salientables da 
Vía Láctea. 

Determinar con axuda de exemplos os aspectos 
mais salientables da Vía Láctea 

X   
CMCCT EOE 

CL 
 

2,1 

Rexistro de observación do 
caderno 
Proba específica 

CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da 
materia escura para explicar a estrutura do 
Universo. 

Xustificar a existencia da materia escura para 
explicar a estructura do Universo 

X   
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do 

caderno 
Proba específica 

CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos 
negros e describe as súas principais 
características. 

Argumentar qa existencia de buratos negros e 
describer as súas características 

X   
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Análise de traballos individuais 

ou en grupo 

CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar 
e describe en cal delas atopar o noso Sol. 

Coñecer as etapas da evolución estelar e 
describer en cal se atopa o noso Sol 

X   
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do 

caderno 
Proba específica 

CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar 
e describe a súa estrutura e as súas 
características principais. 
 

Explicar a formación do Sistema Solar e 
describer a súa estructura e as súas 
características 

X   
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do 

caderno 
Proba específica 

CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir 
un planeta para que poida albergar vida. 

Indicar as consicións que debe cumplir un 
planeta para albergar vida 

X   
CAA 

CMCCT 

EOE 
CL 

2,1 Rexstro de observación do 
caderno 
Proba específica 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais 

CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas 
ambientais coas súas causas, e establece as 
súas consecuencias. 
 

Relacionar os principais problemas ambientais 
coas súas casusas e establecer as súas 
consecuencias 

  X 
CMCCT EOE 

CL 
ECC 

2,1 Análise de traballos individuais 
ou en grupo 

CCIB3.1.2. Procura e describe solucións 
aplicables para resolver os principais problemas 
ambientais. 
 

Describir e procurer solucións aplicables para os 
principais problemas ambientais 

  X 
CCL/CAA 

CSIEE 

EOE 
CL 
ECC 

2,1 Análise de traballos individuais 
ou en grupo 

CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións 
ambientais dos principais tratados e dos 
protocolos internacionais sobre a protección 
ambientais. 
 

Coñece e analiza as implicacións dos principais 
tratados internacionais sobre protección 
ambiental. 

  X 
CSC EOE 

CL 
ECC 

2,1 Análise de traballos individuais 
ou en grupo 

CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio 
climático, establece as súas causas e propón 
medidas concretas e aplicables, a nivel global e 
individual, para o reducir. 

Recoñecer os efectos do cambio climático, 
establecer as súas causas e propoñer medidas 
aplicables para reducilo 

  X 
CSIEE EOE 

CL 
EE 

2,1 Análise de traballos individuais 
ou en grupo 
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Cultura Científica 4º ESO 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecución para 
supercar a materia 

Temporalizació
n 

Competencias 
clave 

E. 
Trans- 
versais 

Pondera- 
ción 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

CCIB3.3.2. Valora e describe os 
impactos da sobreexplotación dos 
recursos naturais, a contaminación, 
a desertización, os tratamentos de 
residuos e a perda de biodiversidade, 
e propón solucións e actitudes 
persoais e colectivas para os paliar. 

Valorar e describer os impactos da 
sobreexplotación dos recursos naturais,e propoñer 
solucións para os paliar. 

  X 
CMCCT 

CSIEE 

EOE 
CL 
ECC 

 

2,1 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a 
información en diferentes tipos de 
representacións gráficas, elaborando 
informes e establecendo conclusións. 

Extraer e interpreter información en diferentes 
tipos de representacións graficas, elaborando 
informes e establecendo conclusións 

X X X 
CCL 

CSIEE 

TIC 
EOE 
CL 

2,1 Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 

CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e 
inconvenientes das diferentes fontes 
de enerxía, tanto renovables 
como non renovables. 

Establecer as vantaxes e inconvenientes das 
diferentes fonts de enerxía 

  X 
CSC EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

CCIB3.6.1. Describe procedementos 
para a obtención de hidróxeno 
como futuro vector enerxético. 

Describir procedementos para a obtención de 
hidróxeno como future vector enerxético 

  X 
CMCCT EOE 

CL 
2,1  

Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB3.6.2. Explica o principio de 
funcionamento da pila de combustible, 
suscitando as súas posibles 
aplicacións tecnolóxicas e destacando 
as vantaxes que ofrece fronte 
aos sistemas actuais. 

Explicar o principio de funcionamento da pila de 
combustible e as súas vantaxes fronte aos 
sistemas actuais 

  X 
CSC EOE 

CL 
 

2,1 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

Bloque 4. Calidade de vida 

CCIB4.1.1. Comprende a definición 
da saúde que dá a Organización 
Mundial da Saúde (OMS). 

Comprender a definición de saúde que da a OMS X   
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

CCIB4.2.1. Determina o carácter 
infeccioso dunha doenza atendendo 
ás súas causas e aos seus efectos. 

Determinar o carácter infeccioso dunha doenza 
atendendo as súas causas e efectos 

X   
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

CCIB4.2.2. Describe as característi-cas 
 dos microorganismos causantes 
de doenzas infectocontaxiosas. 

Describir as características dos microorganismos 
patóxenos 

X   
CCL EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 
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Cultura Científica 4º ESO 
Estándares de 
Aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecución para 
supercar a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. 
Trans- 
versais 

Pondera- 
ción 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

CCIB4.2.3. Coñece e enumera as 
doenzas infecciosas máis importantes 
producidas por bacterias, virus, 
protozoos e fungos, identifica os 
posibles medios de contaxio, e describe 
as etapas xerais do seu 
desenvolvemento e os posibles 
tratamentos. 

 Coñecer e enumerar as doenzas infecciosas 
mais importantes, identificar os medios de 
contaxio e describer as etapas do seu 
desenvolvemento e os posibles tratamentos 

 
X 

  
CMCCT  

EOE 
CL 

 

2,1 

 
Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 

CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos de 
defensa que posúe o organismo 
humano, e xustifica a súa función. 

Identificar os mecanismos de defensa que 
posue o organismo e xustiicar a súa función. 

X   
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

CCIB4.2.5. Interpreta nos prospectos 
dos medicamentos información relativas 
a posoloxía, indicacións e 
efectos adversos dos medicamentos de 
uso máis común no día a día. 

Interpretar  nos prospectos dos medicamentos 
a información contida. 

X   
CCL EOE 

CL 
 

2,1 
 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos 
máis salientables no avance da 
prevención, a detección e o tratamento 
das doenzas. 

Identificar os feitos históricos mais salientables 
no avance da detección e tratamento das 
doenzas. 

 X  
CCEC EOE 

CL 
2,1  

Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB4.3.2. Recoñece a importancia 
que a descuberta da penicilina tivo 
na loita contra as infeccións bacterianas, 
a súa repercusión social e o 
perigo de crear resistencias aos 
fármacos. 

Recoñecer a importancia do descubremento da 
penicilina na loita das enfermidades 
bacterianas, e analizar o problema das 
resistencias aos antibióticos debidas ao mal 
uso dos mesmos. 

 X  
CCEC EOE 

CL 
ECC 

 

2,1 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB4.3.3. Explica como actúa unha 
vacina e xustifica a importancia da 
vacinación como medio de inmunización 
masiva ante determinadas doenzas. 

Explicar o modo de actuación das vacinas e a 
importancia da vacinación como método de 
erradicar determinadas doenzas 

 X  
CMCCT EOE 

CL 
ECC 

 

2,1 

Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 

CCIB4.4.1. Analiza as causas, os 
efectos e os tratamentos do cancro, 
da diabete, das doenzas 
cardiovasculares e das doenzas 
mentais. 

Analizar as causas, efectos e tratamentos do 
cangro, a diabete, enfermidades 
cardiovasculares e doenzas mentais 

 X  
CMCCT EOE 

CL 
 

2,1 

Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 
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Cultura Científica 4º ESO 

Estándares de 
Aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecución para 
supercar a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. 
Trans- 
versais 

Pondera- 
ción 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

CCIB4.4.2. Valora a importancia da 
loita contra o cancro e establece as 
principais liñas de actuación para 
previr a doenza. 

Valorar e establecer as principais liñas de 
actuación para previr o cangro 

 X  
CSC EOE 

CL 
ECC 

2,1 Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 

CCIB4.5.1. Xustifica os principais 
efectos que sobre o organismo teñen 
os diferentes tipos de drogas e 
o perigo asociado ao seu consumo. 

Xustificar os principais efectos sobre que 
teñen sobre o organismo os diferentes tipos 
de drogas e o perigo asociado o seu consumo  

 X  CMCCT EOE 
CL 
ECC 

2,1 Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB4.6.1. Recoñece estilos de 
vida que contribúan á extensión de 
determinadas doenzas (cancro, doenzas 
cardiovasculares e mentais, 
etc.). 

Recoñecer os estilos de vida que conducen á 
extension de determinadas doenzas (cancro, 
cardiovasculares,…) 

 X  
CSC EOE 

CL 
ECC 

 

2,1 

Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB4.6.2. Establece a relación 
entre alimentación e saúde, e describe 
o que se considera unha dieta 
sa. 

Establecer a relación entre alimentación e 
saúde, e describer a dieta equilibrada 

 X  
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais 

CCIB5.1.1. Relaciona o progreso 
humano coa descuberta das propiedades 
de certos materiais que permiten a súa 
transformación e aplicacións 
tecnolóxicas. 

Relacionar a descuberta de novos matiais co 
progreso humano 

 X  
CCEC  

EOE 
CL 

 

2,1 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB5.1.2. Analiza a relación dos 
conflitos entre pobos como consecuencia 
da explotación dos recursos 
naturais para obter produtos de alto 
valor engadido e/ou materiais de 
uso tecnolóxico. 

Analizar a relación dos conflictos entre pobos 
coa explotación de recursos naturais 

 X  
CSC EOE 

CL 
ECC 

 

2,1 

 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB5.2.1. Describe procesos de 
obtención de materiais, valorando o 
seu custo económico e ambiental, e 
a conveniencia da súa reciclaxe. 

Describir procesos de obtención de materiais, 
valorando o seu custo económico e ambiental 
e a conveniencia dseu reciclexe 

 X  
CSC EOE 

CL 
ECC 

2,1 Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB5.2.2. Valora e describe o 
problema ambiental e social dos 
vertidos tóxicos. 

Valorar e describer o problema ambiental dos 
vertidos tóxicos 

  X 
CSC EOE 

CL 
2,1  

Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da 
corrosión sobre os metais, o custo 
económico que supón e os métodos 
para protexelos. 

Recoñecer os efectos da corrosion sobre os 
metais, o custo económico que supón e os 
métodos para protexelos 

  X 
CMCCT EOE 

CL 
2,1 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 
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Cultura Científica 4º ESO 

Estándares de 
Aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecución para 
supercar a materia 

Temporalización Competen
cias 

clave 

E. 
Trans- 
versais 

Pondera- 
ción 

% 

Instrumentos 
avaliación 

1ª 2ª 3ª 

CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade 
do aforro, a reutilización e a reciclaxe 
de materiais en termos económicos 
e ambientais. 

Xustificar a necesidade de aforro, a 
reutilización e a reciclexe de materiais en 
termos económicos e ambientais 

  X 
CSC EOE 

CL 
ECC 

2,1 Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 
Análise de traballos individuais ou en grupo 

CCIB5.3.1. Define o concepto de 
nanotecnoloxía e describe as súas 
aplicacións presentes e futuras en 
diferentes campos. 

Definir o ceoncepto de nanotecnoloxía e 
descubrir as súas aplicacións 

  X 
CD 

CCEC 

EOE 
CL 

2,1 Rexistro de observación do caderno 
Proba específica 
Análise de traballos individuais ou en grupo 
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4.5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. SISTEMA DE PROMOCIÓN NA E.S.O. 

A fin de determinar o punto de partida da formación inicial dos alumnos, realizarase unha 
proba inicial prestando especial atención o nivel de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe avaliables imprescindibles de cada materia do curso anterior. 

Os resultados da proba inicial escrita valoraranse seguindo a escala : 

 A: Nivel moi bo ≥80-100% 

 B: Nivel bo 70-80% 

 C: Nivel axeitado 50-70% 

 D: Nivel baixo 30-50% 

 E: Nivel escaso ≤30% 

 

Unha vez valoradas estas probas, adoptaranse medidas individuais tales como boletíns de 
actividades de repaso e reforzo, materiais curriculares adaptados ás necesidades específicas 
dos alumnos e medidas colectivas, nas que durante unhas sesións trabállanse contidos 
básicos para poder abordar a programación prevista do curso correspondente. 

Ao longo do curso, recollerase información sobre a aprendizaxe dos alumnos mediante a 
observación directa e outras técnicas e instrumentos de avaliación, co fin de adaptar a 
intervención educativa ás características e necesidades dos alumnos. Ademais, ao comezo  
do curso, os procedementos formais de avaliación, os instrumentos de avaliación, os 
estándares imprescindibles para obter unha valoración positiva de cada materia e criterios 
de cualificación daranse a coñecer mediante a publicación desta programación didáctica na 
páxina web do Instituto. A cualificación outorgada ao alumno e, por conseguinte, a 
determinación do grao de adquisición das aprendizaxes, permitirá realizar un diagnóstico 
axustado ás mesmas e, en consecuencia, deseñar as actividades de apoio, reforzo, 
recuperación e, no seu caso, de ampliación. Ditas actividades exporanse tanto para o caso da 
materia non superada, como para a súa correspondente vinculación ao grao de adquisición 
de determinadas competencias clave. 

Consideramos a avaliación como un proceso continuo, onde calquera actividade tanto 
escolar como extraescolar pode ser avaliada. Na avaliación do alumnado a cualificación será 
resultado dos aspectos que se reflicten na seguinte táboa: 
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INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN DESCRICIÓN PONDERACIÓN 

Proba específica aberta De composición  
 
 

 
70% 

 
 
 
 

Proba específica obxectiva 

Preguntas de resposta curta 

Interpretación gráficas, debuxos, 
esquemas.. 

Preguntas tipo test 

Preguntas de relacionar conceptos 

Mapas conceptuais 

Rexistro de observación do 
caderno/portfolio 

 

 
Valoración mediante rúbricas 

 

 
20% 

Análise do informe de prácticas 

Análise de traballos individuais ou de grupo 

 
Rexistro de observación na aula/laboratorio 

Rexistro anedóctico 

Listas de control 

 

10% 

 

 

 Na materia de Cultura Científica de 4º de ESO as porcentaxes serán 50% para as probas 
específicas en 50% para o resto (rexistro caderno, análise de traballos e informes de 
prácticas). 

Ao final de cada avaliación, aqueles alumnos que non aproben realizarán unha proba de 
recuperación adaptada ao curso e/ou materia en data consensuada co profesor e/ou un 
traballo de reforzo individualizado que este puidera propor. A superación desta requirirá 
contestar correctamente como mínimo ó 50% das cuestións propostas na mesma. 

 

AVALIACIÓN FINAL 
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Teremos en conta o úlltimo decreto do DOGA: ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se 
actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación 
secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.
Deste xeito, o alumno/a superará a materia se a cualificación na terceira avaliación, que se 
realizará entre o 6-e 8 de Xuño,  é de 5 puntos ou superior a 5. 

usuario
Texto tecleado


usuario
Texto tecleado
Trala eliminación da probra de Setembro polo decreto do DOGA mecionado, a AVALIACIÓN FINAL DA ESO realizarase o 23 de xuño, poloque nese periodo de dúas semanas se terán enconta os seguintes aspectos:.-Os alumnos que superaron a 3ª avaliación, seguirán realizando actividades e traballos de afianzamento dos coñecementos adquiridos ao longo do curso, de xeito que poderán subir ou baixar a calificación obtida na terceira avaliación..-  .-Aqueles  alumnos  que  non superaran a 3ª avaliación, terán  esas dúas semanas para recuperar a materia mediante a realización dunha  proba que poderá ser parcial (no caso de ter  só unha avaliación  non superada) ou global, baseada nos mínimos  esixibles  de  cada  estándar de  aprendizaxe.  A  superación  desta  proba esixe contestar correctamente ó 50% das cuestións propostas. 



 

 

 

4.6. PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES 
DO CURSO ANTERIOR 
    O alumnado con materias pendentes deberá realizar unhas tarefas de reforzo que lle 
serán entregadas  no mes de outubro e no mes de febreiro, debendo entregalas 
debidamente contestadas nas datas que a Xefatura do Departamento determine do mes de 
xaneiro e abril respectivamente . Ademais se establecerá unha data no mes de xaneiro e 
outra no mes de abril para realizar unha proba escrita parcial eliminatoria, ademais no mes 
de maio haberá unha proba escrita global que deberá realizar aquel alumnado que ou non 
presentara as tarefas de reforzo ou as presentara incorrectamente contestadas e non 
aprobara algunha das probas parciais. 
 
 

4.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NA E.S.O. 

Co fin de dar resposta ás diversas necesidades que se van a producir no alumnado, en 
relación coas diferenzas individuais nos ritmos de aprendizaxe, motivacións, interese ou 
dificultades de aprendizaxe, terase en conta unha serie de aspectos que permitan 
individualizar o proceso de ensinanza-aprendizaxe e serán os seguintes: 

 En cada unidade didáctica distinguiranse os contidos básicos, dos complementarios 
ou de ampliación. 

 As actividades que se propoñan terán diversos grados de dificultade de tal xeito que 
se podan seleccionar aquelas que deba realizar cada alunmno/a en función de seu 
maior ou menor grado de adquisición de coñecementos e de habilidades. Os niveis 
que se establecerán serán: 

 Nivel baixo: En 1º e 2º da ESO, e co obxecto de que todo o alumnado deste 
nivel poida acadar os mínimos, entrégaselles un manual adaptado a estas 
necesidades, partindo do texto de referencia do correspondente curso. 

 Nivel medio : seguirán a programación normal de aula. 

 Nivel alto : seguirán a programación normal de aula e farán actividades de 
ampliación. 

 Actividades de reforzo para aqueles alumnos/as que non acaden os obxectivos 
desexados. 

 Actividades complementarias sempre que se considere necesario. 
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PROMOCIÓN DO ALUMNADO DA ESO 

 
As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, serán 
adoptadas de forma colexiada polo conxunto de profesores do alumno ou alumna 
respectivo, atendendo ao logro dos obxectivos e ao grao de adquisición das competencias 
correspondentes. 



 

 

 Atención individualizada para a aprendizaxe da lingua naqueles casos nos que o 
alumnado descoñeza os idiomas cooficiais. 

 No caso do alumnado diagnosticado con TDAH, se lle aplicará o protocolo 
recomendado polo Departamento de Orientación, que se acolle a normativa vixente. 

 Os recursos e materiais que se utilicen non serán sempre os mesmos, terán diversos 
grados de dificultade progresiva ó longo de cada bloque temático e se presentarán os 
contidos de diferentes maneiras. 

 Sempre que se traballe en grupo, estes serán flexibles de tal xeito que os alumnos/as 
poidan situarse en diferentes tarefas, adaptando as actividades ás necesidades e 
características de cada grupo. 
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5. BACHARELATO 

5.1. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACHARELATO 

5.1.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º DE BACHARELATO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Os seres vivos: composición e función  

e 

i 

B1.1. Niveis de organización dos seres vivos. 

B1.2. Características dos seres vivos: funcións 
de nutrición, relación e reprodución. 

B1.1. Especificar as características dos seres vivos. BXB1.1.1. Describe as características dos seres vivos: 
funcións de nutrición, relación e reprodución. 

CCL 

l B1.3. Concepto de bioelemento e biomolécula. 

B1.4. Clasificación dos bioelementos e das 
biomoléculas. 

B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e 
biomolécula. 

BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as 
biomoléculas presentes nos seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

l 

d 

B1.5. Estrutura, composición química e 
propiedades das biomoléculas. 

B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de  
biomoléculas que constitúen a materia viva, e 
relacionalos coas súas respectivas funcións 
biolóxicas na célula. 

BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e 
as propiedades das moléculas básicas que configuran 
a estrutura celular, e destaca a uniformidade 
molecular dos seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

d 

i 

B1.5. Estrutura, composición química e 
propiedades das biomoléculas. 

B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas. 

BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas. 

CAA 

d 

i 

B1.6. Relación entre estrutura e funcións 
biolóxicas das biomoléculas. 

B1.5. Recoñecer e identificar algunhas 
macromoléculas cuxa conformación estea 
directamente relacionada coa súa función. 

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función  
biolóxica de acordo coa súa estrutura tridimensional. 

CAA 

CD 

 Bloque 2. A organización celular  

e 

i 

g 

B2.1. A célula como unidade estrutural, 
funcional e xenética. 

B2.2. Modelos de organización celular: célula 
procariota e eucariota; célula animal e célula 
vexetal. 

B2.1. Describir a célula como unidade estrutural, 
funcional e xenética dos seres vivos, e distinguir 
unha célula procariota dunha eucariota e unha 
célula animal dunha vexetal, analizando as súas 
semellanzas e as súas diferenzas. 

BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade 
estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucarióticas e 
nomea as súas estruturas. 

CAA 

CMCCT 
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m 

g 

B2.3. Estrutura e función dos orgánulos 
celulares. 

B2.4. Planificación e realización de prácticas de 
laboratorio. Observación microscópica de 
células eucariotas animais e vexetais. 

B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e describir a 
súa estrutura e a súa función. 

BXB2.2.1. Representa esquematicamente os orgánulos 
celulares e asocia cada orgánulo coa súa función ou 
coas súas funcións. 

CD 

CMCCT 

BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e  
vexetais mediante microfotografías ou preparacións 
microscópicas. 

CAA 

CD 

e 

i 

B2.5. Ciclo celular. División celular: mitose e 
meiose. Importancia na evolución dos seres 
vivos. 

B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mitose e  
da meiose, e argumentar a súa importancia 
biolóxica. 

BXB2.3.1. Describe os acontecementos  fundamentais 
en cada fase da mitose e da meiose. 

CCL 

d 

l 

B2.5. Ciclo celular. División celular: mitose e 
meiose. Importancia na evolución dos seres 
vivos. 

B2.4. Establecer as analoxías e as diferenzas 
principais entre os procesos de división celular 
mitótica e meiótica. 

BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e 
diferenzas entre a mitose e a meiose. 

CMCCT 

CD 

 Bloque 3. Histoloxía  

i 

g 

B3.1. Concepto de tecido, órgano, aparello e 
sistema. 

B3.1. Diferenciar os niveis de organización celular e 
interpretar como se chega ao nivel tisular. 

BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización celular e 
determina as súas vantaxes para os seres 
pluricelulares. 

CAA 

i 

l 

B3.2. Principais tecidos animais: estrutura e 
función. 

B3.3. Principais tecidos vexetais: estrutura e 
función. 

B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a 
composición dos tecidos animais e vexetais, en 
relación coas súas funcións. 

BXB3.2.1. Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas 
súas células características, asociando a cada unha a 
súa función. 

CMCCT 

g 

m 

B3.4. Observacións microscópicas de tecidos 
animais e vexetais. 

B3.3. Asociar imaxes microscópicas ao tecido  ao 
que pertencen. 

BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao 
que pertencen. 

CAA 

CD 

 Bloque 4. A biodiversidade  

d 

l 

p 

B4.1. Clasificación e nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos taxonómicos. 

B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos. 

BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos dos 
seres vivos. 

CMCCT 

b 

d 

B4.1. Clasificación e nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos taxonómicos. 

B4.2. Interpretar os sistemas de clasificación e 
nomenclatura dos seres vivos. 

BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas ou  
outros medios para a identificación e clasificación   de 

CAA 

CSIEE 
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p   especies de animais e plantas.  

BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de 
clasificación e a nomenclatura dos seres vivos. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

e 

a 

B4.2. Concepto de biodiversidade. Índices de 
biodiversidade. 

B4.3. Definir o concepto de biodiversidade e coñecer 
e identificar os principais índices de cálculo de 
diversidade biolóxica. 

BXB4. 3.1. Coñece o concepto de biodiversidade e 
relaciónao coa variedade e a abundancia de  
especies. 

CCEC 

BXB4.3.2. Resolve problemas de cálculo de índices de 
diversidade. 

CAA 

CMCCT 

BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como desencadeante 
da biodiversidade. 

CAA 

CSC 

l 

h 

B4.3. Características dos dominios e dos reinos 
dos seres vivos. 

B4.4. Coñecer e indicar as características dos tres 
dominios e os cinco reinos en que se clasifican os 
seres vivos. 

BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco reinos 
en que agrupan os seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

BXB4.4.2. Enumera as características de cada un dos 
dominios e dos reinos en que se clasifican os seres 
vivos. 

CCL 

h 

i 

p 

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de distribución. Principais  
biomas.  Os biomas galegos. 

B4.5. Situar as grandes zonas bioxeográficas e os 
principais biomas. 

BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o 
mapa as principais zonas bioxeográficas. 

CMCCT 

CCEC 

BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e 
ecosistemas terrestres e mariños. 

CAA 

CD 

h 

i 

p 

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de distribución. Principais  
biomas. Os biomas galegos. 

B4.6. Relaciona as zonas bioxeográficas coas 
principais variables climáticas. 

BXB4.6.1. Recoñece e explica a influencia do clima na 
distribución de biomas, ecosistemas e especies. 

CCL 

CSC 

BXB4.6.2. Identifica as principais variables climáticas 
que inflúen na distribución dos grandes biomas. 

CMCCT 

l 

p 

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas. 

B4.5.    Patróns    de    distribución.     Principais 

B4.7. Interpretar mapas bioxeográficos e determinar 
as formacións vexetais correspondentes. 

BXB4.7.1. Interpreta mapas bioxeográficos e de 
vexetación. 

CD 

CMCCT 
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 biomas. Os biomas galegos.  BXB4.7.2. Asocia e relaciona as principais formacións 
vexetais cos biomas correspondentes. 

CAA 

d B4.6. Factores xeolóxicos e biolóxicos que 
inflúen na distribución dos seres vivos. 

B4.8. Valorar a importancia da latitude, a altitude e 
outros factores xeográficos na distribución das 
especies. 

BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a 
continentalidade, a insularidade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas coa distribución das especies. 

CMCCT 

CD 

l B4.7. A evolución como fonte de biodiversidade. 
Proceso de especiación. 

B4.9. Relacionar a biodiversidade co proceso 
evolutivo. 

BXB4.9.1. Relaciona a biodiversidade co proceso de 
formación de especies mediante cambios evolutivos. 

CAA 

CSC 

BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección natural e a 
variabilidade individual como factores clave no 
aumento de biodiversidade. 

CMCCT 

e B4.7.A evolución como fonte de biodiversidade. 
Proceso de especiación. 

B4.10. Describir o proceso de especiación e 
enumerar os factores que o condicionan. 

BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación. CCL 

BXB4.10.2. Identifica os factores que favorecen a 
especiación. 

CAA 

CMCCT 

h 

l 

p 

B4.8. Ecosistemas da Península Ibérica. 
Ecosistemas de Galicia. 

B4.11. Recoñecer e indicar a 
importancia bioxeográfica da Península Ibérica no 
mantemento da biodiversidade e a aportación de 
Galicia á biodiversidade. 

BXB4.11.1. Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa 
situación entre dúas áreas bioxeográficas diferentes. 

CSIEE 

CD 

BXB4.11.2. Recoñece a importancia da Península 
Ibérica como mosaico de ecosistemas. 

CSC 

CCEC 

BXB4.11.3. Enumera os principais ecosistemas da 
Península Ibérica e de Galicia, e as súas especies 
máis representativas. 

CAA 

CCEC 

i 

l 

p 

B4.9. Importancia ecolóxica das illas e a súa 
relación coa biodiversidade. 

B4.12. Coñecer e indicar a importancia das illas 
como lugares que contribúen á biodiversidade e á 
evolución das especies. 

BXB4.12.1. Enumera os factores que favorecen a 
especiación nas illas. 

CAA 

CMCCT 

BXB4.12.2. Recoñece a importancia das illas no 
mantemento da biodiversidade. 

CCEC 

e B4.10. Concepto de endemismo. Principais 
endemismos   da   Península   Ibérica   e   de 

B4.13. Definir o concepto de endemismo, e coñecer 
e identificar os principais endemismos da flora    e 

BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou 
especie endémica. 

CMCCT 
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g 

p 

Galicia. da fauna españolas e galegas. BXB4.13.2. Identifica os principais endemismos de 
plantas e animais en España e en Galicia. 

CCEC 

l 

b 

h 

ñ 

B4.11. Importancia biolóxica da biodiversidade. B4.14. Coñecer e relacionar as aplicacións da 
biodiversidade en campos como a saúde, a 
medicina, a alimentación e a industria. 

BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se derivan do 
mantemento da biodiversidade para o ser humano. 

CAA 

CSC 

a 

b 

h 

B4.12. Causas da perda de biodiversidade. B4.15. Coñecer e indicar as principais causas de 
perda de biodiversidade, así como as ameazas 
máis importantes para a extinción de especies. 

BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda de 
biodiversidade. 

CMCCT 

CSC 

BXB4.15.2. Coñece e explica as principais ameazas que 
penden sobre as especies e que fomentan a súa 
extinción. 

CSC 

a 

h 

B4.13. O factor antrópico na conservación da 
biodiversidade. 

B4.16. Enumerar as principais causas de orixe 
antrópica que alteran a biodiversidade. 

BXB4.16.1. Enumera as principais causas de perda de 
biodiversidade derivadas das actividades humanas. 

CAA 

CSC 

BXB4.16.2. Indica as principais medidas que reducen a 
perda de biodiversidade. 

CSIEE 

a 

c 

p 

B4.13. O factor antrópico na conservación da 
biodiversidade. 

B4.17. Comprender e diferenciar os inconvenientes 
producidos polo tráfico de especies exóticas e 
pola liberación no medio de especies alóctonas ou 
invasoras. 

BXB4.17.1. Coñece e explica os principais efectos 
derivados da introdución de especies alóctonas nos 
ecosistemas. 

CMCCT 

e 

p 

B4.14. Estudo dun ecosistema. Cómputo da 
biodiversidade. 

B4.18. Describir as principais especies e valorar a 
biodiversidade dun ecosistema próximo. 

BXB4.18.1. Deseña experiencias para o estudo de 
ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade. 

CCEC 

CSIEE 

CD 

 Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio  

e 

l 

B5.1. Absorción da auga e os sales minerais 
nos vexetais. 

B5.1. Describir como se realiza a absorción da auga 
e os sales minerais. 

BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales 
minerais. 

CAA 

CMCCT 

i 

l 

B5.2. Funcións de nutrición nas plantas. 
Proceso   de   obtención   e   transporte   dos 

B5.2. Coñecer e identificar a composición do zume 
bruto e os seus mecanismos de transporte. 

BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do zume 
bruto e os seus mecanismos de transporte. 

CMCCT 

CCL 
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 nutrientes.    

e B5.3. Procesos de transpiración, intercambio de 
gases e gutación. 

B5.3. Explicar os procesos de 
transpiración, intercambio de gases e gutación. 

BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, 
intercambio de gases e gutación. 

CMCCT 

CCL 

l B5.4. Transporte do zume elaborado. B5.4. Coñecer e identificar a composición do zume 
elaborado e os seus mecanismos de transporte. 

BXB5.4.1. Explica a composición do zume elaborado e 
os seus mecanismos de transporte. 

CAA 

CMCCT 

l B5.5. Fotosíntese. B5.5. Comprender e diferenciar as fases da 
fotosíntese e os factores que afectan o proceso. 

BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que acontecen 
durante cada fase da fotosíntese e asocia, a nivel de 
orgánulo, onde se producen. 

CAA 

CMCCT 

i 

l 

B5.6. Importancia biolóxica da fotosíntese. B5.6. Salientar a importancia biolóxica da 
fotosíntese. 

BXB5.6.1. Argumenta e precisa a importancia da 
fotosíntese como proceso de biosíntese, 
imprescindible para o mantemento da vida na Terra. 

CCL 

CSC 

e B5.7. A excreción en vexetais. Tecidos 
secretores. 

B5.7. Explicar a función de excreción en vexetais e 
as substancias producidas polos tecidos 
secretores. 

BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo de excreción en 
vexetais. 

CMCCT 

BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e as 
substancias que producen. 

CAA 

e 

g 

B5.8. Funcións de relación nas plantas. 
Tropismos e nastias. 

B5.8. Describir tropismos e nastias, e ilustralos con 
exemplos. 

BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos 
de tropismos e nastias. 

CMCCT 

e 

l 

B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións. B5.9. Definir o proceso de regulación nas plantas 
mediante hormonas vexetais. 

BXB5.9.1. Valora o proceso de regulación das hormonas 
vexetais. 

CAA 

i 

l 

B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións. B5.10. Coñecer e relacionar os tipos de  
fitohormonas coas súas funcións. 

BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas súas 
funcións. 

CAA 

l 

i 

B5.10. Efectos da luz e a temperatura sobre o 
desenvolvemento das plantas. 

B5.11. Comprender e diferenciar os efectos da 
temperatura e da luz no desenvolvemento das 
plantas. 

BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e a  
luz no desenvolvemento das plantas. 

CCL 

d 

l 

B5.11. Funcións de reprodución en vexetais: 
tipos de reprodución. 

B5.12. Entender os mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual nas plantas. 

BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual nas plantas. 

CAA 

CMCCT 
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l 

i 

B5.12. Ciclos biolóxicos dos principais grupos 
de plantas. 

B5.13.      Diferenciar      os      ciclos       biolóxicos 
de briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas 
fases e estruturas características. 

BXB5.13.1.      Diferencia       os       ciclos      biolóxicos 
e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases 
e estruturas características. 

CMCCT 

BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e 
ciclos biolóxicos dos grupos de plantas. 

CAA 

CMCCT 

l 

i 

B5.13. Semente e froito. 

B5.14. Polinización e fecundación nas 
espermafitas. 

B5.14. Entender os procesos de polinización e de 
dobre fecundación nas espermafitas. Formación 
da semente e o froito. 

BXB5.14.1. Explica os procesos de polinización e de 
fecundación nas espermafitas e diferencia a orixe e  
as partes da semente e do froito. 

CMCCT 

CCL 

d 

l 

B5.15. Propagación dos froitos e diseminación 
das sementes. Proceso da xerminación. 

B5.15. Coñecer e indicar os mecanismos de 
diseminación das sementes e os tipos de 
xerminación. 

BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de diseminación 
das sementes e os tipos de xerminación. 

CMCCT 

i 

l 

B5.15. Propagación dos froitos e diseminación 
das sementes. Proceso da xerminación. 

B5.16. Coñecer e relacionar as formas de 
propagación dos froitos. 

BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de propagación 
dos froitos. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 

B5.16. Adaptacións dos vexetais ao medio. B5.17. Recoñecer e relacionar as adaptacións máis 
características dos vexetais aos medios en que 
habitan. 

BXB5.17.1. Relaciona as adaptacións dos vexetais co 
medio en que se desenvolven. 

CAA 

m 

g 

B5.17. Aplicacións e experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía vexetal. 

B5.18. Deseñar e realizar experiencias en que se 
probe a influencia de determinados factores no 
funcionamento dos vexetais. 

BXB5.18.1. Realiza experiencias que demostren a 
intervención de determinados factores no 
funcionamento das plantas. 

CSIEE 

CMCCT 

 Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio  

l B6.1. Funcións de nutrición nos animais. B6.1. Comprender e discriminar os conceptos de 
nutrición heterótrofa e de alimentación. 

BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas máis significativas 
entre os conceptos de nutrición e alimentación. 

CAA 

CCL 

BXB6.1.2. Coñece as características da nutrición 
heterótrofa e distingue os tipos principais. 

CAA 

CMCCT 

i B6.2. Estrutura e función dos aparellos 
dixestivos e as súas glándulas. 

B6.2. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos 
dos invertebrados. 

BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos 
dos invertebrados. 

CMCCT 

i B6.2.    Estrutura    e    función    dos   aparellos B6.3. Distinguir os modelos de aparellos    dixestivos BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos CMCCT 

IES CHAPELA

Página 86



 

 

 
 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º DE BACHARELATO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 dixestivos e as súas glándulas. dos vertebrados. dos vertebrados.  

l 

ñ 

B6.2. Estrutura e función dos aparellos 
dixestivos e as súas glándulas. 

B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos órganos 
do aparello dixestivo e as súas glándulas. 

BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello dixestivo 
coa súa función. 

CAA 

BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino. CCL 

l B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos 
respiratorios nos animais. Linfa. 

B6. 5. Coñecer e relacionar a importancia de 
pigmentos respiratorios no transporte de osíxeno. 

BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de  
pigmentos respiratorios nos animais. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

l 

e 

B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos 
respiratorios nos animais. Linfa. 

B6.6. Comprender e describir os conceptos de 
circulación aberta e pechada, circulación simple e 
dobre, incompleta ou completa. 

BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e pechada cos 
animais que a presentan e explica as súas vantaxes e 
os seus inconvenientes. 

CAA 

BXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas do aparello 
circulatorio co tipo de circulación (simple, dobre, 
incompleta ou completa). 

CD 

CMCCT 

l B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos 
respiratorios nos animais. Linfa. 

B6.7. Coñecer e relacionar a composición e a 
función da linfa. 

BXB6.7.1. Indica a composición da linfa e identifica as 
súas principais funcións. 

CMCCT 

i B6.4. Transporte de gases e respiración. Tipos 
de aparellos respiratorios. Respiración 
celular. 

B6.8. Distinguir respiración celular de respiración 
(ventilación e intercambio gasoso). 

BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e respiración, e 
explica o significado biolóxico de respiración celular. 

CAA 

CMCCT 

l 

e 

B6.5. Transporte de gases e a respiración. 
Tipos de aparellos respiratorios. Respiración 
celular. 

B6.9. Coñecer e indicar os tipos de aparellos 
respiratorios en invertebrados e vertebrados. 

BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios cos grupos 
aos que pertencen, e  recoñéceos  en  
representacións esquemáticas. 

CD 

e B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 
en invertebrados e vertebrados. Produtos da 
excreción. 

B6.10. Definir o concepto de excreción e relacionalo 
cos obxectivos que persegue. 

BXB6.10.1. Define e explica o proceso da excreción. CCL 

e 

l 

B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 
en invertebrados e vertebrados. Produtos da 
excreción. 

B6.11.     Enumerar     os     principais      produtos  
de excreción e sinalar as diferenzas apreciables 
nos grupos de animais en relación con estes 
produtos. 

BXB6.11.1. Enumera os principais produtos de 
excreción e clasifica os grupos de animais  segundo 
os produtos de excreción. 

CAA 

CMCCT 
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e B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 
en invertebrados e vertebrados. Produtos da 
excreción. 

B6.12. Describir os principais tipos órganos e 
aparellos excretores nos distintos grupos de 
animais. 

BXB6.12.1. Describe os principais aparellos excretores 
dos animais e recoñece as súas principais estruturas 
a partir de representación esquemáticas. 

CMCCT 

d B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 
en invertebrados e vertebrados. Produtos da 
excreción. 

B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o proceso 
de formación dos ouriños. 

BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións 
dunha nefrona. 

CAA 

CMCCT 

BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos ouriños. CMCCT 

l B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 
en invertebrados e vertebrados. Produtos da 
excreción. 

B6.14. Coñecer e relacionar mecanismos  
específicos ou singulares de excreción en 
vertebrados. 

BXB6.14.1. Identifica os mecanismos específicos ou 
singulares de excreción dos vertebrados. 

CMCCT 

l 

e 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

B6.15. Comprender e describir o funcionamento 
integrado dos sistemas nervioso e hormonal en 
animais. 

BXB6.15.1. Integra a coordinación nerviosa e hormonal, 
relacionando ambas as dúas funcións. 

CAA 

i B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

B6.16. Coñecer e identificar os principais 
compoñentes do sistema nervioso e o seu 
funcionamento. 

BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, 
efector. 

CCL 

BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores 
sensoriais e nervios. 

CAA 

CMCCT 

e B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

B6.17.   Explicar   o   mecanismo   de   transmisión 
do impulso nervioso. 

BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso nervioso  
na neurona e entre neuronas. 

CCL 

i B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

B6.18. Identificar os principais tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. 

BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. 

CAA 

CMCCT 

l B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

B6.19. Diferenciar o desenvolvemento do sistema 
nervioso en vertebrados. 

BXB6.19.1. Identifica os principais sistemas nerviosos  
de vertebrados. 

CMCCT 

e 

l 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

B6.20. Describir os compoñentes e as funcións do 
sistema nervioso tanto desde o punto de vista 
anatómico (SNC e SNP) como desde o   funcional 

BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso central e 
periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións do 
sistema nervioso somático e o autónomo. 

CMCCT 
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  (somático e autónomo).   

e 

l 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

B6.21. Describir os compoñentes do sistema 
endócrino e a súa relación co sistema nervioso. 

BXB6.21.1. Establece a relación entre o sistema 
endócrino e o sistema nervioso. 

CAA 

CSIEE 

i B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

B6.22. Enumerar as glándulas endócrinas en 
vertebrados, as hormonas que producen e as 
funcións destas. 

BXB6.22.1. Describe as diferenzas entre glándulas 
endócrinas e exócrinas. 

CCL 

CMCCT 

BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora e en que 
lugar se evidencia a actuación dalgunhas das 
hormonas que actúan no corpo humano. 

CAA 

CMCCT 

BXB6.22.3. Relaciona cada glándula endócrina coa 
hormona ou as hormonas máis importantes que 
segrega, e explica a súa función de control. 

CMCCT 

i 

l 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

B6.23. Coñecer e identificar as hormonas e as 
estruturas que as producen nos principais grupos 
de invertebrados. 

BXB6.23.1. Relaciona as principais hormonas dos 
invertebrados coa súa función de control. 

CAA 

BXB6.23.2. Identifica o concepto de homeostase e a súa 
relación co sistema nervioso e endócrino. 

CMCCT 

e B6.7. Reprodución nos animais. Tipos de 
reprodución. Vantaxes e inconvenientes. 

B6.24. Definir o concepto de reprodución e 
diferenciar entre reprodución sexual e asexual. 
Tipos. Vantaxes e inconvenientes. 

BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre reprodución 
asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os 
inconvenientes de cada unha. 

CCL 

CMCCT 

BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución asexual en 
organismos unicelulares e pluricelulares. 

CMCCT 

BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución sexual. CAA 

e B6.8. Gametoxénese. B6.25. Describir os procesos da gametoxénese. BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso de 
espermatoxénese e ovoxénese. 

CAA 

l B6.9. Fecundación e desenvolvemento 
embrionario. 

B6.26. Coñecer e relacionar os tipos de fecundación 
en animais e as súas etapas. 

BXB6.26.1. Diferencia os tipos de fecundación en 
animais e as súas etapas. 

CMCCT 
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e B6.9. Fecundación e desenvolvemento 
embrionario. 

B6.27. Describir as fases do desenvolvemento 
embrionario. 

BXB6.27.1. Identifica as fases do desenvolvemento 
embrionario e os acontecementos característicos de 
cada unha. 

CAA 

CMCCT 

BXB6.27.2. Relaciona os tipos de ovo cos procesos de 
segmentación e gastrulación durante o 
desenvolvemento embrionario. 

CMCCT 

d B6.10. Ciclos biolóxicos máis característicos  
dos animais. 

B6. 28. Analizar os ciclos biolóxicos dos animais. BXB6.28.1. Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos 
animais. 

CAA 

l 

i 

B6.11. Adaptacións dos animais ao medio. B6.29. Recoñecer e relacionar as adaptacións máis 
características dos animais aos medios en que 
habitan. 

BXB6.29.1. Identifica as adaptacións animais aos 
medios aéreos. 

CAA 

BXB6.29.2. Identifica as adaptacións animais aos 
medios acuáticos. 

CAA 

BXB6.29.3. Identifica as adaptacións animais aos 
medios terrestres. 

CAA 

m 

g 

B6.12. Aplicacións e experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía animal. 

B6.30. Realizar experiencias de fisioloxía  e 
anatomía animal. 

BXB6.30.1. Describe e realiza experiencias de fisioloxía 
e anatomía animal. 

CSIEE 

 Bloque 7. Estrutura e composición da Terra  

i 

l 

B7.1. Análise e interpretación dos métodos de 
estudo da Terra. 

B7.1. Interpretar os métodos de estudo da Terra e 
identificar as súas achegas e as súas limitacións. 

BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo da Terra 
sobre a base dos procedementos que utiliza e  as 
súas achegas e limitacións. 

CMCCT 

CD 

d 

l 

B7.2. Estrutura do interior terrestre: capas que 
se diferencian en función da súa composición 
e da súa mecánica. 

B7.2. Identificar as capas que conforman o interior  
do planeta de acordo coa súa composición, 
diferencialas das que se establecen en función da 
súa mecánica, e marcar as descontinuidades e as 
zonas de transición. 

BXB7.2.1. Resume a estrutura e composición do interior 
terrestre, distinguindo as súas capas en función da 
súa composición e da súa mecánica, así como as 
descontinuidades e as zonas de transición entre elas. 

CCL 

BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da 
Terra, e identifica as descontinuidades que permiten 
diferencialas. 

CMCCT 

CD 

BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoquímico e   xeodinámico CCEC 
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   da Terra e contrasta o que achega cada un deles ao 
coñecemento da estrutura da Terra. 

 

e B7.3. Dinámica litosférica. B7.3. Precisar os procesos que condicionan a 
estrutura actual terrestre. 

BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron lugar  
á estrutura actual do planeta. 

CAA 

CCL 

l B7.4. Evolución das teorías desde a deriva 
continental ata a tectónica de placas. 

B7.4. Comprender e diferenciar a teoría da deriva 
continental de Wegener e a súa relevancia para o 
desenvolvemento da teoría da tectónica de 
placas. 

BXB7.4.1. Indica as achegas máis relevantes da deriva 
continental, para o desenvolvemento da teoría da 
Tectónica de placas. 

CCEC 

b B7.4. Evolución das teorías desde a deriva 
continental ata a tectónica de placas. 

B7.5. Clasificar os bordos de placas litosféricas e 
sinalar os procesos que acontecen entre eles. 

BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e 
explica os fenómenos asociados a eles. 

CD 

CMCCT 

g B7.5. Achegas das novas tecnoloxías na 
investigación do noso planeta. 

B7.6. Aplicar os avances das novas tecnoloxías na 
investigación xeolóxica. 

BXB7.6.1. Distingue métodos desenvolvidos grazas ás 
novas tecnoloxías, asociándoos coa investigación dun 
fenómeno natural. 

CD 

CMCCT 

b 

p 

B7.6. Minerais e rochas: conceptos. 
Clasificación xenética das rochas. 

B7.7. Observación de coleccións de minerais e 
rochas. 

B7.8. Recoñecemento e identificación de 
minerais e rochas frecuentes en Galicia. 

B7.7. Seleccionar e identificar os minerais e os tipos 
de rochas máis frecuentes, nomeadamente os 
utilizados en edificios, monumentos e outras 
aplicacións de interese social ou industrial. 

BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese social ou 
industrial de determinados tipos de minerais e rochas. 

CAA 

CSC 

 Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos  

i 

l 

B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas magmáticas 
de interese. O magmatismo na tectónica de 
placas. 

B8.1. Relacionar o magmatismo e a tectónica de 
placas. 

BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e a 
tectónica de placas, e coñece as estruturas 
resultantes da localización dos magmas en 
profundidade e en superficie. 

CMCCT 

l B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas magmáticas 
de interese. O magmatismo na tectónica de 
placas. 

B8.2. Categorizar os tipos de magmas sobre a base 
da súa composición e distinguir os factores que 
inflúen no magmatismo. 

BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os 
tipos de magmas, e clasifícaos atendendo á súa 
composición. 

CAA 

i B8.1.  Magmatismo.   Clasificación  das  rochas B8.3. Recoñecer e relacionar a utilidade das  rochas BXB8.3.1.  Diferencia  os  tipos  de  rochas magmáticas, CAA 
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l magmáticas. Rochas magmáticas 
de interese. O magmatismo na tectónica de 
placas. 

magmáticas analizando as súas  características, 
os seus tipos e as súas utilidades. 

identifica as máis frecuentes, con axuda de claves, e 
relaciona a súa textura co seu proceso de formación. 

 

l B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas magmáticas 
de interese. O magmatismo na tectónica de 
placas. 

B8.4.    Establecer     as     diferenzas     de 
actividade volcánica, asociándoas ao tipo de 
magma. 

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica 
coas características do magma, e diferencia os 
produtos emitidos nunha erupción volcánica. 

CAA 

CMCCT 

i 

l 

B8.2. Riscos xeolóxicos: vulcanismo e 
sismicidade. 

B8.5. Diferenciar os riscos xeolóxicos derivados dos 
procesos internos. Vulcanismo e sismicidade. 

BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos 
procesos internos. Vulcanismo e sismicidade. 

CSC 

e B8.3. Metamorfismo: procesos metamórficos. 
Fisicoquímica do metamorfismo; tipos de 
metamorfismo. Clasificación das rochas 
metamórficas. O metamorfismo na Tectónica 
de placas. 

B8.6. Detallar o proceso de metamorfismo e 
relacionar os factores que lle afectan cos seus 
tipos. 

BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos 
factores que o condicionan. 

CMCCT 

CAA 

d B8.3. Metamorfismo: procesos metamórficos. 
Fisicoquímica do metamorfismo; tipos de 
metamorfismo. Clasificación das rochas 
metamórficas. O metamorfismo na Tectónica 
de placas. 

B8.7. Identificar rochas metamórficas a partir das 
súas características e das súas utilidades. 

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas metamórficas 
máis frecuentes da codia terrestre, relacionando a súa 
textura co tipo de metamorfismo experimentado. 

CAA 

i B8.4. Procesos sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación e interpretación. 
Clasificación e xénese das principais rochas 
sedimentarias. 

B8.8. Relacionar estruturas sedimentarias e 
ambientes sedimentarios. 

BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do proceso de 
formación dunha rocha sedimentaria 

CMCCT 

e B8.4. Procesos sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación e interpretación. 
Clasificación e xénese das principais rochas 
sedimentarias. 

B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. CCL 

i 

l 

B8.4. Procesos sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación e interpretación. 
Clasificación e xénese das principais rochas 
sedimentarias. 

B8.10. Clasificar as rochas sedimentarias aplicando 
como criterio as súas distintas orixes. 

BXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa orixe as 
rochas sedimentarias máis frecuentes da codia 
terrestre. 

CAA 

CSIEE 
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l B8.5. A deformación en relación á tectónica de 
placas. Comportamento mecánico das 
rochas. 

B8.11.    Analizar    os    tipos    de    deformación 
que experimentan as rochas, establecendo a súa 
relación cos esforzos a que se ven sometidas. 

BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación  tectónica 
cos esforzos aos que se someten as rochas e coas 
propiedades destas. 

CAA 

BXB8.11.2. Relaciona os tipos de 
estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas. 

CD 

m 

g 

B8.6. Tipos de deformación: dobras e fallas. 

B8.7. Técnicas para a identificación de distintos 
tipos de rochas. 

B8.8. Construción de modelos onde se 
representen os principais tipos de 
pregamentos e fallas. 

B8.12. Representar os elementos dunha dobra e 
dunha falla. 

BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha dobra e 
clasifícaos atendendo a diferentes criterios. 

CMCCT 

BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de falla, 
identificando os elementos que a constitúen. 

CAA 

CMCCT 

 Bloque 9. Historia da Terra  

m 

l 

B9.1. Estratigrafía: concepto e obxectivos. 
Principios. Definición de estrato. 

B9.2. Interpretación e realización de mapas 
topográficos e cortes xeolóxicos. 

B9.1. Deducir a existencia de estruturas xeolóxicas e 
a súa relación co relevo, a partir de mapas 
topográficos e cortes xeolóxicos dunha zona 
determinada. 

BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e 
cortes xeolóxicos sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

l 

e 

B9.3. Datacións relativas e absolutas: estudo de 
cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes divisións 
xeolóxicas: Táboa do tempo xeolóxico. 
Principais acontecementos na historia 
xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para a datación 
relativa de formacións xeolóxicas e deformacións 
localizadas nun corte xeolóxico. Describir as 
grandes divisións do tempo en xeoloxía. 
Oroxenias e grandes acontecementos xeolóxicos. 

BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina a 
antigüidade dos seu estratos, as discordancias e a 
historia xeolóxica da rexión, e identifica os grandes 
acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias. 

CMCCT 

CAA 

d 

l 

p 

B9.4. Extincións masivas e as súas causas 
naturais. 

B9.5. Estudo e recoñecemento de fósiles. 

B9.3. Interpretar o proceso de fosilización e os 
cambios que se producen. Analizar as causas da 
extinción das especies. 

BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía e valora  
a súa importancia para o establecemento da historia 
xeolóxica da Terra. 

CAA 

CMCCT 
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5.1.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, TEMPORALIZACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS, PONDERACIÓN E  INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

 
 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo de consecución para superar a 

materia 

Temporalización 
 
Competencias 

clave 

E. 

transver 
sais 

 
Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

 BXB1.1.1. Describe as características dos seres 
vivos: funcións de nutrición, relación e reprodución. 

Coñecer os niveis de organización da materia viva e  
os procesos comúns dos seres vivos: nutrición 
relación e reprodución. 

  
X 

 CCL CL 

EOE 

0,76 Proba específica 

 BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as 
biomoléculas presentes nos seres vivos. 

Identificar e clasificar os principais bioelementos e 
biomoléculas presentes nos seres vivos. 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB1.3.1. Distingue as características 
fisicoquímicas e as propiedades das moléculas 
básicas que configuran a estrutura celular, e 
destaca a uniformidade molecular dos seres vivos. 

Describir as características fisicoquímicas e as 
propiedades dos principais bioelementos e 
biomoléculas. 

  
 

X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,76 Proba específica 

 BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes 
das macromoléculas orgánicas. 

Identificar algúns monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas, así como os enlaces 
que se establecen entre os mesmos. 

  
X 

 CAA CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función 
biolóxica de acordo coa súa estrutura  
tridimensional. 

Comprender a importancia da estrutura tridimensional 
das biomoléculas en relación a súa función 
biolóxica. 

  
X 

 CAA CL 

EOE 

0,76 Proba específica 

Bloque 2. A organización celular 

 BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade 
estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 

Describir a célula como unha unidade estrutural, 
funcional e xenética dos seres vivos. 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,76 Proba específica 

 BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucarióticas 
e nomea as súas estruturas. 

Representar    esquematicamente e/ou    recoñecer 
xustificadamente aos diferentes tipos de células. 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.2.1. Representa esquematicamente    os 
orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa 

Representar esquematicamente e/ou recoñecer os 
orgánulos   celulares,   asociándoos   coas   súas 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

función ou coas súas funcións. funcións.        

 BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e 
vexetais mediante microfotografías ou preparacións 
microscópicas. 

Identificar células animais e vexetais e algúns dos 
seus orgánulos a partir de microfotografías ou 
preparacións microscópicas. 

  
X 

 CAA TIC 0,76 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.3.1. Describe os acontecementos 
fundamentais en cada fase da mitose e da meiose. 

Identificar e describir os acontecementos  
fundamentais en cada fase da mitose e da 
meiose resaltando a importancia biolóxica das 
mesmas. 

  
 

X 

 CCL 

CAA 

CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e 
diferenzas entre a mitose e a meiose. 

Establecer as principais analoxías e diferenzas entre a 
mitose e a meiose. 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

Bloque 3. Histoloxía 

 BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización 
celular e determina as súas vantaxes para os seres 
pluricelulares. 

Identificar e xerarquizar os niveis de organización 
celular. 

  
X 

 CAA CL 

EOE 

0,76 Proba específica 

 BXB3.2.1. Relaciona tecidos animais e/ou vexetais 
coas súas células características, asociando a cada 
unha a súa función. 

Describir a estrutura e función dos principais tecidos 
animais e vexetais. 

  

X 

 CMCCT 

CAA 

CD 

CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co 
tecido ao que pertencen. 

Asociar imaxes microscópicas co tecido ao que 
pertencen. 

  
X 

 CAA 

CD 

TIC 0,76 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

Bloque 4. A biodiversidade 

 BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos 
taxonómicos dos seres vivos. 

Recoñecer aos grandes grupos taxonómicos dos  
seres vivos. 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

0,76 Proba específica 

 BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas ou 
outros medios para a identificación e clasificación  
de especies de animais e plantas. 

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

  
X 

 CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

 BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de 
clasificación e a nomenclatura dos seres vivos. 

Manexar e comprender a necesidade dos sistemas de 
clasificación e a nomenclatura dos seres vivos. 

  

X 

 CAA 

CSC 

CSIEE 

CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4. 3.1. Coñece o concepto de biodiversidade e 
relaciónao coa variedade e a abundancia de 
especies. 

Coñecer o concepto de biodiversidade e relaciónalo 
coa variedade e a abundancia de especies. 

  
X 

 CCEC CL 

EOE 

0,76 Proba específica 

 BXB4.3.2. Resolve problemas de cálculo de índices 
de diversidade. 

Resolver problemas de cálculo de índices de 
diversidade. 

  

X 
 CAA 

CMCCT 

 0,76 Rexistro de observación do caderno 

 BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como 
desencadeante da biodiversidade. 

Valorar o reino vexetal como causa da biodiversidade.   
X 

 CAA 

CSC 

ECC 0,76 Proba específica 

 BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco 
reinos en que agrupan os seres vivos. 

Recoñecer os tres dominios e os cinco reinos en que 
agrupan os seres vivos. 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,76 Proba específica 

 BXB4.4.2. Enumera as características de cada un 
dos dominios e dos reinos en que se clasifican os 
seres vivos. 

Diferenciar as principais características de cada  un 
dos dominios e dos reinos en que se clasifican  
os seres vivos. 

  
X 

 CCL CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e sitúa 
sobre o mapa as principais zonas bioxeográficas. 

Identificar os grandes biomas e sitúar sobre o mapa as 
principais zonas bioxeográficas. 

  
X 

 CMCCT 

CCEC 

CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e 
ecosistemas terrestres e mariños. 

Diferenciar os principais biomas e ecosistemas 
terrestres e mariños. 

  
X 

 CAA 

CD 

CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.6.1. Recoñece e explica a influencia do clima 
na distribución de biomas, ecosistemas e especies. 

Relacionar a influencia do clima na distribución de 
biomas, ecosistemas e especies. 

  
X 

 CCL 

CSC 

CL 

EOE 

0,76 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.6.2. Identifica as principais variables 
climáticas que inflúen na distribución dos grandes 
biomas. 

Recoñecer as principais variables climáticas que 
determinan a distribución dos grandes biomas. 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.7.1.   Interpreta   mapas   bioxeográficos e de Interpretar mapas bioxeográficos e de vexetación.  X  CD CL 0,75 Rexistro de observación na aula 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

vexetación.     CMCCT EOE  Análise de traballo de grupo 

 BXB4.7.2. Asocia e relaciona as principais 
formacións vexetais cos biomas correspondentes. 

Relacionar as principais formacións vexetais cos 
biomas correspondentes. 

  
X 

 CAA CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a 
continentalidade, a insularidade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas coa distribución das especies. 

Valorar a importancia dalgúns factores xeolóxicos e 
biolóxicos que determinan a distribución das 
especies. 

  
X 

 CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.9.1. Relaciona a biodiversidade co proceso  
de formación de especies mediante cambios 
evolutivos. 

Recoñecer a evolución como fonte da biodiversidade.   
X 

 CAA 

CSC 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección natural 
e a variabilidade individual como factores clave no 
aumento de biodiversidade. 

Comprender a importancia da selección natural e a 
variabilidade na especiación. 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación. Enumerar as fases da especiación.   
X 

 CCL CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB4.10.2. Identifica os factores que favorecen a 
especiación. 

Identificar os factores que favorecen a especiación.   
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB4.11.1. Sitúa a Península Ibérica e recoñece a 
súa situación entre dúas áreas bioxeográficas 
diferentes. 

Recoñecer a situación da Península Ibérica entre dúas 
áreas bioxeográficas diferentes. 

  
X 

 CSIE 

CD 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.11.2. Recoñece a importancia da Península 
Ibérica como mosaico de ecosistemas. 

Relacionar a diversidade bioxeográfica coa variedade 
de ecosistemas presentes na Península Ibérica 
valorando a  importancia da súa conservación. 

  

X 

 CSC 

CCEC 

CD 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.11.3. Enumera os principais ecosistemas da 
Península Ibérica e de Galicia, e as súas especies 
máis representativas. 

Recoñecer os principais ecosistemas da Península 
Ibérica e de Galicia, e as súas especies máis 
representativas. 

  

X 

 CAA 

CCEC 

CD 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

IES CHAPELA

Página 97



 

 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

 BXB4.12.1. Enumera os factores que favorecen a 
especiación nas illas. 

Enumerar os principais factores relacionados coa 
especiación nas illas. 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB4.12.2. Recoñece a importancia das illas no 
mantemento da biodiversidade. 

Recoñecer a singularidade das comunidades animais  
e vexetais das illas e valorar a importancia no 
mantemento da biodiversidade. 

  
X 

 CCEC CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou 
especie endémica. 

Definir o concepto de endemismo.   
X 

 CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.13.2. Identifica os principais endemismos de 
plantas e animais en España e en Galicia. 

Recoñecer algúns endemismos representativos de 
España. 

  
X 

 CCE 

CD 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se derivan  
do mantemento da biodiversidade para o ser 
humano. 

Coñecer e xustificar a importancia da biodiversidade 
como fonte de recursos para o ser humano e 
para o mantemento do equilibrio da biosfera. 

  
X 

 CAA 

CSC 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda 
de biodiversidade. 

Identificar as principais causas de perda de 
biodiversidade. 

  
X 

 CMCCT 

CSC 

ECC 0,75 Proba específica 

 BXB4.15.2. Coñece e explica as principais ameazas 
que penden sobre as especies e que fomentan a 
súa extinción. 

Distinguir as principais ameazas relacionadas coa 
extinción de especies. 

  
X 

 CSC ECC 0,75 Proba específica 

 BXB4.16.1. Enumera as principais causas de perda 
de biodiversidade derivadas das actividades 
humanas. 

Relacionar as actividades humanas coas principais 
causas de perda de biodiversidade. 

  
X 

 CAA 

CSC 

ECC 0,75 Proba específica 

 BXB4.16.2. Indica as principais medidas que 
reducen a perda de biodiversidade. 

Valorar e asumir a importancia das principais medidas 
que reducen a perda de biodiversidade. 

  

X 
 CSIEE ECC 0,75 Proba específica 

 BXB4.17.1. Coñece e explica os principais efectos 
derivados da introdución de especies alóctonas nos 
ecosistemas. 

Describir as principais consecuencias da introdución 
de especies alóctonas nos ecosistemas. 

  
X 

 CMCCT ECC 0,75 Proba específica 

 BXB4.18.1. Deseña experiencias para o estudo   de Deseñar     experiencias     para     o     estudo  dalgún  X  CCEC EE 0,75 Análise de traballo de grupo 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade. ecosistema próximo e a valoración da súa 
biodiversidade. 

   CSIEE 

CD 

   

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio 

 BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales 
minerais. 

Describir os procesos de absorción da auga e sales 
minerais. 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do  
zume bruto e os seus mecanismos de transporte. 

Coñecer a composición do zume bruto e os seus 
mecanismos de transporte. 

  
X 

 CMCCT 

CCL 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, 
intercambio de gases e gutación. 

Describir os procesos de transpiración e intercambio 
de gases. 

  

X 
 CMCCT 

CCL 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.4.1. Explica a composición do zume 
elaborado e os seus mecanismos de transporte. 

Explicar a composición do zume elaborado e os seus 
mecanismos de transporte. 

  

X 
 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que  
acontecen durante cada fase da fotosíntese e 
asocia, a nivel de orgánulo, onde se producen. 

Describir os procesos máis importantes asociados a 
cada unha das etapas da fotosíntese, localizando 
a zona do cloroplasto onde se realizan. 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.6.1. Argumenta e precisa a importancia da 
fotosíntese como proceso de biosíntese, 
imprescindible para o mantemento da vida na Terra. 

Argumentar e valorar a importancia da fotosíntese no 
mantemento da vida na Terra. 

  

X 

 CCL 

CSC 

CL 

EOE 

ECC 

0,75 Proba específica 

 BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo de excreción  
en vexetais. 

Recoñecer algún exemplo de excreción en vexetais.   
X 

 CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e as 
substancias que producen. 

Relaciona algúns tecidos secretores coas substancias 
que producen. 

  
X 

 CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos de 
tropismos e nastias. 

Describir e coñecer algúns exemplos de tropismos e 
nastias. 

  
X 

 CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.9.1.   Valora  o  proceso  de   regulación   das Identificar   algúns   dos   procesos   que   regulan    as  X  CAA CL 0,75 Proba específica 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 
transver 

sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

hormonas vexetais. hormonas vexetais.     EOE   

 BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas súas 
funcións. 

Relacionar alguhas fitohormonas coas súas funcións.   
X 

 CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e 
a luz no desenvolvemento das plantas. 

Diferenciar os efectos da temperatura e a luz no 
desenvolvemento das plantas. 

  
X 

 CCL CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de 
reprodución asexual e a reprodución sexual nas 
plantas. 

Establecer as diferenzas fundamentais entre os 
mecanismos de reprodución asexual e sexual 
das plantas. 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.13.1.    Diferencia     os     ciclos     biolóxicos 
e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas 
fases e estruturas características. 

Coñecer as principais fases e características dos  
ciclos biolóxicos dalgúns grupos de plantas. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas 
e ciclos biolóxicos dos grupos de plantas. 

Interpretar esquemas, debuxos, gráficas e ciclos 
biolóxicos dos principais grupos de plantas. 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB5.14.1. Explica os procesos de polinización e  
de fecundación nas espermafitas e diferencia a 
orixe e as partes da semente e do froito. 

Explicar os procesos de polinización e de fecundación 
nas espermafitas e diferenciar a orixe e as partes 
da semente e do froito. 

   
X 

CMCCT 

CCL 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de 
diseminación das sementes e os tipos de 
xerminación. 

Coñecer e indicar algúns dos mecanismos de 
diseminación das sementes e dos tipos de 
xerminación. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de 
propagación dos froitos. 

Coñecer as principais formas de propagación dos 
froitos. 

   
X 

CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.17.1. Relaciona as adaptacións dos vexetais 
co medio en que se desenvolven. 

Recoñecer algunhas das adaptacións dos vexetais e 
relacionalas co medio en que se desenvolven. 

   
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB5.18.1. Realiza experiencias que demostren a 
intervención de determinados factores no 
funcionamento das plantas. 

Deseñar e realizar experiencias en que se probe a 
influencia de determinados factores no 
funcionamento dos vexetais. 

   
X 

CSIEE 

CMCCT 

EE 0,75 Rexistro de observación no laboratorio 

Análise do informe de prácticas 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

 BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas máis 
significativas entre os conceptos de nutrición e 
alimentación. 

Diferenciar entre os conceptos de nutrición e 
alimentación. 

   
X 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.1.2. Coñece as características da nutrición 
heterótrofa e distingue os tipos principais. 

Describir as características da nutrición heterótrofa e 
diferenciar os tipos máis representativos. 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os aparellos 
dixestivos dos invertebrados. 

Coñecer os compoñentes dos aparellos dixestivos dos 
invertebrados, e facer unha análise comparativo 
dos mesmos. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os aparellos 
dixestivos dos vertebrados. 

Coñecer os compoñentes dos aparellos dixestivos dos 
vertebrados, e facer unha análise comparativo 
dos mesmos.. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello 
dixestivo coa súa función. 

Recoñecer cada órgano do aparello dixestivo e 
coñecer a súa función. 

   
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino. Describir o proceso de absorción intestinal.    
X 

CCL CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de 
pigmentos respiratorios nos animais. 

Coñecer os pigmentos respiratorios  transportadores 
de O2 

   

X 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e pechada 
cos animais que a presentan e explica as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes. 

Diferenciar entre os sistemas de circulación aberta e 
pechada e argumentar a diferenza entre 
circulación simple e dobre, incompleta e 
completa. 

   
 

X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 dBXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas do 
aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, 
dobre, incompleta ou completa). 

Recoñecer nun debuxo ou esquema os aparellos 
circulatorios incluíndo o tipo de circulación que 
presentan (simple, dobre, completa e 
incompleta). 

   
 

X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 
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 BXB6.7.1. Indica a composición da linfa e identifica 
as súas principais funcións. 

Coñecer a composición da linfa e as súas principais 
funcións. 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e 
respiración, e explica o significado biolóxico de 
respiración celular. 

Distinguir entre respiración celular e respiración 
(ventilación e intercambio gasoso) e concretar a 
función da respiración celular. 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios cos 
grupos aos que pertencen, e recoñéceos en 
representacións esquemáticas. 

Recoñecer e relacionar aparellos respiratorios de 
diferentes grupos taxonómicos indicando os 
seus compoñentes. 

   
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB6.10.1. Define e explica o proceso da 
excreción. 

Describir os proceso da excreción e a súa finalidade.    
X 

CCL CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.11.1. Enumera os principais produtos de 
excreción e clasifica os grupos de animais segundo 
os produtos de excreción. 

Clasificar os grupos de organismos segundo o produto 
de excreción resultante. 

   

 
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.12.1. Describe os principais aparellos 
excretores dos animais e recoñece as súas 
principais estruturas a partir de representacións 
esquemáticas. 

Identificar e describir a partir de representacións 
esquemáticas os principais aparellos excretores 
dos animais e as súas principais estruturas. 

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións dunha 
nefrona. 

Recoñecer as rexións dunha nefrona a partir dunha 
representación esquemática. 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos 
ouriños. 

Coñecer o proceso de formación dos ouriños.    
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.14.1. Identifica os mecanismos  específicos 
ou singulares de excreción dos vertebrados. 

Identificar os mecanismos específicos ou singulares  
de excreción dos vertebrados (osmorregulación, 
glándulas sudoríparas, glándulas do sal). 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.15.1. Integra a coordinación nerviosa e 
hormonal, relacionando ambas as dúas funcións. 

Comparar os dous tipos de sistemas de coordinación  
e regulación animal (sistemas nervioso e 
sistema 

   

X 
CAA CL 0,75 Rexistro de observación do caderno 

IES CHAPELA

Página 102



 

 

 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar 
a materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transve
r sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

 hormonal).     EOE  Proba específica 

 BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, 
efector. 

Definir estímulo, receptor, transmisor e efector.    

X 
CCL  0,75 Proba específica 

 BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores 
sensoriais e nervios. 

Recoñecer    representacións    esquemáticasdos 
principais receptores sensoriais. 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso 
nervioso na neurona e entre neuronas. 

Describir o mecanismo de transmisión do impulso 
nervioso intra e interneuronal. 

Diferenciar gráficamente e descriptivamente os actos 
nerviosos voluntario e reflexo. 

   

 
X 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do 

caderno Proba específica 

 BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de  
sistemas nerviosos en invertebrados. 

Recoñecer en croquis os principais tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.19.1. Identifica os principais sistemas 
nerviosos de vertebrados. 

Identificar a partir de representacións esquemáticas  
os compoñentes dos sistemas nerviosos dos 
vertebrados relacionándoos coa súa función.  

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do 

caderno Proba específica 

 BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso central e 
periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións 
do sistema nervioso somático e o autónomo. 

Coñecer os compoñentes e as funcións do sistema 
nervioso central e periférico dos vertebrados, 
distinguindo sistema nervioso somático e o 
autónomo. 

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do 

caderno Proba específica 

 BXB6.21.1. Establece a relación entre o sistema 
endócrino e o sistema nervioso. 

Analizar e diferenciar o funcionamento do sistema 
endócrino e o sistema nervioso. 

   
X 

CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do 

caderno Proba específica 

 BXB6.22.1. Describe as diferenzas entre glándulas 
endócrinas e exócrinas. 

Diferenciar entre glándulas endócrinas e glándulas 
exócrinas. 

   
X 

CCL 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora e en 
que lugar se evidencia a actuación dalgunhas das 
hormonas que actúan no corpo humano. 

Coñecer o funcionamento do eixe hipotálamo-hipófise 
na regulación hormonal, indicando exemplos 
dalgunhas hormonas do corpo humano. 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 
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 BXB6.22.3. Relaciona cada glándula endócrina coa 
hormona ou as hormonas máis importantes que 
segrega, e explica a súa función de control. 

Coñecer as hormonas máis importantes segregadas 
por cada glándula endócrina , indicar a función  
da mesma e explicar como se realiza o seu 
control. 

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.23.1. Relaciona as principais hormonas dos 
invertebrados coa súa función de control. 

Coñecer as principais hormonas dos invertebrados e a 
función que desempeñan. 

   
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.23.2. Identifica o concepto de homeostase e  
a súa relación co sistema nervioso e endócrino. 

Definir o concepto de homeostase.    
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre 
reprodución asexual e sexual, e argumenta as 
vantaxes e os inconvenientes de cada unha. 

Expoñer as diferenzas entre reprodución asexual e 
sexual e coñecer as vantaxes e inconvenientes 
de cada unha. 

   
X 

CCL 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución asexual 
en organismos unicelulares e pluricelulares. 

Coñecer os principais tipos de reprodución asexual en 
organismos unicelulares e pluricelulares. 

   

X 
CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución 
sexual. 

Diferenciar os tipos de reprodución sexual en animais.    
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso de 
espermatoxénese e ovoxénese. 

Coñecer o proceso de espermatóxenese e ovoxénese.    
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.26.1. Diferencia os tipos de fecundación en 
animais e as súas etapas. 

Distinguir entre os tipos de fecundación (interna e 
externa). 

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.27.1. Identifica as fases do desenvolvemento 
embrionario e os acontecementos característicos 
de cada unha. 

Recoñecer e describir as fases do desenvolvemento 
embrionario. 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.27.2. Relaciona os tipos de ovo cos procesos 
de segmentación e gastrulación durante o 
desenvolvemento embrionario. 

Describir as tres etapas do desenvolvemento 
embrionaro (segmentación, gastrulación e 
organoxénese). 

Coñecer o proceso da gastrulación, distinguindo  entre 

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 
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 animais diblásticos e triblásticos. 

Definir o concepto de Celoma. 

       

 BXB6.28.1. Identifica as fases dos ciclos biolóxicos 
dos animais. 

Recoñecer as fases dos ciclos biolóxicos máis 
característicos dos animais. 

   
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.29.1. Identifica as adaptacións animais aos 
medios aéreos. 

Coñecer as adaptacións dos animais ao medio aéreo.    
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.29.2. Identifica as adaptacións animais aos 
medios acuáticos. 

Coñecer as adaptacións dos animais aos medios 
acuáticos. 

   
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.29.3. Identifica as adaptacións animais aos 
medios terrestres. 

Coñecer as adaptacións dos animais aos medios 
terrestres. 

   
X 

CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB6.30.1. Describe e realiza experiencias de 
fisioloxía e anatomía animal. 

Realizar experiencias prácticas de anatomía animal.    
X 

CSIEE CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación no laboatorio 

Análise de traballo de grupo 

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra 

 BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo da 
Terra sobre a base dos procedementos que utiliza e 
as súas achegas e limitacións. 

Coñecer e argumentar en que se basean os principais 
métodos de estudo do interior terrestre e a súa 
aplicación 

Identificar o método sísmico, relacionándoo cos 
modelos da estrutura Terrestre 

 
 

X 

  CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB7.2.1. Resume a estrutura e composición do 
interior terrestre, distinguindo as súas capas en 
función da súa composición e da súa mecánica, así 
como as descontinuidades e as zonas de transición 
entre elas. 

Describir as capas do interior da Terra segundo a súa 
composición química, aportando datos sobre a 
extensión que abarcan, descontinuidades que as 
separan, zonas de transición e o seu 
comportamento mecánico. 

 

 
X 

  CCL CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da 
Terra, e identifica as descontinuidades que  
permiten diferencialas. 

Recoñecer nunha representación esquemática as 
capas do interior da Terra, sinalando as 
descontinuidades,   extensión   que   abarcan    e 

 
X 

  CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 
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 estado físico dos materias que as compoñen.        

 BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoquímico e 
xeodinámico da Terra e contrasta o que achega 
cada un deles ao coñecemento da estrutura da 
Terra. 

Diferenciar entre os modelos xeoquímico e o dinámico 
da Terra. 

 
 

X 

  CCEC CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron 
lugar á estrutura actual do planeta. 

Coñecer as principais etapas que levaron á formación 
do noso planeta. 

Coñecer e expoñer os diferentes modelos explicativos 
do movemento das placas litosféricas. 

 

 
X 

  CAA 

CCL 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB7.4.1. Indica as achegas máis relevantes da 
deriva continental, para o desenvolvemento da 
teoría da Tectónica de placas. 

Resaltar a importancia da teoría da Deriva continental 
como antecedente á Tectónica de placas. 

Destacar e coñecer as aportacións da teoría da 
Expansión do fondo oceánico e o 
Paleomagnetismo a Teoría da Tectónica de 
Placas. 

 

 

 

X 

  CCEC CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e 
explica os fenómenos asociados a eles. 

Describir e identificar en bloques-diagrama os tipos de 
bordes de placas (destrutivos, construtivos e 
neutros) e coñecer os fenómenos asociados que 
presentan. 

 
 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB7.6.1. Distingue métodos desenvolvidos grazas 
ás novas tecnoloxías, asociándoos coa 
investigación dun fenómeno natural. 

Coñecer as aplicacións das novas tecnoloxías á 
investigación dun fenómeno natural 
(teledetección, SIX, GPS). 

 
X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese  
social ou industrial de determinados tipos de 
minerais e rochas. 

Definir os conceptos de Mineral e Rocha. 

Coñecer a clasificación das rochas. 

Identificar os minerais máis importantes segundo 
propiedades. 

Coñecer as principais aplicacións dos minerais máis 
comúns. 

 
 

 
X 

  CAA 

CSC 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación no laboratorio 

Análise de traballo de grupo 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 
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 BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e 
a tectónica de placas, e coñece as estruturas 
resultantes da localización dos magmas en 
profundidade e en superficie. 

Coñecer os ambientes petroxenéticos magmáticos 
relacionándoos coa Tectónica de placas. 

Coñecer os principais emplazamentos magmáticos 
(intrusións concordantes e discordantes). 

 
 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os 
tipos de magmas, e clasifícaos atendendo á súa 
composición. 

Diferenciar os factores que condicionan a xénese dos 
tipos de magma. 

Coñecer as causas da evolución dos magmas. 

Coñecer os tipos de magma segundo a súa 
composición. 

 
 

X 

  CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB8.3.1. Diferencia os tipos de rochas 
magmáticas, identifica as máis frecuentes, con 
axuda de claves, e relaciona a súa textura co seu 
proceso de formación. 

Identificar os tipos de rochas magmáticas con axuda 
de claves. 

Coñecer os tipos de textura das rochas magmáticas 
máis importantes, relacionándoas coas 
condicións da formación da rocha. 

 
 

X 

  CAA CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación no laboratorio 

Análise de traballo de grupo 

 BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade 
volcánica coas características do magma, e 
diferencia os produtos emitidos nunha erupción 
volcánica. 

Distinguir os tipos de erupción volcánica e os edificios 
volcánicos segundo o tipo de magma emitido 

Coñecer os tipos de produtos volcánicos 

 
 

X 

  CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos derivados 
dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade. 

Distinguir os riscos xeolóxicos derivados dos procesos 
xeolóxicos internos. Vulcanismo e sismicidade. 

 
X 

  CSC CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos 
factores que o condicionan. 

Describir os tipos de metamorfismo segundo os 
factores que interveñan en cada un deles. 

 
X 

  CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas 
metamórficas  máis  frecuentes   da   codia 
terrestre, relacionando a súa textura co tipo de 
metamorfismo experimentado. 

Coñecer a clasificación das rochas metamórficas máis 
frecuentes da codia terrestre e as súas 
aplicacións. 

Coñecer a súa textura e relacionala co tipo de 
metamorfismo. 

 
 

X 

  CAA CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación no laboratorio 

Análise de traballo de grupo 
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 BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do proceso 
de formación dunha rocha sedimentaria 

Definir os conceptos de meteorización e solo. 

Coñecer os tipos de meteorización (física, química e 
biolóxica). 

Coñecer os procesos de que interveñen na formación 
dunha rocha sedimentaria (erosión, transporte e 
sedimentación). 

Describir os ambientes sedimentarios máis 
importantes. 

 
 
 

 
X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. Describir as fases da diaxénese.  

X 
  CCL CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación do caderno 

Proba específica 

 BXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa orixe 
as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia 
terrestre. 

Coñecer a clasificación das rochas sedimentarias  
máis frecuentes da codia terrestre e as súas 
aplicacións. 

 

 
X 

  CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación no laboratorio 

Análise de traballo de grupo 

 BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación 
tectónica cos esforzos aos que se someten as 
rochas e coas propiedades destas. 

Relacionar os tipos de deformación das rochas cos 
esforzos aos que se someten. 

 
X 

  CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB8.11.2. Relaciona os tipos de estruturas 
xeolóxicas coa tectónica de placas. 

Asociar   os   tipos   de   estruturas   xeolóxicas coa 
tectónica de placas. 

 
X 

  CAA CL 

EOE 

0,75 Proba específica 

 BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha dobra e 
clasifícaos atendendo a diferentes criterios. 

Coñecer os elementos dunha dobra. 

Definir os conceptos de Sinclinal e Anticlinal. 

 

X 

  CMCCT CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de falla, 
identificando os elementos que a constitúen. 

Coñecer e identificar os tipos de fallas e os elementos 
que presentan. 

 

X 

  CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

Bloque 9. Historia da Terra 

 BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e Interpretar mapas e cortes xeolóxicos sinxelos. X   CMCCT CL 0,75 Rexistro de observación na aula 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Grao mínimo de consecución para superar a 
materia 

Temporalización 
 

Competencias 
clave 

E. 

transver 
sais 

 

Pondera 
ción % 

 
Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

cortes xeolóxicos sinxelos.     CAA EOE  Análise de traballo de grupo 

 BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina  
a antigüidade dos seu estratos, as discordancias e  
a historia xeolóxica da rexión, e identifica os 
grandes acontecementos xeolóxicos ocorridos e as 
oroxenias. 

Redactar a historia xeolóxica dunha rexión a partir dun 
corte xeolóxico, indicando a orde cronolóxica dos 
procesos baseándose na orde de superposición 
dos estratos, descontinuidades entre os mesmos 
e estudio dos fósiles. 

Coñecer o significado de transgresión, regresión e 
oroxenia. 

 
 
 

X 

  CMCCT 

CAA 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

 BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía e 
valora a súa importancia para o establecemento da 
historia xeolóxica da Terra. 

Coñecer o proceso de fosilización e os principais 
fósiles guía. 

Interpretar as causas naturais da extinción das 
especies. 

 

 
X 

  CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

0,75 Rexistro de observación na aula 

Análise de traballo de grupo 

IES CHAPELA
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40 

 

 

 

 

 
 

COMPETENCIAL 

 

 

 

 

 

 
 

 
CMCT, CCL, CAA. 

 

 

 

 
Inicial 

 

 
A b c d e f g h i j k l m n 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

6. BACHARELATO
6.1. ANATOMIA APLICADA 1º BACHARELATO

Bloque 1: Organización básica do corpo humano

CONTIDOS 

Niveis de organización do corpo humano. A célula. Os tecidos. Os sistemas e aparatos. As funcións vitais. Órganos e sistemas do cuerpo humano.

 Localización e funcións básicas 

COMPETENCIAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

NIVEL 

 

1. Interpretar o funcionamento do corpo humano como o 

resultado da integración anatómica e funcional dos 

elementos que conforman os seus distintos niveis de 

organización e que o caracterizan como unha 

unidade estrutural e funcional. 

1.1. Diferenza os distintos niveis de 

organización do corpo humano. 

1.2. Describe a organización xeral do
 corpo humano utilizando diagramas e
 modelos. 

1.3. Especifica as funcións vitais do
corpo humano sinalando as súas 

características máis relevantes. 

1.4. Localiza os órganos e sistemas e 

os relaciona coas diferentes funcións 

que realizan. 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA : OBXECTIVOS S DE MATERIA: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CLAVE 

6.1.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVES
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40 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE COMPETENCIAL 

 

 

 

 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CEC. 

 

 

 
Inicial 

Bloque  2: O sistema cardiopulmonar 

CONTIDOS 

Sistema respiratorio. Características, estrutura e funcións. Fisioloxía da respiración. Sistema cardiovascular. Características, estrutura e 

funcións. Fisioloxía cardiaca e da circulación. Resposta do sistema cardiopulmonar á práctica física e adaptacións que se producen no mesmo 

como resultado dunha actividade física regular. Principais patoloxías do sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos e costumes saudables. Principios 

de acondicionamento cardiopulmonar para a mellora do rendimento en actividades que requiran de traballo físico. Características, estrutura e 

funcións do aparato fonador. Mecanismo de producción da fala. Principais patoloxías que afectan ao aparato fonador. Causas. Pautas e hábitos de 

coidado da voz. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
NIVEL              ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

1. Identificar o papel do sistema 

cardiopulmonar no funcionamiento xeral do
 organismo e rendimento de actividades 

artísticas corporais. 

1.1. Describe a estrutura ey funcións dos pulmóns,  o 

intercambio de gases que ten lugar neles e a dinámica 

de ventilación pulmonar asociada ao mesmo. 

1.2. Describe a estrutura e función do sistema 

cardiovascular, explicando a regulación e integración 

de cada un dos seus compoñentes. 

1.3. Relaciona o latido cardíaco, o volume e 

capacidade pulmonar coa actividade física asociada a 

actividades artísticas de diversa índole. 

IES CHAPELA
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC. 

 

 

 

 
Inicial 

 

CMCT 

 Inicial 

 

CMCT 

 Medio 

  Inicial 

 

 
A b c d e f g h i j k l m n 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Relacionar o sistema cardiopulmonar coa 

salud, recoñecendo hábitos e costumes 

saudables para o sistema cardiorespiratorio e
 eo aparato fonador,  nas accións 

motoras inherentes ás actividades artísticas 

corporais na vida cotidiá 

2.1. Identifica os órganos respiratorios implicados na 

declamación e no canto. 

2.2. Identifica a estrutura anatómica do aparato de 

fonación, describindo as interaccións entre as 

estruturas que o integran. 

2.3. Identifica as principais patoloxías que afectan aol 

sistema cardiopulmonar relacionándoas coas causas 

máis habituais e os seus efectos nas actividades 

artísticas. 

2.4. Identifica as principais patoloxías que afectan ao 

aparello de fonación relacionándoas coas causas máis 

habituais. 

3. Coñecer a anatomía e fisioloxía dos 

aparellos respiratorio e cardiovascular.

 

4. Principais patoloxías do sistema 

cardiopulmonar, causas, efectos e  
prevención das mesmas 

5. Coñecer o aparello fonador e relacionar 

hábitos e costumes saudables coa 

solución as súas principais patoloxías. 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA : OBXECTIVOS XERAIS DE MATERIA: 

IES CHAPELA
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40 

 

 

 

 

COMPETENCIAL 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
CMCT, CCL, CAA. 

 
 

 
Medio 

Bloque  3: O sistema de aporte e utilización da enerxía. Eliminación de desechos 

CONTIDOS 

O metabolismo humano. Catabolismo e anabolismo. Principais vías metabólicas de obtención de enerxía. Metabolismo aeróbico e anaeróbico. 

Metabolismo enerxético e actividade física. Mecanismos fisiolóxicos presentes na aparición da fatiga e no  proceso de recuperación. Aparello 

dixestivo. Características, estrutura e funcións. Fisioloxía do proceso dixestivo. Alimentación e nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada e a 

súa relación coa saúde. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance enerxético. Necesidades de alimentación en función da actividade 
realizada. Hidratación. Pautas saudables de consumo en función da actividade. Trastornos do comportamento nutricional: dietas restrictivas, 

anorexia, bulimia e obesidade. Factores sociais e derivados da actividade artística e deportiva que conducen a aparición de distintos tipos de 

trastornos do comportamento nutricional. Aparello excretor. Fisioloxía. Equilibrio hídrico e osmorregulación no corpo humano. Mecanismo de 

acción. Principais patoloxías do aparello excretor. Importancia do aparello excretor no mantemento do equilibrio homeostático. 

COMPETENCIAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

NIVELESTÁNDARES DE APRENDIZAXES

 CLAVE 

1. Argumentar os mecanismos enerxéticos 

intervintes nunha acción motora col fin de

 xestionar a enerxía e mellorar a 

eficiencia da acción. 

1.1. Describe os procesos metabólicos de 

producción de enerxía polas vías aérobica ey

 anaeróbica, xustificando o seu rendimento 

enerxético e a súa relación coa intensidade e 

duración da actividade. 

1.2. Xustifica o papel do ATP como transportador 

da enerxía libre, asociándoa co suministro 

continuo e adaptado as necesidades do corpo 

humano. 

3. Identifica tanto os mecanismos fisiolóxicos 

que conducen a un estado de fatiga física como os 

mecanismos de recuperación. 
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CMCT, CCL, CAA. 

 

 

 
Inicial 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
CMCT, CAA, CSC. 

 
 

 

 

 
Inicial 

 

 

2. Recoñecer os procesos de dixestión e 

absorción de alimentos e nutrintes 

explicando os órganos implicados en cada 

un deles.. 

2.1. Identifica a estrutura dos aparellos e 

órganos que interveñen nos procesos de 

dixestión e absorción dos alimentos e nutrintes, 

relacionándoos coas súas funcións en cada etapa. 

2.2. Distingue os diferentes procesos que 

interveñen na dixestión e a absorción dos 

alimentos e nutrintes, vinculándoos coas 

estruturas orgánicas implicadas en cada un deles. 

3. Valorar os hábitos nutricionais, que 

inciden favorablemente na saude e no 

rendimento de actividades corporais. 

3.1. Discrimina os nutrintes enerxéticos dos non 
enerxéticos, relacionándoos cunha dieta sana e 

equilibrada. 

3.2. Relaciona a hidratación col mantenimento dun 

estado saudable, calculando o consumo de auga 

diaria necesaria en distintas circunstancias ou 
actividades. 

3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando o 

balance enerxético entre inxesta e actividade 

e argumentando a súa influencia na saude e o 

rendimento físico. 

3.4. Recoñece hábitos alimentarios saudables e 

perxudiciais para a saude, sacando conclusións 

para mellorar o benestar persoal. 
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CMCT, CAA, CSC. 

 

 
Inicial 

 

CMCT 

  
Medio 

CMCT, CAA, CSC, 

CEC. 

  
Medio 

 
CMCT, CAA 

  
Inicial 

 

 
A b c d e f g h i j k l m n 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA : OBXECTIVOS XERAIS DE MATERIA: 

 

4. Identificar os trastornos do 

comportamento nutricional máis comúns e 

os efectos que teñen sobre a saude. 

4.1. Identifica os principais trastornos do 

comportamento nutricional e argumenta os 

efectos que teñen para a slude. 

4.2. Recoñece os factores sociais, incluíndo os 

derivados do propio traballo artístico, que conducen 

á aparición nos trastornos do comportamento 

nutricional. 

5. Coñecer os distintos tipos de 

metabolismo que existen no corpo 

humano e as principales rutas metabólicas 

de obtención de enexgía. 

6. Recoñecer a dieta mediterránea como a 

máis adecuada para manter unha adecuada 

sauude xeral. 

7. Coñecer a anatomía do aparello excretor 

e valorar  as súa importancia no 

mantenimento do equilibrio hídrico do 

organismo e procesos de homeostasis. 
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40 

 

 

 

 

COMPETEN 

CIAS 
CLAVE 

NIVEL 

COMPETENCIAL 

 

 

 

 

 

 
CMCT, 
CAA. 

 

 

 
Inicial 

 
CMCT, 
CAA, CSC. 

 

 
Inicial 

CMCT, 
CAA, CSC. 

 Medio 

Bloque de 4: Os sistemas de coordinación e regulación. 

CONTIDOS 

Sistema nervioso. Características, estrutura e funcións. Movementos reflexos e voluntarios. Sistema endócrino. Características, estrutura e funcións. 

Tipos de hormonas e función. Mecanismo de termorregulación no corpo humano. Relación dos distintos sistemas de regulación do organismo coa 

actividade física. 

Principais lesións relacionadas co sistema de coordinación humana. Desequilibrios hormonais e efectos ocasionados no organismo 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Recoñecer os sistemas de coordinación e regulación do 

corpo humano, especificando a súa estrutura e función. 

1.1. Describe a estrutura e función dos sistemas 

implicados no control e regulación da actividade do 

corpo humano, estableciendo a asociación entre eles. 

1.2. Recoñece as diferenzas entre os movementos 

reflexos e os voluntarios, asociándoos ás estruturas 

nerviosas implicadas neles. 

1.3. Interpreta a fisioloxía do sistema de regulación, 

indicando as interaccións entre as estruturas que o 

integran e a execución de diferentes actividades 

artísticas.. 

2.1. Describe a función das hormonas e o 

importante papel que xogan na actividade física.

 2.2. Analiza o proceso de termorregulación e de 

regulación de augas e sales relacionándoos coa 

actividade física.

 2.3. Valora os beneficios do mantemento dunha 

función hormonal para o rendemento físico do artista 

2. Identificar o papel do sistema neuro-endocrino na 

coordinación e regulación xeral do organismo 

e en especial na actividade física, recoñecendo a relación 

existente con todos os sistemas do organismo humano. 

3. Recoñecer os principais problemas relacionados cun mal 

funcionamento e desequilibrio dos sistemas de coordinación 

 Medio 4. Relacionar determinadas patoloxías do sistema nervioso 

con hábitos de vida non saudables. 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA : 

A b c d e f g h i j k l m n 

OBXECTIVOS XERAIS DE MATERIA:

 1 2 3 4 5 6 7 

CMCT, 
CAA, CSC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN 

CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

EVALUABLES 

NIVEL 

COMPETENCIAL 

Bloque 5: O sistema locomotor 

CONTIDOS 

Sistemas óseo, muscular e articular. Características, estrutura e funcións. Función dos ósos, músculos e articulacións ena produción do movemento 

humano. O músculo como órgano efector da acción motora. Fisioloxía da contracción muscular. Tipos de contracción muscular. Factores 

biomecánicos do movemento humano. Planos e eixes de movimiento. Análise dos movementos do corpo humano. Tipos. Principios, métodos e 

pautas de mellora dss capacidades físicas básicas relacionadas coas actividades físicas e artísticas. Adaptacións que se producen no sistema locomotor

 como resultado da práctica sistematizada de actividade física. Alteracións posturais. Identificacións e exercicios de compensación. Hábitos 

saudables de hixiene postural na vida cotidiá. Lesións relacionadas coa práctica de actividades físicas e artísticas. Identificación e pautas de 

prevención. Importancia do calentamento e da volta á calma na práctica de actividades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CMCT, CAA. 

 

 

 

 
 

Inicial 

1. Recoñecer a estrutura e funcionamento do sistema 

locomotor humano nos movementos en xeral e, en 

especial nos movementos propios de actividades físicas e 

artísticas, razoando as relacións funcionais que se 

establecen entre as partes  co compoñen. 

 1.1.   Describe   a   estrutura   e   función   do  

sistema   esquelético   relacionándolo   coa  
movilidade do corpo humano. 

 1.2. Identifica o tipo de óso vinculándoo á 
función que desempeña. 

 1.3. Diferenza os tipos de articulacións 

 Relacionándoas  coa movilidade  que
 
permiten. 

1.4. Describe a estrutura  e función do
sistema muscular, identificando a súa
funcionalidade como parte activa do sistema 

locomotor. 

1.5. Diferencia os tipos de músculo 

relacionándolos coa función que 

desempeñan. 

1.6. Describe a fisioloxía e o mecanismo da 

contracción muscular. 
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CMCT, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 
 
 

CMCT, CAA, 

CSC. 

 

 
Inicial 

 

 

 

2. Analizar a execución de movementos aplicando os 

principios anatómicos funcionais, a fisioloxía muscular e as 

bases da biomecánica, e establecendo relacións razoadas. 

3. Valorar a corrección postural identificando os malos 

hábitos posturais co fin  de evitar lesións. 

2.1. Interpreta os principios da mecánica  da 
cinética aplicándoos ao funcionamento do 

aparello locomotor e ao movemento. 

2.2. Identifica os principais ósos, 

articulacións e músculos implicados en 

diferentes movementos, utilizando a 

terminoloxía adecuada. 

2.3. Relaciona a estrutura muscular coa súa 

función na execución  dun movemento e as 

fuerzas que actúan no  mesmo. 

2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas 

coas articulacións do corpo humano e coa 

participación muscular nos movementos das 

mesmas. 

2.5. Clasifica os principais movementos 

articulares en función dos planos e eixes do espacio.

 2.6. Argumenta os efectos da práctica 

sistematizada do ejercicio físico sobre os elementos 

estruturais e funcionais do sistema locomotor 

relacionándoos coas diferentes actividades 

artísticas e os diferentes estilos de vida. 

3.1. Identifica as alteracións 

máis importantes derivadas do mal uso 

postural e propón alternativas saudables. 

3.2. Controla a súa postura e aplica 

medidas preventivas na execución de 

movementos propios das actividades artísticas,

 valorando a súa influencia na saude.
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CMCT, CAA, 

CSC 

 

 

 

Medio 

  

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

NIVEL 

COMPETENCIAL 

4.1. Identifica as principais patoloxías e
 lesións relacionadas co  sistema 

locomotor nas  actividades  artísticas 

xustificando as causas principais das 

mesmas. 

4.2. Analiza  posturas  e  xestos  motores  das 

actividades artísticas, aplicando os principios 

de ergonomía  propoñendo alternativas para 

traballar de forma segura e evitar lesións. 

4. Identificar as lesións máis comúns do aparello locomotor 

tanto a nivel xeral como nas actividades físicas e artísticas, 

relacionándoas coas súas causas fundamentais. 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA : 

A b c d e f g h i j k l m n 

OBXECTIVOS XERAIS DE MATERIA: 

1 2 3 4 5 6 7 

Bloque  6: As características do movemento. 

CONTIDOS 

Proceso de produción da acción motora. Mecanismos de percepción, decisión e execución. O Sistema nervioso como organizador da acción 

motora. Función dos sistemas receptores na acción motora. Sistemas sensoriais. Características e finalidades do movemento humano. 

Características e finalidades das accións motoras con intención artístico-expresiva. As capacidades coordinativas como compoñentes cualitativos do 

movemento humano 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES

 EVALUABLES 

IES CHAPELA
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CAA, 

CEC. 

 

 
Medio 

 

 
 

 

 

 

 

CMCT, CAA. 

 

 
Medio 

 
A b c d e f g h i j k l m n 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1. Analizar os mecanismos que interveñen nunha 

acción motora, relacionándoos coa finalidade
expresiva das actividades artísticas. 

1.1. Recoñece e enumera os elementos da 

acción motora e os factores que 

interveñen nos mecanismos de 

percepción, decisión e execución, de 

determinadas accións motoras. 

1.2. Identifica e describe a relación entre 

a execución dunha acción motora e a súa
 finalidade. 

2. Identificar as características da execución das 

accións motoras propias da actividade 

artística e deportiva, describindo a súa aportación á  

finalidade das mesmas  e a súa relación coas 

capacidades coordinativas 

2.1. Detecta as características da 

execución de accións motoras propias das

 actividades artísticas. 

2.2. Propone modificacións das 

características dunha execución para 

cambiar o seu compoñente expresivo- 

comunicativo. 

2.3. Argumenta a contribución das 

capacidades coordinativas ao desarrollo 

das accións motoras. 
OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA : OBXECTIVOS XERAIS DE MATERIA: 
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40 

 

 

 

 

COMPETENCIAL 

 

 
 

 

 

 
CMCT, CAA, CSC. 

 

 
Medio 

  

 
CMCT, CAA, CSC. 

2.

 

 
Inicial 

  

 

CMCT, CAA, CSC. 

 

 
Avanzado 

CONTIDOS 

Manifestacións da motricidade humana. Aspectos socioculturais. Papel no desenrolo social e personal. Manifestacións artístico-expresivas. 

Aportacións ao ámbito do individual e do social. Posibilidades artístico-expresivas e de comunicación do corpo e do movemento. 

COMPETENCIAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES

 CLAVE
NIVEL 

1. Recoñecer as características principais da 

motricidade humana e o seu papel no desenrrolo 

persoal e da sociedade. 

1.1. Recoñece e explica o valor expresivo, 

comunicativo e cultural das actividades 

practicadas como contribución ao 

desenrrolo integral da persoa. 

1.2. Recoñece e explica o valor social das 

actividades artísticas corporais, tanto dende 

o punto de vista de practicante como de 

espectador. 

2. Identificar as diferentes accións que permiten ao 

ser humano ser capaz de expresarse corporalmente e 
de relacionarse co seu entorno. 

2.1. Identifica os elementos básicos do 

corpo e o movemento como recurso 

expresivo  de comunicación. 

2.  Utiliza  o  corpo  e  o  movemento  como 

medio de expresión e de comunicación, 

valorando o seu valor estético. 

3. Diversificar e desenrrolar as súas habilidades 

motrices específicas con fluidez, precisión e 

control aplicándoas a distintos contextos de 

práctica artística. 

3.1. Conxuga a execución dos elementos 

técnicos das actividades de ritmo e 
expresión ao servicio da intencionalidade. 

3.2. Aplica habilidades específicas 

expresivo-comunicativas para enriquecer as 

posibilidades de respuesta creativa. 

Bloque  7: Expresión e comunicación corporal. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

A b c d e f g h i j k l m n 
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40 

 

 

 
 

 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIAL 

CMCT.  Inicial 

 
CMCT, CCL, CSC. 

 Medio 

 

 
A b c d e f g h i j k l m n 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Bloque  8: “Aparato reproductor” 

COMPETENCIAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

NIVEL 

             APRENDIZAXES  

CONTIDOS 

Anatomía e fisioloxía dos aparatos reproductores masculino e femenino. Diferenzas anatómicas e fisiolóxicas entre homes e mulleres. 

Importancia de establecer diferenzas entre ambos sexos e ao mesmo tempo tener moi en conta a igualdade. 

1.  Coñecer  a  anatomía  e  fisioloxía  dos  aparatos 

reproductores masculino e femenino 

2. Establecer diferenzas tanto anatómicas como fisiolóxicas 

entre homes e mulleres, respetalas e ao 

mesmo tempo telas en consideración para un maior 

enriquecemento persoal. 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA : OBXECTIVOS XERAIS DE MATERIA: 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENCIAL 

 

 

 

 

 
 

 
 

CD, CCL, CAA. 

 

 

 
Medio 

Bloque  9: Elementos comuns. 

CONTIDOS 

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación nol proceso de aprendizaxe. Metodoloxía científica de traballo na resolución de problemas sobre

 o funcionamento humano, a saúde, a motricidade humana e as actividades artísticas e deportivas 

COMPETENCIAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

NIVEL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES

 CLAVE 

3. Utilizar as Tecnoloxías da Información  a 

Comunicación para mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe, buscando fuentes de información adecuadas e 

participando en entornos colaborativos con intereses 

comúns. 

1.1. Recopila información, utilizando 

as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación, de forma 

sistematizada e aplicando criterios de 

búsqueda que garanticen o acceso a 

fuentes actualizadas e rigurosas na 

materia. 

1.2. Comunica e comparte a 

información coa ferramenta 

tecnolóxica adecuada, para a súa 
discusión ou difusión. 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CMCT, CCL, CAA, 

CD, CSC. 

 

 

 

 
Medio 

 
 
 

 
 

 

CCL, CAA, CSC. 

 

 
Medio 

 

 
A b c d e f g h i j k l m n 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Aplicar destrezas investigativas experimentais sinxelas 

coherentes cos procedementos da ciencia, utilizándoas na 
resolución de problemas que traten do funcionamento do 

corpo humano, a saúde e a motricidade humana. 

2.1. Aplica unha metodoloxía científica 

no plantexamento e resolución de 

problemas sinxelos sobre algunhas 

funcións importantes da actividad 

artística. 

2.2. Mostra curiosidade, creatividade, 

actividade indagadora e espíritu crítico, 

recoñecendo que son rasgos importantes 

para aprender a aprender.

 2.3. Coñece e aplica métodos de 

investigación que  permitan desenrrolar

 proxectos propios. 

3. Demostrar de manera activa, motivación, interese 

e capacidade para o traballo en grupo 

3.1. Participa na planificación das 

tarefas, asume o traballo
 encomendado, e comparte as 

decisións tomadas en grupo. 

3.2. Valora e reforza as 

aportacións enriquecedoras dos 

compañeiros e compañeiras apoiando 
o traballo dos demáis. 
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TRIMESTRE 

3,9 

 

 

A continuación  expoñese unha taboa con: 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE DE 

APRENDIZAXE

  Organización básica do corpo humano 1,9 
PRIMERO  O sistema cardiopulmonar 2,9 
22 sesions 

  O  sistema  de  aporte  e  utilización  da 

enerxía. Eliminación de desechos 

  Os sistemas de coordinación  e 

regulación 

4,9 SEGUNDO 

23 sesións 

 O sistema locomotor 5,9  

 As características do movemento. 6,9 TERCEIRO 

15 sesións  Expresión e comunicación corporal. 7,9 

 Aparato reproductor. 8,9 

-distribución temporal ao longo do curso escolar. 

.-secuencia a seguir das mesmas. 

-as unidades didácticas que se traballarán duranteol curso escolar 

  -os bloques de contidos coas que se relacionan.
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 5.2.2.  ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN E  TEMPORALIZACIÓN DAS 
             UNIDADES DIDÁCTICAS 

usuario
Texto tecleado
 



 

 

  

  

. 

DIRECTA 
 

(5 % = 0,5 puntos) 

0.5 

puntos 

 

 
PRUEBAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

puntos 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

   Notas individuais  

no caderno do 

profesor 
OBSERVACIÓN 

(Trata de medir as 

actitudes e o traballo 

do alumn@ 

desenrrolado na  

 aula  

Atención e interés: mostra interese pola comprensión 

das actividades a realizar e as explicacións dadas.

Hábitos de trabajo: 

o Individual: se se finaliza as tarefas que lle 

son encomendadas no iempo previsto, se 

remodela cando é preciso o seu traballo 

individual e colectivo despois das 

correccións. 
o  Grupal:  un  traballo  de  grupo  pode  ser  bo 

pero non a implicación nél do alumn@ 

   Terán unha formulación 

variada: resposta curta , de 

desenrrrolo, de elección 

múltiple,verdadeiro ou 

falso, relacionar, definir 

conceptos,ou de identificar

 elementos dun debuxo. 

    As  respostas  
deben  axustarse  ao  

solicitado,  respondendo 

de  forma  coherente,  

concreta e clara. 

 
 

Se realizarán unha 

proba mínimo ao  

trimestre. 

TAREFAS/

 

 A calificación ao

avaliación resulta da 

media entre as 

calificacións obtidas 

término  da 
PROXECTOS 

Se necesitará xustificante

médico para repetir uhna Escritas 

proba que non se pudo 

facer no seu día. As 

posibles excepcións a 

esta norma serán, en cada 

caso, valoradas polo 

profesor.. 

Cuestións de indagación, búsqueda e profundización:  

se entregará unha selección de cuestións para realizar de

 manera individual e que deben entregar en tempo

Realización de traballos escritos 

Realización de presentacións 

(70%= 7 puntos) 

 
 

(25 % = 2.5 puntos) 

     7

2.5 

puntos 
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 5.2.3. PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  E 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



 

 

5.3. BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 
5.3.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. 
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IES CHAPELA

Página 136



 

 

IES CHAPELA

Página 137
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5.3.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, TEMPORALIZACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS, PONDERACIÓN E  INSTRUMENTOS  DE   AVALIACIÓN 
 

BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de consecución 
para supercar a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

 
Instrumentos de avaliación 1ª 2ª 3ª 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

BB1.1. Describe técnicas instrumentais 
e métodos físicos e químicos 
que permiten o illamento das 
moléculas e a súa contribución ao 
grande avance da experimentación 
biolóxica. 

Describir técnicas e métodos físicos e químicos 
que permiten o illamento das moléculas e 
a súa contribución ao avance da  
experimentación 

 
 
X 

   

CAA 

CMCCT 

 
EE 
EOE 
CL 

 
1,43 

Análise de traballo individual 
ou en grupo 
 

BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 
relacionando cada un coa 
súa proporción e coa súa función 
biolóxica. 

Clasificar os tipos de bioelementos e relacionar 
cada un coa súa proporción e función 
biolóxica. 

 
X 

   

CAA 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a formación 
de moléculas inorgánicas e orgánicas 
presentes nos seres vivos. 

Discriminar os enlaces químicos que 
permiten a formación das biomoléculas 
 

 
X 

   

CMCCT 

CD 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB1.2.1. Relaciona a estrutura química 
da auga coas súas funcións 
biolóxicas. 

Relacionar a estructura da auga coas  
súas funcións biolóxicas 

 
X 

   

CAA 

EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB1.2.2. Distingue os tipos de 
sales minerais, e relaciona a composición 
coa función. 

Distinguir os tipos de saes minerais 
e relacionar a súa composición coa  
función 

 
X 

  
CMCCT 

 

EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias 
dos procesos de difusión, 
osmose e diálise, e interpreta a súa 
relación coa concentración salina 
das células. 

Contrastar experiencias dos procesos 
de difusión, ósmose e diálese e interpretar  
a súa relación coa concentración 
salina das células. 

 
 
X 

   

CMCCT 

CAA 

CD 

 
EOE 
CL  

 
1,43 

Proba específica 

BB1.3.1. Recoñece e clasifica os 
tipos de biomoléculas orgánicas, e 
relaciona a súa composición química 
coa súa estrutura e coa súa función. 

Recoñecer e clasificar os tipos de  
biomoléculas orgánicas, e relacionar 
a súa composición química coa súa estructura 
e función. 

 
X 

   

CAA 

CSIEE 

EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias 
identificando en mostras 
biolóxicas a presenza de moléculas 
orgánicas. 

Deseñar experiencias identificando 
en mostras biolóxicas a presenza de  
biomoléculas 

 
X 

   

CSIEE 

CMCCT 

EOE 
CL 
EE 

 
1,43 

Análise de traballo individual 
ou en grupo 
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BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de consecución 
para supercar a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

 
Instrumentos de avaliación 1ª 2ª 3ª 

BB1.3.3. Contrasta e relaciona os 
procesos de diálise, centrifugación 
e electroforese, e interpreta a súa 
relación coas biomoléculas orgánicas. 

Contrastar e relacionar os procesos 
de diálese, centrifugación e electro- 
forese, e interpretar a súa relación 
coas biomoleculas orgánicas 

 
X 

 
 

 CAA 

CMCCT 

CD 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Análise de traballo individual 
ou en grupo 

 

BB1.4.1. Identifica os monómeros e 
distingue os enlaces químicos que 
permiten a síntese das macromoléculas: 
enlaces O-glicosídico, enlace 
éster, enlace peptídico e enlace 
O-nucleosídico. 

Identificar os monómeros e distin- 
guir os enlaces químicos que permiten 
a síntese das macromoléculas 

 
 
X 

 
 
 

  

CMCCT 

CD 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB1.5.1. Describe a composición e 
a función das principais biomoléculas 
orgánicas. 

Describir a composición e a función 
das principais biomoléculas orgánicas 

 
X 

 
 

  

CCL 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental 
dos encimas como biocatalizadores, 
e relaciona as súas propiedades 

coa súa función catalítica. 

Contrastar o papel das enzimas 
como biocatalizadores e relacionaas  
coas súas propiedades 

 
X 

 
 

 CAA 

CMCCT 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas 
asociando a súa imprescindible 
función coas doenzas que 
preveñen. 

Identificar os tipos de vitaminas  
asociado a súa función. 

 
X 

 
 

 CAA 

CCEC 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

BB2.1.1. Compara unha célula 
procariota con unha eucariótica, e 
identifica os orgánulos citoplasmático 
presentes nelas. 

Comparar a célula procariota e  
Eucariota e identificar a súa  
estructura 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CD 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos 
citoplasmáticos e recoñece as 

súas estructuras. 

Esquematizar os orgánulos 
e recoñecer as súas estructuras. 

  
X 

  

CSIEE 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB2.2.2. Analiza a relación entre a 
composición química, a estrutura e 
a ultraestructura dos orgánulos celulares, 
e a súa función. 

Analizar a relación entre composición 
química, estructura e ultraestructura 
dos orgánulos e a súa función 

  
X 

 CSIEE 

CAA 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 
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BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 
 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución 

para supercar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

 
Instrumentos de avaliación 1ª 2ª 3ª 

BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo 
celular, e explica os principais procesos 
que acontecen en cada unha. 

Identificar as fases do ciclo 
celular e explicar os procesos 
que acontecen en elas 

  
X 

 CCL 

CD 

 
EOE 
CL 
 

 
1,43 

Proba específica 
Análise de traballo individual 
ou en grupo 

 
BB2.4.1. Recoñece en microfotografías 
e esquemas as fases da mitose 
e da meiose, e indica os acontecementos 
básicos que se producen en cada unha. 

Recoñecer en microfotografías 
e esquemas as fases da mitose 
e da meiose e explicar o que  
acontece en cada unha 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CD 

EOE 
CL 
TIC 

 
1,43 

Proba específica 
Análise de traballo individual 
ou en grupo 

 

BB2.4.2. Establece as analoxías e 
as diferenzas máis significativas 
entre mitose e meiose. 

Establecer as analoxías e  
diferenzas entre mitose e 
 meiose 

  
X 

 CAA 

CSIEE 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB2.5.1. Resume a relación da 
meiose coa reprodución sexual, o 
aumento da variabilidade xenética 
e a posibilidade de evolución das 
especies. 

Relacionar a meiose coa repro- 
ducción sexual, o aumento de  
varaiabilidade xenética e a evolu- 
ción 

  
X 

 CAA 

CCL 

CMCCT 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB2.6.1. Compara e distingue os 
tipos e os subtipos de transporte a 
través das membranas, e explica 
detalladamente as características 
de cada un. 

Comparar e distinguir os diferentes 
mecanismos de transporte a traves de  
membranas e explicar as súas carac- 
terísticas 

  
 
X 

 CAA 

CCL 

CSIEE 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB2.7.1. Define e interpreta os 
procesos catabólicos e os anabólicos, 
así como os intercambios 
enerxéticos asociados a eles. 

Definir e interpretar os procesos 
catabólicos e anabólicos, e os procesos 
de intercambio enerxético asociados 
a eles 

  
X 

 CAA 

CSIEE 

CCL 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a 
nivel de orgánulo, o lugar onde se 
produce cada un destes procesos, 
e diferencia en cada caso as rutas 
principais de degradación e de síntese, 
e os encimas e as moléculas 
máis importantes responsables dos 
devanditos procesos. 

Ubicar os procesos metabólicos e diferenciar 
as rutas principais dos mesmos, así  
como as moléculas mais importantes 
responsables dos mesmos 

  
 
 
X 

  
 

CAA 

CMCCT 

 
 
EOE 
CL 

 
1,43 
 

Proba específica 

BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas 
e anaeróbicas, e establece a 
súa relación co seu rendemento 

enerxético. 

Contrastar as vías aeróbicas e 
anaeróbicas e establecer a súa relación 
co seu rendemento enerxético 

  
X 

  

CMCCT 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 
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BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 
 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución 

para supercar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

 
Instrumentos de avaliación 1ª 2ª 3ª 

BB2.9.2. Valora a importancia das 
fermentacións en numerosos procesos 
industriais, e recoñece as súas aplicacións. 

Valorar a importancia das 
fermentacións nos procesos industriais 
e recoñecer as súas aplicacións 

  
X 

 CCEC 

CSC 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB2.10.1.Identifica e clasifica os 
tipos de organismos fotosintéticos. 

Identificar e clasificar os 
 organismos fotosintéticos 

  
X 

 CAA 

CSIEE 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular 
onde se leva a cabo cada fase, 
e destaca os procesos que teñen lugar. 

Localizar a nivel subcelular as fases  
da fotosintese e destacar os procesos 
que teñen lugar 

  
X 

 

CAA 
EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB2.11.1. Contrasta a importancia 
biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra. 

Contrastar a importancia biolóxica 
da fotosíntese na Terra 

  
X 

 CSC 

CCEC 

EOE 
CL 
ECC 

1,43 Proba específica 

BB2.12.1. Valora o papel biolóxico 
dos organismos quimiosintéticos. 

Valorar o papel dos organismos 
fotosintéticos 

  
X 

 CCEC ECC 1,43 Proba específica 

Bloque 3. Xenética e evolución 

BB3.1.1. Describe a estrutura e a 
composición química do ADN, e 
recoñece a súa importancia biolóxica 
como molécula responsable 
do almacenamento, a conservación 
e a transmisión da información xenética. 

Describir a estructura e composición 
química do ADN e recoñecer a importancia 
da súa función 

  
 
X 

  

CCL 

CSC 

CCEC 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB3.2.1. Diferencia as etapas da 
replicación e identifica os encimas 
implicados nela. 

Diferenciar as etapas da replicación do  
AND e identificar as enzimas implicadas 
nas mesmas 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB3.3.1. Establece a relación do 
ADN co proceso da síntese de proteínas. 

Establecer a relación de AND coa  
síntese de proteínas 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB3.4.1. Diferencia os tipos de 
ARN e a función de cada un nos 
procesos de transcrición e tradución. 

Diferenciar os tipos de ARN e a función 
de cada un nos procesos de trans- 
cripción e traducción 

  
X 

  

CAA 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB3.4.2. Recoñece e indica as 
características fundamentais do 
código xenético, e aplica ese coñecemento 
á resolución de problemas 
de xenética molecular. 

Recoñecer as características do 
código xenético e aplicalas á resolución 
de problemas de xenética molecular 

  
X 

  

CAA 

CMCCT 

 
EOE 
CL 
TIC 

 
1,43 

Análise de traballo individual 
ou en grupo 
Proba específica 
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BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de consecución 
para supercar a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

 
Instrumentos de avaliación 1ª 2ª 3ª 

BB3.5.1. Interpreta e explica esquemas 
dos procesos de replicación, 
transcrición e tradución. 

Interpretar e explicar esquemas sobre 
replicación, transcripción e traducción 

  
X 

 CD 

CMCCT 

TIC  
EOE 
CL 
 

 
1,43 

Proba específica 

BB3.5.2. Resolve exercicios prácticos 
de replicación, transcrición e 
tradución, e de aplicación do código 
xenético. 

Resolver exercicios prácticos sobre  
replicación, transcripción e traducción 
e de aplicación do código xenético 

  
X 

  

CMCCT 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB3.5.3. Identifica e distingue os 
encimas principais relacionados 
cos procesos de transcrición e tradución. 

Identificar as enzimas relacionadas 
coa transcripción e traducción 

  
X 

 CAA 

CD 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB3.6.1. Describe o concepto de 
mutación e establece a súa relación 
cos fallos na transmisión da 
información xenética. 

Describir o concepto de mutación e 
relacionalo cos fallos na transmisión  
da información xenética 

  
X 

  

CCL 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB3.6.2. Clasifica as mutacións e 
identifica os axentes mutaxénicos 
máis frecuentes. 

Clasificar as mutacións e identificar os axentes  
mutaxénicos mais importantes 

  
X 

 CAA 

CSC 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB3.7.1. Asocia a relación entre a 
mutación e o cancro, e determina 
os riscos que implican algúns axentes 
mutaxénicos. 

Asociar mutación e cangro e determinar 
os riscos que implican algúns axentes  
mutaxénicos 

  
X 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 
Análise de traballo individual 
ou en grupo 

BB3.7.2. Destaca a importancia 
das mutacións na evolución e na 
aparición de novas especies. 

Destacar o papel relevante da mutación 
na evolución das especies 

  
X 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB3.8.1. Resume e realiza investigacións 
sobre as técnicas desenvolvidas 
nos procesos de manipulación 
xenética para a obtención de 
organismos transxénicos. 

Coñecer as principais técnicas desenvolvidas 
nos procesos de manipulación xenética 
para obter organismos transxénicos 

  
X 

 CSIEE 

CSC 

CCEC 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,43 

Análise de traballo individual 
ou en grupo 
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BB3.9.1. Recoñece e indica os 
descubrimentos máis recentes sobre 
o xenoma humano e as súas 
aplicacións en enxeñaría xenética, 
e valora as súas implicacións éticas 
e sociais. 

Coñecer os descubrimentos sobre o xenoma  
humano as súas aplicacións e implicacións 
éticas e sociais 

  
 
X 

  

CSC 

CCEC 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,43 

Análise de traballo individual 
ou en grupo 

 
 
 

BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo de consecución 
para supercar a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

 
Instrumentos de avaliación 1ª 2ª 3ª 

BB3.10.1. Analiza e predí aplicando 
os principios da xenética mendeliana, 
os resultados de exercicios de transmisión 
de caracteres autosómicos, caracteres ligados 
 ao sexo e influídos polo sexo. 

Analizar e predecir resultados de proble- 
mas sobre transmission de caracteres auto- 
sómicos, ligados ao sexo e influídos polo 
 sexo. 

  
X 

 

CAA 

CMCCT 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 
Análise de traballo individual 
ou en grupo 

BB3.11.1. Argumenta evidencias 
que demostran o feito evolutivo. 

Argumentar evidencias sobre a  
evlolución biolóxica 

   
X 

CSIEE 

CCL 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB3.12.1. Identifica os principios 
da teoría darwinista e neodarwinista, 
e compara as súas diferenzas. 

Identificar e diferenzar as teorías darwinista 
e neodarwinista 

   
X 



CAA 
EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB3.13.1. Distingue os factores 

que inflúen nas frecuencias xénicas. 

Distinguir os factores que inflúen  
nas frecuencias xénicas 

  X 
 

CMCCT EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB3.13.2. Comprende e aplica 
modelos de estudo das frecuencias 
xénicas na investigación privada e 
en modelos teóricos. 

Comprender e aplicar modelos de estudo 
das frecuencias xénicas en modelos 
 teóricos 

   
X 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Análise de traballo individual 
ou en grupo 

BB3.14.1. Ilustra a relación entre 
mutación e recombinación, o aumento 
da diversidade e a súa influencia 
na evolución dos seres vivos. 

Ilustrar a relación entre mutación e recombinación 
e o aumento de diversidad e a súa influenza 
na evolución dos seres vivos  

   
X 

CSC 

CCEC 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,43 

Proba específica 

BB3.15.1. Distingue tipos de especiación 
e identifica os factores que posibilitan 
 a segregación dunha especie orixinal 
 en dúas especies diferentes. 

Distinguir tipos de especiación e identificar 
 factores que posibiliten a segregación  
dunha especie en dúas diferentes 

   
X 

CCEC 

CAA 

EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía 

BB4.1.1. Clasifica os microorganismos 
no grupo taxonómico ao que pertencen. 

Clasificar os microorganismos en grupos  
taxonómicos 

  X 

CSIEE 
EOE 
CL 

1,43 Proba específica 
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BB4.2.1. Analiza a estrutura e a 
composición dos microorganismos 
e relaciónaas coa súa función. 

Analizar a estructura e composisción  
dos microorganismos 

   
X 

CSIEE EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais 
que permiten o illamento, o cultivo e o  
estudo dos microorganismos para a 
 experimentación biolóxica. 

Describir técnicas de aillamento, cultivo e  
estudo dos microorganismos 

   
X 

CD 

CMCCT 

EOE 
CL 

1,43 Análise de traballo individual 
ou en grupo 

 
 
 
 
 

BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 
 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución 

para supercar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

 
Instrumentos de avaliación 1ª 2ª 3ª 

BB4.4.1. Recoñece e explica o 
papel fundamental dos microorganismos 
nos ciclos xeoquímicos. 

Recoñecer e explicar o papel 
dos microorganismos nos ciclos 
bioxeoquímicos 

   
X 

CCL 

CMCCT 

EOE 
CL 
ECC 

1,43 Proba específica 

BB4.5.1. Relaciona os microorganismos 
patóxenos máis frecuentes 
coas doenzas que orixinan. 

Relacionar os microorganismos 
patóxenos coas doenzas que   
orixinan 

   
X 

CSC 

CD 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 
Análise de traballo individual 
ou en grupo 

BB4.6.1. Analiza a intervención dos 
microorganismos en numerosos 
procesos naturais e industriais, e 
as súas numerosas aplicacións 

Analizar a intervención dos microorganismos 
en procesos industriais e as súas aplicacións 

   
 
X 

CAA 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB4.6.2. Recoñece e identifica os 
tipos de microorganismos implicados 
en procesos fermentativos de 
interese industrial. 

Recoñecer e identificar os microorganismos  
implicados en procesos fermentativos 
de interese industrial  

   
X 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB4.6.3. Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e a enxeñaría xenética 
na obtención de produtos farmacéuticos, 
en medicina e en biorremediación, 
para o mantemento e a mellora do medio. 

Valorar as aplicación da biotecnoloxía na industria 
farmacéutica, medicina e biorremediación 

   
X 



CD 

CMCCT 

EOE 
CL 
ECC 
 

 
1,43 

Proba específica 
Análise de traballo individual 
ou en grupo 

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

BB5.1.1. Analiza os mecanismos de  
autodefensa dos seres vivos e identifica os  
tipos de resposta inmunitaria. 

Analizar as defensas dos seres vivos e  
identificar os tipos de resposta inmunitaria 

   
X 

CSIEE 

CAA 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 
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BB5.2.1. Describe as características 
e os métodos de acción das 

células implicadas na resposta inmune. 

Describir as características das células implicadas 
na resposta inmune 

   
X 



CCL 
EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB5.3.1. Compara as características 
da resposta inmune primaria e secundaria. 

Comparar a resposta immune primaria e secundaria   X CAA EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB5.4.1. Define os conceptos de 
antíxeno e de anticorpo, e recoñece 
a estrutura e a composición química 
dos anticorpos. 

Definir antíxeno e anticorpo e recoñecer a  
estructura química dos anticorpos 

   
X 

CCL 

CAA 

EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

 
 
 
 
 
 

BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 
 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución 

para supercar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Ponde- 
ración 

% 

 
Instrumentos de avaliación 1ª 2ª 3ª 

BB5.5.1. Clasifica os tipos de reacción 
antíxeno-anticorpo e resume 
as características de cada un. 

Clasificar os tipos de reacción antíxenpo-anticorpo 
e resumir as súas características 

   
X 

CAA 

 

EOE 
CL 

1,43 Proba específica 

BB5.6.1. Destaca a importancia da 
memoria inmunolóxica no mecanismo 
de acción da resposta inmunitaria 
e asóciaa coa síntese de vacinas e soros. 

Destacar a importancia da memoria inmunolóxica 
e relacionala coa síntese de vacinas 

   
X 

 

CAA 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,43 

Proba específica 

BB5.7.1. Resume as principais 
alteracións e disfuncións do sistema 
inmunitario, e analiza as diferenzas 
entre alerxias e inmunodeficiencias. 

Resumir as principais alteracións do Sistema 
inmunitario, analizar as diferenzas entre  
alerxia e inmunodeficiencias 

   
X 

CCL 

CSIEE 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB5.8.1. Describe o ciclo de de senvolvemento  
do VIH. 

Describir o ciclo vital do VIH    
X 

CAA 

CD 

CCL 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas  
autoinmunes máis frecuentes, así como os 
 seus efectos sobre a saúde. 

Citar exemplos de doenzas autoinmunes 
e os seus efectos sobre a saúde 

   
X 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

 
EOE 
CL 

 
1,43 

Proba específica 

BB5.10.1. Recoñece e valora as 
aplicacións da inmunoloxía e da 
enxeñaría xenética para a produción 
de anticorpos monoclonais. 

Recoñecer as aplicacións da inmunoloxía e da  
inxeñaría xenética á produción de  
anticorpos monoclonais 

   
X 

CSC 

CCEC 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,43 

Proba específica 
Análise de traballo individual 
ou en grupo 
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BB5.10.2. Describe os problemas 
asociados ao transplante de órganos, 
e identifica as células que actúan. 

Describir os problemas dos trasplantes 
 de órganos 

   
X 

CAA 

CSC 

CCEC 

EOE 
CL 
ECC 

 
1,43 

Proba específica 
Análise de traballo individual 
ou en grupo 

BB5.10.3. Clasifica e entende os 
tipos de transplantes, e relaciona 
os avances neste ámbito co impacto 
futuro na doazón de órganos, 
médula e sangue. 

Describir os tipos de trasplantes    
X 



CSC 

CCEC 

 
EOE 
CL 

1,43 
 

Proba específica 
Análise de traballo individual 
ou en grupo 
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XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

para superar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Pondera- 
ción % 

Instrumentos de avaliación 
1ª 2ª 3ª 

XB2.1.3. Compara as situacións en 
que se orixinan os minerais, 
elaborando táboas segundo as 
súas condicións fisicoquímicas de 
estabilidade, e coñece algúns 
exemplos de evolución e 
transformación mineral por medio 
de diagramas de fases. 

Comparar as consicións nas que se orixinan os minerais 
e coñecer algúns exemplos de evolución mineral  
por medio de diagramas de fases 

 
X 

   
 

CAA 

CCL 

 
CL 
EOE 

 
 
1,4 

 
Probas específicas 

XB2.1.4. Compara os ambientes e 
os procesos xeolóxicos en que se 
forman os minerais e as rochas, e 
identifica algúns minerais como 
característicos de cada proceso 
xeolóxico de formación. 

Comparar os ambientes e procesos xeolóxicos  
nos que se orixinan os minerais e as rochas, e identificar 
algúns minerais como característicos de cada proceso 
xeolóxico de formación 

 
X 

   
 

CAA 

 
CL 
EOE 

 
1,4 

 
Probas específicas 

Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas 

XB3.1.1. Explica o concepto de 
rocha e as súas principais características. 

Explicar o ceoncepto de rocha e explicar as súas 
características 

X   CMCCT CL 
EOE 

1,4 Probas específicas 

XB3.1.2. Identifica mediante unha 
proba visual, en fotografías e/ou 
con espécimes reais, variedades e 
formacións de rochas, realizando 
exercicios prácticos na aula e elaborando 
táboas comparativas das 
súas características. 

Identificar en fotografías e/ou especímenes reais de 
variedades e formacións de rochas realizando táboas 
comparativas das súas características 

 
X 

   

CCEC 

CMCCT 

 
CL 
EOE 
TIC 

 
 
0,49 

 
Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB3.2.1. Describe a evolución do 
magma segundo a súa natureza, 
utilizando diagramas e cadros sinópticos. 

Describir a evolución dun magma segundo  
a súa natureza empregando diagramas ou  
cadros sinópticos 

 
X 

   

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

0,49 Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB3.3.1. Comprende e describe o 
proceso de formación das rochas 
sedimentarias, desde a meteorización 
da área fonte, pasando polo 
transporte e o depósito, á diaxénese, 
utilizando unha linguaxe científica 
axeitada ao seu nivel educativo. 

Comprender e describer o proceso de formaciñon  
das rochas sedimentaria, empregando unha 
 linguaxe científica  

 
X 

   

CCL 

CMCCT 

 
CL 
EOE 

 
1,4 

 
Probas específicas 

BX3.3.2. Comprende e describe os 
conceptos de facies sedimentarias 
e medios sedimentarios, identificando 
e localizando algunhas sobre 
un mapa e/ou no seu ámbito xeográfico-xeolóxico. 

Comprender e describer os conceptos de facies 
sedimentarias e medios sedimentarios,  
identificando en mapas algunha do seu ámbito  
xeográfico-xeolóxico 

 
X 

   

CCL 

CMCCT 

 
CL 
EOE 

 
0,49 

 
Análise de traballos individuais ou 
en grupo 
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XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

para superar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Pondera- 
ción % 

Instrumentos de avaliación 
1ª 2ª 3ª 

XB3.4.1. Comprende o concepto 
de metamorfismo e os seus tipos, 
asociándoos ás condicións de presión 
e temperatura, e é quen de 
elaborar cadros sinópticos comparando 
os devanditos tipos. 

Comprender o concepto de metamorfismo 
e os seus tipos, asociandoos ás condicións 
de presión e temperature. Elaborar cadros 
sinópticos comparativos 

 
X 

   

CMCCT 

CSIEE 

 
CL 
EOE 

 
1,4 

 
Probas específicas 

BX3.5.1. Comprende o concepto 
de fluídos hidrotermais, localizando 
datos, imaxes e vídeos na rede 
sobre fumarolas e géysers actuais, 
e identifica os depósitos asociados. 

Comprender o concerto de fluídos hidroter- 
mais, localizando datos, imaxes e vídeos  
na rede sobre fumarolas e geiseres actuais 

 
X 

   

CD 

CMCCT 

 
CL 
EOE 
TIC 

 
1,4 

 
Probas específicas 

BX3.6.1. Comprende e explica os 
fenómenos ígneos, sedimentarios, 
metamórficos e hidrotermais en relación 
coa tectónica de placas. 

Comprender e explicar os fenómenos ígneos, 
sedimentarios, metamórficos e hidrotermais 
en relación coa tectónica de placas 
 

 
X 

   

CMCCT 

CCEC 

 
CL 
EOE 

 
1,4 
 

Probas específicas 

Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global 

XB4.1.1. Compara, en diferentes 
partes do planeta, o mapa simplificado 
de placas tectónicas con outros 
máis actuais achegados pola 
xeoloxía e a xeodesia. 

Comparar en diferentes partes do planeta 
o mapa simplificado de placas tectónicas 
con outros mais actuais da xeoloxía e  
a xeodesia 

  
X 

  

CAA 

CD 

 
CL 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB4.2.1. Coñece canto e como se 
moven as placas tectónicas, e utiliza 
programas informáticos de uso 
libre para coñecer a velocidade relativa 
do seu centro docente (ou outro punto de 
 referencia) respecto ao resto de placas  
tectónicas. 

Coñecer canto e como se moven as placas 
tectónicas, e empregar prgramas informáticos 
para coñecer a velocidade relativa do seu centro 
docente respect ao resto de placas 

  
X 

  
 
 
 

CD 

 
CL 
EOE 
TIC 

 
0,49 
 

 
Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB4.2.2. Entende e explica por 
que se moven as placas tectónicas 
e que relación ten coa dinámica do 
interior terrestre. 

Entender e explicar porque se moven as placas 
tectónicas e a súa relación coa dinámica 
do interior terrestre 

  
X 

  

CAA 

CL 
EOE 
 

 
1,4 

Probas específicas 

XB4.3.1. Comprende e describe 
como se deforman as rochas. 

Comprender e explicar como se deforman 
as rochas 

  
X 

 CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB4.4.1. Coñece as principais 
estruturas xeolóxicas. 

Coñecer as principais estructuras xeolóxicas   
X 

 CCL 

CAA 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 
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XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

para superar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Pondera- 
ción % 

Instrumentos de avaliación 
1ª 2º 3ª 

XB4.5.1. Coñece e describe as 
principais características dos modelos 
de oróxenos. 

Coñecer e describer as principais 
características dos modelos de 
oróxenos 

  
X 

 CCL 

CAA 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB4.6.1. Explica os principais 
trazos do relevo do planeta e a súa 
relación coa tectónica de placas. 

Explicar os principais trazos do relevo 
e a súa relación coa tectónica de  
placas 

  
X 

  

CAA 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB4.6.2. Comprende e explica a 
relación entre a tectónica de placas, 
o clima e as variacións do nivel 
do mar. 

Comprender e explicar a relación entre 
a tectónica de placas, o clima e as variacións 
do nivel do mar 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB4.6.3. Coñece e argumenta 
como a distribución de rochas, a 
escala planetaria, está controlada 
pola tectónica de placas. 

Coñecer e argumentar que a deistribución 
 planetaria de rochas está controlada pola  
tectónica de placas 

 
 

 
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB4.6.4. Relaciona as principais 
estruturas xeolóxicas (dobras e fallas) 
coa tectónica de placas. 

Relacionar as principais estructuras xeolóxicas 
coa tectónica de placas 

  
X 

 CAA 

CSIEE 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB4.6.5. Comprende e describe a 
distribución da sismicidade e o vulcanismo 
no marco da tectónica de placas. 

Comprender e describir a distribución da 
sismicidade e o vulcanismo no marco da 
 tectónica de placas 

  
X 

 CAA 

CMCCT 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB4.7.1. Entende como evoluciona 
o mapa das placas tectónicas ao 
longo do tempo e visualiza, a través 
de programas informáticos, a 
evolución pasada e futura das placas. 

Entender a evolución do mapa de placas 
ao longo do tempo e visualizala en programas 
informáticos 

  
X 

  

CD 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

 
0,49 

 
Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos 

XB5.1.1. Comprende e analiza como  
os procesos externos transforman o relevo. 

Comprender e analizar como os procesos 
externos transforman o relevo 

 X  CAA CL 
EOE 

1,4 Probas específicas 

XB5.2.1. Identifica o papel da atmosfera, 
a hidrosfera e a biosfera 
(incluída a acción antrópica). 

Identificar o papel da atmosfera, a hidrosfera e  
a biosfera 

  
X 

 CMCCT CL 
EOE 
ECC 

 
1,4 

Probas específicas 

XB5.3.1. Analiza o papel da radiación 
solar e da gravidade como motores dos 
 procesos xeolóxicos externos. 

Analizar o papel da radiación solar e da  
gravidade como motores dos procesos 
xeolóxicos 

  
X 

 CAA CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB5.4.1. Diferencia os tipos 
de meteorización. 

Diferenciar os tipos de meteorización   
X 

 CMCCT CL 
EOE 

1,4 Probas específicas 
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XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

para superar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Pondera- 
ción % 

Instrumentos de avaliación 
1ª 2ª 3º 

XB5.4.2. Coñece os principais procesos  
edafoxenéticos e a súa relación cos 
 tipos de solos. 

Coñecer os principais procesos 
edafoxenéticos e a súa relación 
cos tipos de solos 

  
X 

 CMCCT 

CAA 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB5.5.1. Identifica os factores que 
favorecen ou dificultan os movementos 
de ladeira e coñece os seus principais tipos. 

Identificar os factores que favorecen 
ou dificultan os movementos de ladeira 
e coñecer os seus principais tipos  

  
X 

  

CMCCT 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB5.6.1. Coñece a distribución da 
auga no planeta, e comprende e 
describe o ciclo hidrolóxico. 

Coñecer a distribución de auga no 
planeta, e comprender e describer o ciclo 
hidrolóxico 

  
X 

 CMCCT 

CAA 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB5.7.1. Relaciona os procesos de 
escoamento superficial e as súas 
formas resultantes. 

Relacionar os porcesos de escoamento  
superficial e as súas formas resultantes 

  
X 

 CAA 

CSIEE 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB5.8.1. Diferencia as formas 
resultantes da modelaxe glacial, 
asociándoas co seu proceso correspondente. 

Diferenciar as formas da modelaxe glaciar 
e asocialas  co seu proceso correspondente 

  
X 

 CMCCT 

CAA 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB5.9.1. Comprende a dinámica 
mariña e relaciona as formas resultantes 
co seu proceso correspondente. 

Comprender a dinámica marina e relacionar 
as formas resultants co seu proceso corres- 
pondente 

  
X 

 CMCCT 

CAA 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB5.10.1. Diferencia formas resultantes 
da modelaxe eólica. 

Diferenciar formas da modelaxe eólica   
X 

 CMCCT CL 
EOE 

1,4 Probas específicas 

XB5.11.1. Sitúa a localización dos 
principais desertos. 

Situar a localización dos principais desertos   
X 

 CMCCT CL 
EOE 

1,4 Probas específicas 

XB5.12.1. Relaciona algúns rele-  
vos singulares co tipo de rocha. 

Relacionar algúns relevos singulares co  
tipo de rocha 

 X  CAA CL 
EOE 

1,4 Probas específicas 

 XB5.14.1. A través de fotografías 
ou de visitas con Google Earth a 
diferentes paisaxes locais ou rexionais, 
relaciona o relevo cos 
axentes e os procesos 
xeolóxicos externos. 

Relacionar o relevo cos axentes e procesos externos 
Mediante fotografías ou mediante visitas con 
Google Earth 

  
X 

 



CD 

CL 
EOE 
TIC 

 
0,49 

 
Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

Bloque 6. Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica 

XB6.1.1. Argumenta sobre a evolución 
do concepto de tempo xeolóxico 
e a idea da idade da Terra 
ao longo da historia do pensamento 
científico. 

Argumentar sobre a evolución do  
concepto de tempo xeolóxico e da edade 
da Terra ao longo da historia do pensamento 
 científico 

  
X 

  

CSC 

CSIEE 

 
CL 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 
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XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

para superar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Pondera- 
ción % 

Instrumentos de avaliación 
1ª 2ª 3ª 

XB6.2.1. Entende e desenvolve a 
analoxía dos estratos como as páxinas 
do libro onde está escrita a 
historia da Terra. 

Entender que nos estratos esta escrita 
a Historia da Terra 

  
X 

  

CAA 

CL 
EOE 

 
1,4 

 
Probas específicas 

XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas 
estruturas sedimentarias orixinadas 
por correntes (ripples e estratificación 
cruzada) e bioxénicas (galerías e pistas),  
e utilízaas para a reconstrución paleoambiental. 

Coñecer a orixe dalgunhas estructuras  
sedimentarias orixinadas por correntes 
e bioxénicas, e empregalas para a 
reconstrución paleoambiental 

  
X 

  

CMCCT 

CAA 

CL 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos 
de datación relativa e das interrupcións 
no rexistro estratigráficoa partir da  
interpretación de cortes xeolóxicos e  
correlación de columnas estratigráficas. 

Coñecer e utilizar os métodos de datación 
Relative partindo da interpretación de cortes  
xeolóxicos e columnas estratigráficas 

  
X 

  

CMCCT 

CAA 

CL 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB6.4.1. Coñece as unidades 
cronoestratigráficas, e amosa o 
seu manexo en actividades e exercicios. 

Coñecer as unidades cronoestratigráficas e 
 amosar o seu manexo en actividades e  
exercicios 

  
X 

 CMCCT 

CCEC 

CL 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB6.5.1. Analiza algúns dos cambios 
climáticos, biolóxicos e xeolóxicos que  
aconteceron nas diferentes eras xeolóxicas,  
e confecciona resumos explicativos ou táboas. 

Analizar algúns dos cambios que aconteceron 
nas diferentes eras xeolóxicas e confeccionar 
resumos explicativos 

  
X 

 CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB6.6.1. Relaciona fenómenos naturais con 
 cambios climáticos, e valora a influencia 
 da actividade humana. 

Relacionar fenómenos naturais con cambios 
climáticos e valorar a actividade humana 

  
X 

 CSC 

CAA 

CL 
EOE 
ECC 

 
1,4 

Probas específicas 

Bloque 7. Riscos xeolóxicos 

XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais 
termos no estudo dos riscos naturais: risco,  
perigo, vulnerabilidade e custo. 

Coñecer e empregar os principais termos 
no estudo dos riscos naturais. 

  X CMCCT 

CAA 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB7.2.1. Coñece os principais riscos  
naturais e clasifícaos en función da súa  
orixe endóxena, exóxena ou extraterrestre. 

Coñecer os principais riscos naturais e  
clasificalos en función da súa orixe endóxena, 
exóxena ou extraterrestre 

  X  

CMCCT 

CL 
EOE 

 
1,4 

Probas específicas 

XB7.3.1. Analiza casos concretos dos principais 
 fenómenos naturais que acontecen no noso 
 país: terremotos, erupcións volcánicas, 
movementos de ladeira, inundacións 
e dinámica litoral. 

Analizar casos concretos dos principais 
fenómenos naturais que acontecen no noso pais, 
trremotos, erupcións volcánicas, inundacións, 
movementos de ladeira e dinámica litoral 

   
X 

 

CAA 

TIC 
CL 
EOE 

 
0,49 

 
Análise de traballos individuais ou 
en grupo 
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XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
para superar a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. Trans- 
versais 

Pondera- 
ción % 

Instrumentos de avaliación 
1ª 2ª 3ª 

XB7.4.1. Coñece os riscos máis 
importantes no noso país e relaciona 
a súa distribución con determinadas 
características de cada zona. 

Coñecer os riscos mais importantes 
no noso país relacionandoos coas  
características de cada zona 

   
X 

 

CAA 

CMCCT 

CL 
EO 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB7.5.1. Interpreta as cartografías 
de risco. 

Interpretar cartografías de risco   X CAA CL 
EO 

0,49 Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB7.6.1. Coñece e valora as campañas 
de prevención e as medidas de autoprotección. 

Coñecer e valorar as campañas 
de prevención e as medidas de  
áutoprotección 

   
X 

CAA 

CSC 

CL 
EO 
ECC 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB7.6.2. Analiza e comprende os principais  
fenómenos naturais acontecidos durante o  
curso no planeta, o país e o seu ámbito local. 

Analizar e comprender os principais 
fenómenos naturais acontecidos acontecidos 
durante o curso a nivel local, rexional e nacional 

  X CAA CL 
EO 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas 

XB8.1.1. Coñece e identifica os recursos  
naturais como renovables ou non renovables. 

Coñecer e identificar os recursos naturais como 
renovables e non renovables 

  X CMCCT CL 
EO 

1,4 Probas específicas 

XB8.2.1. Identifica a procedencia dos materiais 
 e dos obxectos que o/a rodean, e realiza  
unha táboa sinxela onde se indique a relación 
entre a materia prima e os materiais ou obxectos. 

Identificar a procedencia dos materiais e dos 
obxectos do entorno, realizando unha táboa sinxela 
indicando a relación entre materia prima e os  
materiais ou obxectos 

   
X 

CMCCT 

CAA 

CL 
EO 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB8.3.1. Localiza información na rede de  
diversos tipos de depósitos, e relaciónaos  
con algún dos procesos xeolóxicos formadores 
de minerais e de rochas. 

Localizar información na rede de diversos tipos  
de depósitos, e relacionalos con procesos xeolóxicos 
formadores de minerais e rochas 

   
X 

CD 

CAA 

TIC 
CL 
EO 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB8.4.1. Elabora táboas e gráficos sinxelos a  
partir de datos económicos de explotacións  
mineiras, estima un balance económico  
e interpreta a evolución dos datos. 

Elaborar táboas e gráficos sinxelos cos datos  
de explotacións mineiras, estimando o balance  
económico e interpreter a evolución dos datos 

   
X 

CMCCT 

CAA 

CL 
EO 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB8.5.1. Compila información ou visita algunha  
explotación mineira concreta, e emite unha  
opinión crítica fundamentada nos datos obtidos 
e/ou nas observacións realizadas. 

Copilar información sobre unha explotación mineira 
emitindo unha opinion crítica fundamentada nos datos  
obtidos das observacións realizadas 

   
X 

CSC 

CCL 

CL 
EO 
TIC 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB8.6.1. Coñece e relaciona os conceptos  
de augas subterráneas, nivel freático, 
 resurxencias de auga e circulación da auga. 

Coñecer e relacionar os conceptos de augas subte- 
rráneas, niver freático, resurxencias de auga e  
circulación de auga 

   
X 

CMCCT 

CAA 

CL 
EO 

 
1,4 

Probas específicas 

XB8.7.1. Comprende e valora a influencia 
 humana na xestión das augas subterráneas, 
 expresando a opinión sobre os efectos desta en 
medio. 

Comprender e valorar a influenza humana na xestión 
das augas subterráneas, expresando a opinion sobre 
os efectos desta no medio 

   
X 



CSC

CL 
EO 
ECC 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 
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XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

para superar a materia 
Temporalización Competencias 

clave 
E. Trans- 
versais 

Pondera- 
ción % 

Instrumentos de avaliación 
1ª 2ª 3ª 

Bloque 9. Xeoloxía de España 

XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica 
de España identificando os principais 

dominios sobre mapas físicos e xeolóxicos. 

Coñecer a xeoloxía básica de España 
identificando os principais dominios sobre 
mapas físicos e xeolóxicos 

   
X 

CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 

 
1,4 

Probas específicas 

XB9.2.1. Comprende a orixe xeolóxica 
da Península Ibérica, as Baleares 
e as Canarias, e utiliza a tecnoloxía da  
información para interpretar mapas e  
modelos gráficos que simulen a evolución da 
península, as illas e os mares que as rodean. 

Comprender a historia xeolóxica da Península Ibérica 
as Baleares e as Canarias e empregar as TIC para  
interpretar a súa evolución 

   
X 

CD 

CMCCT 

CSC 

 
CL 
EOE 
TIC 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 
 

XB9.3.1. Coñece e enumera os 
principais acontecementos xeolóxicos 
que aconteceron no planeta, 
que estean relacionados coa historia 
de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

Coñecer os principais acontecementos xeolóxicos 
que aconteceron no planeta que estean relacionados 
coa hisatoria de Iberia, as Baleares e as Canarias 

   
X 

 

CMCCT 

CAA 

 
CL 
EOE 

 
1,4 

 
Probas específicas 

XB9.4.1. Integra a xeoloxía local (cidade,  
provincia e/ou comunidade autónoma)  
cos principais dominios xeolóxicos, a  

historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. 

Integrar a xeeloxía local cos princiapis dominios 
xeolóxicos, a historia xeolóxica do planeta e a  
Tectónica de Placas 

   
X 

 

CAA 

CL 
EOE 
TIC 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

Bloque 10. Xeoloxía de campo 

XB10.1.1. Utiliza o material de campo  
(martelo, caderno, lupa e compás). 

Empregar o material de campo X X X CSIEE EE 0,49 Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB10.2.1. Le mapas xeolóxicos sinxelos, 
 fotografías aéreas e imaxes de satélite,  
que contrasta coas observacións no campo. 

Ler mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas 
e imaxes por satélite 

 
X 

 
X 

 
X 

CD EE 
CA 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB10.3.1. Coñece e describe os principais  
elementos xeolóxicos do itinerario. 

Coñecer e describer os principais elementos xeolóxicos 
do itinerario 

 
X 

 
X 

 
X 

CAA 

CMCCT 

CA 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB10.3.2. Observa e describe afloramentos  
da zona. 

Observar e describer afloramentos da zona X X X CMCCT 

CCL 

 
EE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras  
de rochas, minerais e fósiles da zona. 

Recoñecer e clasificar mostras de rochas, minerais e 
fósiles da zona 

X X X CAA 

CMCCT 

 
EE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB10.4.1. Utiliza as principais 
técnicas de representación de datos 
xeolóxicos (columnas estratigráficas,  
cortes xeolóxicos sinxelos e mapas xeotemáticos). 

Utilizar as principais técnicas de representación de datos 
xeolóxicos 

 
X 

 
X 

 
X 



CMCCT

 
EOE 
CA 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 
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XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
para superar a materia 

Temporalización Competencias 
clave 

E. Trans- 
versais 

Pondera- 
ción % 

Instrumentos de avaliación 
1ª 2ª 3ª 

XB10.5.1. Reconstrúe a historia 
xeolóxica da rexión e identifica os 
procesos activos. 

Reconstruir a historia xeolóxica da rexión 
e identificar os procesos activos 

 
X 

 
X 

 
X 

CAA CA 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB10.6.1. Coñece e analiza os 
seus principais recursos e riscos 
xeolóxicos. 

Coñecer e analizar os seus principais recursos 
e riscos xeolóxicos 

X X X CAA 

CMCCT 

CA 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 

XB10.7.1. Comprende a necesidade 
de apreciar, valorar, respectar e 
protexer os elementos do patrimonio 
xeolóxico. 

Comprender a necesidade de apreciar, valorar, 
respecter e protexer os elementos do patrimo- 
nio xeolóxico 

 
X 

 
X 

 
X 

 

CSC 

 
ECC 
EOE 

 
0,49 

Análise de traballos individuais ou 
en grupo 
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5.5 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN NO BACHARELATO. 

A fin de determinar o punto de partida da formación inicial dos alumnos, realizarase unha 
proba inicial prestando especial atención o nivel de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe avaliables imprescindibles de cada materia do curso anterior. 

Os resultados da proba inicial escrita valoraranse seguindo a escala : 

 A: Nivel moi bo ≥80-100% 

 B: Nivel bo 70-80% 

 C: Nivel axeitado 50-70% 

 D: Nivel baixo 30-50% 

 E: Nivel escaso ≤30% 

  

Unha vez valoradas estas probas, adoptaranse medidas individuais tales como boletíns de 
actividades de repaso, e medidas colectivas, nas que durante unhas sesións trabállanse 
contidos básicos para poder abordar a programación prevista do curso correspondente. 

Ao longo do curso, recollerase información sobre a aprendizaxe dos alumnos mediante a 
observación directa e outras técnicas e instrumentos de avaliación, co fin de adaptar a 
intervención educativa ás características e necesidades dos alumnos. Ademais, ao comezo  
de curso, os procedementos formais de avaliación, os instrumentos de avaliación, os 
estándares imprescindibles para obter unha valoración positiva de cada materia e criterios 
de cualificación daranse a coñecer ao alumnado, así como aos seus pais, nais ou 
representantes legais mediante a publicación desta programación didáctica na páxina web  
do Instituto. 

A cualificación outorgada ao alumno e, por conseguinte, a determinación do grao de 
adquisición das aprendizaxes, permitirá realizar un diagnóstico axustado ás mesmas e, en 
consecuencia, deseñar as actividades de recuperación. Ditas actividades exporanse tanto 
para o caso da materia non superada, como para a súa correspondente vinculación ao grao 
de adquisición de determinadas competencias clave. 

Consideramos a avaliación como un proceso continuo, onde calquera actividade tanto 
escolar como extraescolar pode ser avaliada. Na avaliación do alumnado a cualificación será 
resultado dos aspectos que se reflicten na seguinte táboa: 
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INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN DESCRICIÓN PONDERACIÓN 

Proba específica aberta De composición  
 
 

 
80% 

 
 
 
 

Proba específica obxectiva 

Preguntas de resposta curta 

Interpretación gráficas, debuxos, 
esquemas.. 

Preguntas tipo test 

Preguntas de relacionar conceptos 

Mapas conceptuais 

Rexistro de observación do 
caderno/portfolio 

 

 
Valoración mediante rúbricas 

 

 
 

 

20% 

Análise do informe de prácticas 

Análise de traballos individuais ou de grupo 

 
Rexistro de observación na aula/laboratorio 

Rexistro anedóctico 

Listas de control 

 

 Tendo en conta estas consideracións, na avaliación do alumnado a cualificación será 
resultado dos aspectos que se reflicten na seguinte táboa: 
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usuario
Texto tecleado
INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN                          DESCRICIÓN                                  PONDERACIÓN Proba específica aberta                          De composición 50%                                                                         Preguntas de resposta curta                                                                        Interpretación gráficas,                                                                          debuxos,esquemas..                                             50% Proba específica obxectiva                    Preguntas tipo test                                                                        Preguntas de relacionar conceptos                                                                        Mapas conceptuais  Rexistro de observación docaderno/portfolio  Análise do informe de prácticas             Valoración mediante rúbricas                            Análise de traballos individuais                                                                                                 50%  ou de grupo   Rexistro de observación na                      Rexistro anedóctico aula/laboratorio                                            Listas de control 

usuario
Línea

usuario
Línea

usuario
Línea

usuario
Línea

usuario
Línea



 

recuperación adaptada ao curso e/ou materia en data consensuada co profesor e/ou un 
traballo de reforzo individualizado que este puidera propor. A superación desta requirirá 
contestar correctamente como mínimo ó 50% das cuestións propostas na mesma. 

 

 

AVALIACIÓN FINAL 
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Ao final de cada avaliación, aqueles alumnos que non aproben realizarán unha proba de 

 Desta xeito o alumno/a superará a materia se a cualificación final na AVALIACIÓN FINAL, 
que se realizará entre o 6 e 8 de xuño, é de 5 puntos ou superior a 5. 

Aqueles alumnos que non superaran a avaliación final, terán unha proba extraordinaria 
antes do 23 de Xuño, data da avaliación extraordinaria. Esta proba consistirá na realización 
dunha proba escrita,  que poderá ser parcial (no caso de ter só unha avaliación non 
superada) ou global baseada nos mínimos esixibles de cada estándar de aprendizaxe. 
A superación desta proba esixe contestar correctamente como mínimo ó 50% das 
cuestións propostas. 

usuario
Texto tecleado
Teremos en conta o úlltimo decreto do DOGA: ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.



 

 

 

5.6 PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDENTES DO CURSO ANTERIOR 

 
             O alumnado con materias pendentes deberá realizar unhas tarefas de reforzo que lle 

serán entregadas  no mes de outubro e no mes de xaneiro, debendo entregalas 
debidamente contestadas nas datas que a Xefatura do Departamento determine do mes 
de xaneiro e abril respectivamente .  

            Se establecerá unha data no mes de xaneiro e outra no mes de abril para realizar unha 
proba escrita eliminatoria, ademais no mes de maio haberá unha proba escrita global 
para que o alumnado que non superara as probas parciais teña unha nova oportunidade 
de supercar a materia  

 

5.7 PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO QUE PRETENDA 
MATRICULARSE DE BIOLOXÍA E/OU XEOLOXÍA DE 2º 
DE BACHARELATO SEN TER CURSADO BIOLOXÍA- 

               XEOLOXÍA DE  1º DE BACHARELATO    
          

 O alumnado que aprobe 1º de bacharelato na convocatoria ordinaria, deberá 
facer no verán unhas actividades da materia de Bioloxía- Xeoloxía de 1º de 
bacharelato que serán propostas polo departamento que, nas datas nas que se 
realicen os exames de setembro, deberán ser entregadas á xefatura do 
departamento realizando asi mesmo unha proba escrita sobre elas. A superación 
de dita proba e a realización das actividades serán a proba obxectiva de que o 
alumnado está en condicións de supercar a materia de 2º curso en igualdad de 
condicións que o resto do alumnado que si cursou a materia de 1º. 

               O alumnado que quera cursar a materia de Bioloxía, deberá facer actividades    
           sobre o bloque de: A natureza básica da vida e A organización celular dos seres  
           vivos. 
               O alumnado que quera cursar a materia de Xeoloxía, deberá facer actividades  
           sobre: A estructura interna e a composición da Terra e A tectónica de placas.  
 

 O alumnado que aprobe 1º de bacharelato na convocatoria extraordinaria, deberá  
facer ditas actividades durante os meses de setembro e outubro, entregalas e 
facer un exame sobre as mesmas no mes de novembro. A superación de dita 
proba e a realización de ditas actividades serán a proba obxectiva  de que o 
alumnado está en condicións de supercar a materia de 2º curso en igualdad de 
condicións que o resto do alumnado que si cursou a materia de 1º. 
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5.8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO 
BACHARELATO 

No Bacharelato, o alumnado presenta unha grande diversidade de intereses, motivacións, 
capacidades e estilos de aprendizaxe, tendo en conta isto e para dar resposta a esta 
diversidade e lograr que os alumnos e as alumnas alcancen os obxectivos propostos, 
adoptaranse as seguintes medidas: 

 Actividades de detección de coñecementos previos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor, 
co fin de facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a 
comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 

 Programas de reforzo para o alumnado que promociona a 2º curso con materias 
pendentes. 

 Medidas de acceso ao currículo para alumnado con necesidades educativas especiais. 

 Adaptacións curriculares, Apoio e Atencións Educativas específicas para alumnado 
con N.E.E. 

 Modalidade de fraccionamiento para alumnado con N.E.E.: cando se considere que  
as adaptacións curriculares non son suficientes para alcanzar os obxectivos, o 
alumnado poderá cursar o Bacharelato fraccionando en dous partes as materias que 
compoñen o currículo de cada curso. 

 Exención de materias para o alumnado con N.E.E.: cando se considere que as  
medidas anteriores non son suficientes para alcanzar os obxectivos do Bacharelato, 
poderase autorizar a exención total ou parcial dunha materia sempre que tal medida 
non impida a consecución das aprendizaxes necesarias para obter a titulación. As 
materias obxecto de exención serán a Educación Física e as Linguas Estranxeiras. 

 Adaptacións Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuais 
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CL 

EOE 

CA 

TIC 

ECC 

IEMH 

PV 

ESV 

EE 

Comprensión lectora 

Expresión oral e escrita 

Comunicación audiovisual 

Tecnoloxías da información e da comunicación 

Educación cívica e constitucional 

Igualdade efectiva entre mulleres e homes 

Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

Educación e seguridade viaria 

Espírito emprendedor 

A codificación dos elementos transversais é a seguinte:  

Os elementos transversais serán traballados ó longo de todo o curso, a medida que se 
vandesenvolvendo  os  distintos  estándares  de  aprendizaxe.  A  relación  entre  
estándares  deaprendizaxe e elementos transversais,  aparece reflectida nas táboas 
correspondentes ásdiferentes materias da ESO e do Bacharelato  da presente 
programación didáctica. 
 

5.9 ELEMENTOS TRANSVERSAIS
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procesos de pensamento imprescindibles na ESO. Cando xogamos reflexivamente débense 

seguir pasos semellantes aos necesarios para desenvolver calquera outro tipo de problema. 

Xogando créase un clima favorable á discusión e ao debate, o que fomenta a expresión oral 

en diferentes contextos. Favorécese a capacidade de formular instrucións e a expresión do 

razoamento das estratexias seguidas no xogo mediante un novo código de comunicación. 
 

O xadrez tamén facilita os procesos de socialización establecendo entre o alumnado 

relacións de cooperación, o cal favorece que cada alumno/a afiance a súa identidade 

persoal, adquira hábitos de convivencia democrática e aprenda a ser unha persoa 

independente que aborda a análise de situacións para obter as súas propias conclusións a 

través dunha actitude crítica ante o mundo. 
 

O bloque "Fundamentos de xadrez" desenvolve contidos elementais e prácticos 

para empezar a xogar ao xadrez, ademais de aprender vocabulario específico noutros 

idiomas. 
 

O bloque "O xogo en acción" dedícase a afondar na adquisición de coñecementos 

técnicos e tácticos para ir mellorando no xogo. 

 

O bloque "Transversalidade no xadrez" pretende desenvolver técnicas de traballo 

cooperativo, a mellora no manexo das TIC e a análise de diferentes situacións desde a 

interdisciplinaridade. 

 

 

 

O xadrez é un xogo de lóxica e estratexia que axuda a adquirir hábitos, actitudes e 

6. PROGRAMACIÓN DE XADREZ 
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6.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 



 

Esta materia contribuirá a conseguir os obxectivos da Educación Secundaria 

Obrigatoria, de maneira que o alumnado poida desenvolver as capacidades que lle 

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. 

 

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. 
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6.2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 



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. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

 

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 
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interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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A materia de Xadrez desenvolve as competencias clave como se detalla deseguido. 

 

Neste sentido, a comunicación lingüística (CCL) desenvólvese a través do uso do 

vocabulario específico da materia, da realización de produción escrita e da exposición oral 

dos razoamentos lóxicos aos que se chegue en cada situación. 

 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT) desenvolveranse nomeadamente coa resolución de problemas de calquera índole 

mediante o razoamento lóxico. Cómpre sinalar que o xadrez e a competencia matemática 

van moi unidos pola súa propia natureza. 

 

A competencia dixital (CD) vaise desenvolver co frecuente emprego das TIC na 

procura e no almacenamento de información e coas aplicacións e os programas propios do 

xadrez. 

 

Aprender a aprender (CAA) é unha competencia de forte presenza no xadrez, pois 

este reclama constantemente procesos de análise e reflexión do alumnado. 

 

As competencias sociais e cívicas (CSC) alcanzaranse a través da realización das 

actividades de xeito cooperativo, procurando que o alumnado traballe en grupo e interactúe 

respectando as normas segundo o contexto onde se atope.  

 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) conséguese mediante 

esta materia a través do desenvolvemento da creatividade, do esforzo persoal, da 

capacidade de análise, da planificación, da organización e toma de decisións, da resolución 

de problemas, da xestión de riscos, da avaliación e da autoavaliación, etc., que supón de 

por si o xadrez. 

 

A conciencia e as expresións culturais (CCEC) vaise traballar a través da análise 

da evolución histórica do propio xogo e mais das diferentes tendencias artísticas nos 

deseños das pezas do xadrez ao longo da historia e nas diferentes culturas. 
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6.3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 



 

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e 

que concretan o que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e avaliables e 

permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. Para esta materia temos a seguinte concreción:  

 

Bloque 1: Fundamentos do xadrez 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 b 

 f 

 g 

 B1.1. Taboleiro: colocación, 
cadros, columnas, ringleiras, 
diagonais, flancos e centro. 

 B1.1. Utilizar adecuadamente 
o taboleiro de xadrez. 

 XAB1.1.1. Sitúa adecuadamente o taboleiro 
e identifica ringleiras, columnas, diagonais, 
flancos e centro antes de empezar a xogar.  

 CMCCT 

 XAB1.1.2. Aplica conceptos xeométricos 
sinxelos (paralelismo, perpendicularidade, 
ángulos, polígonos, áreas, etc.) co 
movemento das pezas no taboleiro. 

 CMCCT 

 CAA 

 b 

 h 

 i 
 o 

 B1.2. Pezas: nomes e 
colocación. Vocabulario do 
xadrez.  

 B1.2. Coñecer as pezas do 
xadrez e o seu vocabulario 
específico en diferentes 
linguas. 

 XAB1.2.1. Coñece o nome das pezas en 
varias linguas e sabe colocalas no taboleiro. 

 CCL 

 CMCCT 

 XAB1.2.2. Usa con corrección o vocabulario 
específico do xadrez. 

 CCL 

 b 

 f 

 g 

 h 

 l 

 B1.3. Movementos das 
pezas. 

 B1.4. Reloxo: tipos ao longo 
da historia. 

 B1.5. Valor das pezas. 
Equivalencias. 

 B1.3. Aplicar adecuadamente 
os movementos e o valor das 
pezas de xadrez no xogo. 

 XAB1.3.1. Reproduce con corrección os 
movementos das pezas do xadrez.  

 CMCCT 

 CAA 

 XAB1.3.2. Distingue o valor das pezas do 
xadrez. 

 CMCCT 

 XAB1.3.3. Identifica os tipos de reloxos ao 
longo da historia do xadrez. 

 CCL 
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6.4. ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA 



Bloque 1: Fundamentos do xadrez 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 XAB1.3.4. Utiliza o reloxo nunha partida.  CMCCT 

 XAB1.3.5. Realiza operacións combinadas 
cos valores das pezas, aplicando 
correctamente a xerarquía de operacións. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB1.3.6. Realiza e formula actividades e 
problemas matemáticos onde se manexe o 
valor das pezas do xadrez de xeito creativo. 

 CCL 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 
 
 
 
 
 

Bloque 1: Fundamentos do xadrez 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 b 

 f 

 g 

 B1.5. Capturas das pezas. 

 B1.6. Ameazas e defensas. 
Xogadas erróneas. 

 B1.4. Realizar 
adecuadamente en xogadas 
a captura das pezas, 
defensas e ameazas, e 
identificar cando son 
erróneas. 

 XAB1.4.1. Aplica a captura das pezas. 
 CMCCT 

 CAA 

 XAB1.4.2. Identifica xogadas erróneas con 
certa rapidez. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB1.4.3. Aplica as formas de defenderse 
das ameazas das pezas. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB1.4.4. Recoñece os motivos polos que 
un/unha xogador/a sacrifica unha peza. 

 CMCCT 

 CAA 
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Bloque 1: Fundamentos do xadrez 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 b 

 f 

 g 

 B1.7. Enroque: curto e longo. 
Condicións para o enroque. 

 B1.5. Utilizar os tipos de 
enroque e valorar o máis 
adecuado en cada caso. 

 XAB1.5.1. Recoñece os tipos de enroque.   CMCCT 

 XAB1.5.2. Aplica correctamente o enroque 
ao longo dunha partida. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB1.5.3. Identifica cando se pode facer o 
enroque. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB1.5.4. Representa sobre o taboleiro 
casos prácticos sobre o enroque. 

 CMCCT 

 CAA 
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Bloque 2: O xogo en acción 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 b 

 f 

 g 

 B2.1. Concepto de xaque. 
Defensa e tipos. 

 B2.2. Xaque mate. Mates 
famosos. 

 B2.3. Combinacións de xaque 
mate: con dama, con torre, 
con alfil, con cabalo e con 
peón. 

 B2.4. Xaque mate en unha, 
dúas ou tres xogadas con 
diferentes pezas. 

 B2.1. Coñecer e utilizar o 
xaque, o xaque mate e os 
mates máis famosos en 
xogadas con diferentes 
pezas e coas distintas 
combinacións. 

 XAB2.1.1. Realiza xaques como estratexia 
de ataque nunha partida. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB2.1.2. Recoñece as formas de evitar un 
xaque ao longo dunha partida e elixe a máis 
conveniente en cada caso. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB2.1.3. Reproduce nun taboleiro os mates 
máis famosos. 

 CMCCT 

 XAB2.1.4. Reproduce xaque mate con rei e 
outras pezas, contra o rei contrario. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB2.1.5. Resolve e formula casos prácticos 
de xaque mate en unha, dúas ou tres 
xogadas. 

 CMCCT 

 CAA 

 b 

 f 

 g 

 B2.5. Táboas: tipos. 
 B2.2. Identificar e reproducir 

casos de táboas.  

 XAB2.2.1. Distingue todos os casos de 
táboas. 

 CMCCT 

 XAB2.2.2. Reproduce casos prácticos de 
táboas nunha xogada. 

 CMCCT 

 CAA 

 b 

 f 

 g 

 B2.6. Notación das xogadas: 
alxébrica e descritiva (clásica). 

 B2.3. Anotar correctamente 
os movementos dunha 
partida.  

 XAB2.3.1. Anota correctamente os 
movementos das pezas nun patrón de 
xadrez ao longo dunha partida. 

 CMCCT 

 XAB2.3.2. Establece equivalencias entre a 
anotación alxébrica en xadrez coa 
representación de puntos no plano nos eixes 
cartesianos. 

 CMCCT 

 CAA 
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Bloque 2: O xogo en acción 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 XAB2.3.3. Reproduce unha partida no 
taboleiro desde as anotacións alxébricas. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 g 

 B2.7. Combinacións: dobre 
ameaza, cravada, descuberta 
e raios X. 

 B2. 4. Identificar e utilizar 
con corrección os tipos de 
combinacións. 

 XAB2.4.1. Distingue as fases dunha 
combinación: formulación, análise e 
combinación. 

 CMCCT 

 XAB2.4.2. Realiza dobres ameazas, 
cravadas, descubertas e raios X. 

 CMCCT 

 XAB2.4.3. Realiza os dous tipos de 
descubertas. 

 CMCCT 

 XAB2.4.4. Reproduce e formula posicións no 
taboleiro de xadrez de todos os casos de 
combinacións. 

 CMCCT 

 CAA 

 

 

 

 
 

Bloque 2: O xogo en acción 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 b 

 f 

 g 

 B2.8. Intercambios: presión-
defensa, intercambios de 
pezas, simplificación e 
contraataque. 

 B2. 5. Realizar intercambios 
eficaces ao longo dunha 
partida. 

 XAB2.5.1. Aplica intercambios eficaces ao 
longo da partida. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB2.5.2. Identifica cando nunha 
simplificación se entra no final de xogo.  

 CMCCT 

 CAA 

IES CHAPELA

Página 188



Bloque 2: O xogo en acción 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 XAB2.5.3. Formula situacións de todos os 
casos de intercambio de pezas. 

 CMCCT 

 CAA 

 b 

 f 

 g 

 B2.9. Introdución aos 
principios da apertura. Erros 
na apertura. 

 B2.6. Aplicar as distintas 
aperturas. 

 XAB2.6.1. Coñece como se domina o centro 
na apertura. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB2.6.2. Aplica as normas básicas da 
apertura e evita erros graves. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB2.6.3. Anticipa as posibles xogadas 
do/da contrincante. 

 CMCCT 

 CAA 

 b 

 g 

 B2.10. Final. Finais de rei e 
peóns. Finais con pezas. 

 B2.7. Resolver eficazmente 
os distintos finais que se 
poidan presentar ao longo 
dunha partida. 

 XAB2.7.1. Reproduce e aplica a regra do 
cadrado no final de rei e peóns, a regra da 
posición, o final de rei contra rei e peón, o 
final de dous peóns e os finais de dous 
peóns e pezas menores. 

 CMCCT 

 CAA 
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Bloque 3: Transversalidade no xadrez 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 a 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 h 

 l 
 ñ 

 B3.1. Historia do xadrez. 
Lenda de Sissa. 

 B3.2. Campións e campioas 
do mundo. 

 B3.1. Recoñecer e explicar 
os feitos históricos máis 
salientables da historia do 
xadrez. 

 XAB3.1.1. Utiliza o concepto de sucesión 
numérica na lenda de Sissa.  

 CMCCT 

 CCEC 

 XAB3.1.2. Traballa de xeito cooperativo 
sobre a evolución do xadrez e das súas 
pezas en diferentes países, utilizando as 
TIC. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 XAB3.1.3. Coñece os/as mellores 
xogadores/as de xadrez e analiza o papel 
das mulleres neste xogo. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 B3.3. Xadrez e ferramentas 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación (aplicacións de 
teléfono móbil, programas 
informáticos de xadrez, 
espazos virtuais de 
almacenamento de 
información, aplicacións de 
animación estilo flash, scratch, 
etc.) 

 B3.2. Utilizar as TIC para 
mellorar a práctica no 
xadrez. 

 XAB3.2.1. Coñece e manexa programas e 
aplicacións de teléfono móbil relacionados co 
xadrez. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 XAB3.2.2. Utiliza espazos de 
almacenamento de información en rede 
(blog, wiki, etc.) para favorecer o intercambio 
de información entre os membros do grupo 
co que traballe. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 XAB3.2.3. Coñece e manexa diferentes 
plataformas de xadrez en liña que reforcen a 
aprendizaxe dos contidos do xadrez, 
ademais de poder desenvolver partidas con 
xogadores/as doutros países. 

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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Bloque 3: Transversalidade no xadrez 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 b 

 f 

 g 

 h 

 B3.4. Xadrez e matemáticas. 

 B3.3. Aplicar as matemáticas 
para facilitar a comprensión 
do xadrez. 

 XAB3.3.1. Desenvolve estratexias de cálculo 
mental para realizar operacións cos distintos 
tipos de números e porcentaxes a través do 
xadrez. 

 CMCCT 

 XAB3.3.2. Formula e resolve problemas e 
cuestións xeométricas sinxelas (paralelismo, 
perpendicularidade, ángulos, polígonos, 
simetrías, perímetros, superficies, etc.) nas 
que se traballen conceptos do xadrez. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB3.3.3. Interpreta e analiza gráficas 
elementais nun contexto de xadrez. 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB3.3.4. Representa datos de xadrez en 
gráficas e calcula a media, a mediana e a 
frecuencias absolutas e relativas, co fin de 
extraer conclusións. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 XAB3.3.5. Calcula probabilidades sinxelas de 
sucesos ligados a experimentos de xadrez. 

 CMCCT 
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Bloque 3: Transversalidade no xadrez 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 XAB3.3.6. Elabora cuestionarios sobre 
contidos que relacionen as matemáticas co 
xadrez e avalíaos con corrección e precisión. 

 CCL 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 f 

 g 

 h 

 n 

 B3.5. Pasatempos con xadrez: 
sudokus de xadrez, salto do 
cabalo, lanzarraios (co 
movemento da torre) etc. 

 B3.6. O xadrez na literatura, 
na música e no cine. 

 B3.7. O xadrez nos medios de 
comunicación. 

 B3.4. Utilizar recursos 
doutras disciplinas que se 
relacionen coa cultura do 
xadrez.  

 XAB3.4.1. Resolve e crea pasatempos de 
xadrez con autonomía e eficacia. 

 CCL 

 CMCCT 

 CAA 

 XAB3.4.2. Comprende textos de diferentes 
xéneros literarios que fagan referencia á 
temática do xadrez. 

 CCL 

 XAB3.4.3. Crea e redacta versos 
emparellados sobre temática do xadrez 
seguindo modelos establecidos.  

 CCL 

 CAA 

 XAB3.4.4. Resume e analiza de xeito crítico 
a representación do xadrez no cine.  

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 XAB3.4. 5. Procura información de 
actualidade sobre o xadrez e analízaa dun 
xeito crítico.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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Tema 1: Historia do xadrez e o seu contexto 

 

1.- Historia. 

2.- Aspectos deportivos. 

3.- Contexto xeral. 

4.- Mecánica do xogo. 

 

Tema 2: O Taboleiro e as pezas 

 

1.- Presentación do taboleiro. 

2.- As relacións rectas e diagonais. 

3.- Casillas e os seus conxuntos. 

4.- Presentación das pezas no taboleiro. 

 

Tema 3: Os movementos 

 

1.- Movementos de Torre e Alfil. 

2.- Movementos de Dama, Rei, Cabalo e Peón.  

3.-Conceptos de mobilidade. 

 

Tema 4: Funcións das pezas 

 

1.- Nocións de intercambio, captura, ataque, defensa dominio. 

2.- Primeiro valor da captura. 

 

Tema 5: O Valor 

 

1.- Dedución do valor logo de comprender funcións de mobilidade, obxectivos e 

outros. 

2.- Capturas en función do valor. 
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6.4.1. CONTIDOS DISTRIBUÍDOS POR TEMAS 

 



 

Tema 6: Os Obxectivos 

 

1.- Definicións: O mate, o xaque, o afogado. 

2.- Noción e exemplo de “cercamiento” (co final de D e R vs. R, T e R vs T ou 2T vs. 

R). 

3.- A coroación do peón. 

 

Tema 7: O Xaque Mate 

 

1.- Configuracións. 

2.- Cravada e dobre primarios. 

3.- As formas defender un xaque (Tapo, como, escapo). 

4.- Patróns de mates típicos. 

 

Tema 8: Formas do mate 

 

1.- Configuracións con distinto tipo de pezas. 

2.- Como se chega ao mate desde unha posición dada. 

3.- A xogada obrigada (única). 

4.- Casos de mate nunha xogada e en dúas. 

5.- Relación da imaxe coa posición dada. 

6.- A ameaza e a execución como relación de resolución. 

 

Tema 9: Regulamento 

 

1.- Léxico fundamental no xadrez. 

2.-Regras mínimas do deporte. 

3.- Movementos especiais (o enroque, a toma ao paso). 

4.- A anotación alxebraica. 

5.- Pezas coroadas. 

6.- A regra de táboas. 

 

IES CHAPELA

Página 194



Tema 10: Vantaxes tácticas 

 

1.- Esquema xeral das vantaxes. 

2.- Ganancias. 

3.- Sacrificios en pos de obxectivos. 

4.- Xaques descubertos e xaques dobres. 

 

Tema 11: Dobres e cravadas 

 

1.- Casos típicos e relacións cos demais temas tácticos. 

2.- O concepto de debilidade absoluta e relativa. 

3.- Debilidade táctica. 

 

Tema 12: O ataque 

 

1.- A configuración de posibilidades tácticas coa cantidade de pezas e actividade nun 

sector das mesmas. 

2.- O valor da columna aberta. 

 

Tema 13: A combinación 

 

1.- Tipos de combinacións. 

2.- Combinacións no final. 

3.- O paradoxo da diferenza do material e a ganancia. 

 

Tema 14: Elementos de estratexia 

 

1.- O desenvolvemento e a sucesión de vantaxes. 

2.- Iniciar primeiro. 

3.- Cando se abandona. 

4.- O papel da técnica. 

5.- O centro e a súa importancia. 

6.- Definición de Dominio e ocupación. 
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7.- Formas de dominio e ocupación. 

8.- Regras mínimas para cumprir ou destruír. 

9.- Os dous peóns centrais. 

10.- Saída efectiva de cada peza. 

 

Tema 15: As aperturas 

 

1.- Conceptos de pequena vantaxe aplicados. 

2.- Obxectivos. 

3.- Os conxuntos de pezas. 

4.- A función dos peóns. 

 

Tema 16: Os plans 

 

1.- Definición de elementos encadeados. 

2.- As partes da partida. 

3.- Da apertura un medio xogo. 

4.- Nocións de finais básicos con diferentes pezas. 

 

Tema 17: A partida 

 

1.- Definicións de iniciativa, espazo e tempo. 

2.- Integración á táctica e estratexia. 

 

Tema 18: A transversalidade do xadrez 

 

1. -Xadrez e ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación. 

2.- Xadrez e matemáticas 

3.- Pasatempos con xadrez. 

4.- A relación do xadrez con outras disciplinas: Música, literatura, cine. 
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Considerando que a materia ten 1 sesión semanal, o total de sesións no curso estará 

en torno ás 35 sesións. En torno ao 10% das sesións perderíanse por diversos motivos 

(excursións, actividades complementarias, …), quedándonos as seguintes sesións efectivas 

por avaliación: 

 

 Avaliación Número de sesións 

 Primeira avaliación 12 

 Segunda avaliación 11 

 Terceira avaliación (final) 12 

 

 A partir de todo isto, establécese a seguinte temporalización da materia: 

 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

P
ri

m
e
ir

a
 A

v
a
li

a
c
ió

n
 

Bloque 3: 

Transversalidade no 

xadrez 

Tema 1: Historia do xadrez e o 

seu contexto 
1 

1
2
 S

e
s
ió

n
s

 

Bloque 1: 

Fundamentos do 

xadrez 

Tema 2: O Taboleiro e as pezas 1 

Tema 3: Os movementos 1 

Tema 4: Funcións das pezas 1 

Tema 5: O Valor 1 

Tema 6: Os Obxectivos 1 

Actividades prácticas 4 Sesións 

Probas de avaliación 2 Sesións 

 
 

Avaliación Bloque temático Temporalización 

S
e
g

u
n

d
a
 A

v
a
li

a
c
ió

n
 

Bloque 2: O xogo en 

acción 

  

1
1
 S

e
s
ió

n
s

 

Tema 7: O Xaque Mate 1 

Tema 8: Formas do mate 1 

Tema 9: Regulamento 1 

Tema 10: Vantaxes tácticas 1 

Tema 11: Dobres e cravadas 1 

Tema 12: O ataque 1 

Actividades prácticas 3 Sesións 

Probas de avaliación 2 Sesións 

 

IES CHAPELA

Página 197

6.4.2. TEMPORALIZACIÓN 

 



 

Avaliación Bloque temático Temporalización 
T

e
rc

e
ir

a
 A

v
a
li

a
c
ió

n
 

Bloque 2: O xogo en 

acción 

Tema 13: A combinación 1 

1
2
 S

e
s
ió

n
s

 

Tema 14: Elementos de 

estratexia 
1 

Tema 15: As aperturas 1 

Tema 16: Os plans 1 

Tema 17: A partida 1 

Bloque 3: 

Transversalidade no 

xadrez 

Tema 18: A transversalidade do 

xadrez 
1 

Actividades prácticas 4 Sesións 

Probas de avaliación 2 Sesións 

 
 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia en relación aos 

estándares de aprendizaxe, son os seguintes: 

 

 

Bloque 1: Fundamentos do xadrez 

 

 XAB1.1.1. Sitúa adecuadamente o taboleiro e identifica ringleiras, columnas, 
diagonais, flancos e centro antes de empezar a xogar.  

 XAB1.1.2. Aplica conceptos xeométricos sinxelos (paralelismo, 
perpendicularidade, ángulos, polígonos, áreas, etc.) co movemento das pezas no 
taboleiro. 

 XAB1.2.1. Coñece o nome das pezas en varias linguas e sabe colocalas no 
taboleiro. 

 XAB1.2.2. Usa con corrección o vocabulario específico do xadrez. 

 XAB1.3.1. Reproduce con corrección os movementos das pezas do xadrez.  

 XAB1.3.2. Distingue o valor das pezas do xadrez. 

 XAB1.4.1. Aplica a captura das pezas. 

 XAB1.4.2. Identifica xogadas erróneas con certa rapidez. 

 XAB1.4.3. Aplica as formas de defenderse das ameazas das pezas. 

 XAB1.4.4. Recoñece os motivos polos que un/unha xogador/a sacrifica unha 
peza. 

 XAB1.5.1. Recoñece os tipos de enroque.  
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6.4.3. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 



 XAB1.5.2. Aplica correctamente o enroque ao longo dunha partida. 

 XAB1.5.3. Identifica cando se pode facer o enroque. 

 XAB1.5.4. Representa sobre o taboleiro casos prácticos sobre o enroque. 

 

Bloque 2: O xogo en acción 

 

 XAB2.1.1. Realiza xaques como estratexia de ataque nunha partida. 

 XAB2.1.2. Recoñece as formas de evitar un xaque ao longo dunha partida e elixe 
a máis conveniente en cada caso. 

 XAB2.1.3. Reproduce nun taboleiro os mates máis famosos. 

 XAB2.1.4. Reproduce xaque mate con rei e outras pezas, contra o rei contrario. 

 XAB2.3.1. Anota correctamente os movementos das pezas nun patrón de xadrez 
ao longo dunha partida. 

 XAB2.3.3. Reproduce unha partida no taboleiro desde as anotacións alxébricas. 

 XAB2.4.1. Distingue as fases dunha combinación: formulación, análise e 
combinación. 

 XAB2.4.2. Realiza dobres ameazas, cravadas, descubertas e raios X. 

 XAB2.4.3. Realiza os dous tipos de descubertas. 

 XAB2.4.4. Reproduce e formula posicións no taboleiro de xadrez de todos os 
casos de combinacións. 

 XAB2.5.1. Aplica intercambios eficaces ao longo da partida. 

 XAB2.6.1. Coñece como se domina o centro na apertura. 

 XAB2.6.2. Aplica as normas básicas da apertura e evita erros graves. 

 XAB2.7.1. Reproduce e aplica a regra do cadrado no final de rei e peóns, a regra 
da posición, o final de rei contra rei e peón, o final de dous peóns e os finais de dous 
peóns e pezas menores. 

 

Bloque 3: Transversalidade no xadrez 

 

 XAB3.2.1. Coñece e manexa programas e aplicacións de teléfono móbil 
relacionados co xadrez. 

 XAB3.3.2. Formula e resolve problemas e cuestións xeométricas sinxelas 
(paralelismo, perpendicularidade, ángulos, polígonos, simetrías, perímetros, 
superficies, etc.) nas que se traballen conceptos do xadrez. 

 XAB3.3.3. Interpreta e analiza gráficas elementais nun contexto de xadrez. 

 XAB3.3.5. Calcula probabilidades sinxelas de sucesos ligados a experimentos de 
xadrez. 

 XAB3.4.1. Resolve e crea pasatempos de xadrez con autonomía e eficacia. 
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 XAB3.4. 5. Procura información de actualidade sobre o xadrez e analízaa dun 
xeito crítico.  

 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen 

o currículo, centrándonos sobre todo nos estándares de aprendizaxe, que permiten definir 

os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado debe saber, 

comprender e saber facer en cada materia. 

 

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 

 Probas escritas (exame clásico), podendo ser este de preguntas cortas, de 

respostas directas, de tipo test, de preguntas teóricas a desenvolver, etc... 

 Probas prácticas diante do taboleiro de xadrez. 

 Traballos feitos individualmente ou en grupo. 

 Valoración do traballo en clase. 

 Anotacións procedementais derivadas da observación directa, como saídas 

didácticas na clase, capacidade organizativa, presentación dos traballos, etc... 

 Valoración da curiosidade e interese pola materia, do comportamento, da 

integración no grupo de traballo, creatividade e investigación persoal. 

 Outras anotacións derivadas da observación directa. 
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6.4.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 



 

A metodoloxía estará baseada no concepto da aprendizaxe por descubrimento e da 

aprendizaxe significativa. As actividades que se propoñan adaptaranse en todo momento ao 

nivel madurativo e cognitivo de cada alumno incluíndo aos alumnos con dificultades 

significativas de aprendizaxe. O agrupamiento dos alumnos será flexible dependendo do 

tipo de actividades: 

 

 Individuais. 

 Por parellas. 

 Grupos reducidos. 

 Toda a clase (gran grupo). 

 

Proporanse exercicios e xogos que se farán de catro formas: 

 

 En fichas con diagramas. 

 No Taboleiro Mural. 

 No Taboleiro Normal de mesa. 

 No Computador. 

 

O desenvolvemento das clases será basicamente o seguinte: 

 

 As actividades proponse de forma individual. 

 A medida que van avanzando e profundando nela, os alumnos, van comentando 

e comparando en pequenos grupos os resultados que van obtendo. 

 Finalmente faise unha posta en común de todas as conclusións que obtiveron. 

 As actividades disporanse para que o alumno vaia descubrindo por se mesmo os 

distintos conceptos e procesos. Só ocasionalmente recórrese á tradicional lección maxistral 

para explicar algunhas regras e conceptos do xogo do Xadrez 

 As actividades presentarán unha dificultade gradual; comezando con cuestións 

moi sinxelas ao alcance de todo o alumnado e aumentando progresivamente a dificultade 

até chegar ás cuestións máis difíciles. É moi importante partir en todas as actividades de 

cuestións moi sinxelas que o alumno saiba responder para así potenciar a súa autoestima e 

desenvolver ao máximo as súas capacidades.  
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6.5. METODOLOXÍA 



 Unha vez que o alumno coñece as regras do xogo se intercalan entre as distintas 

actividades partidas de Xadrez entre os propios alumnos. Con iso preténdese que o alumno 

poida constatar a aplicabilidade, na práctica do xogo, dos conceptos adquirir ao longo das 

actividades. Ademais do esquema básico descrito anteriormente incluiranse unha serie de 

clases cun esquema diferente e así lograr manter a atención e o interese do alumnado ao 

longo de todo o curso. 

 

Outras actividades que se levarán a cabo para complementar as sesións poderían 

ser: 

 

 Visualización de “Vídeos de Xadrez”. 

 Lectura en voz alta das noticias sobre Xadrez que aparezan na prensa e nas 

revistas especializadas. Preguntas sobre os textos lidos para pescudar o nivel de 

comprensión 

 Exercicios individuais para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumno. 

 Partidas de Xadrez entre os alumnos 

 

As pautas de traballo que se propoñen durante o desenvolvemento de todas as 

actividades son as seguintes: 

 

 Dar prioridade á creatividade fronte á rutina 

 Impulsar o interese. 

 Desenvolver as seguintes capacidades: Explorar, clasificar, conxecturar e 

modificar a conxectura. 

 Considerar como elemento básico de traballo a clase. 

 Favorecer unha aprendizaxe no que se dá prioridade aos procesos. 

 Buscar nexos de unión do Xadrez con outras disciplinas. 

 Fomentar a superación persoal fronte á competitividade. 

 Reflexionar sobre a necesidade que temos de movernos dentro dunhas normas 

tanto no xadrez como nas demais facetas da vida. 
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Para o desenvolvemento das clases utilizaranse os seguintes recursos: 

 

o Un taboleiro mural con pezas magnéticas. 

o Taboleiros e xogos de pezas completos. 

o Ordenadores con conexión a internet, e programas informáticos específicos. 

o Material impreso: Fichas de exercicios, diagramas, planillas, etc. 

o Libros de xadrez. 

o Vídeos sobre xadrez.  
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6.6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 



 

7.1. PERÍODOS DE AVALIACIÓN 

 

7.1.1. Avaliación Ordinaria 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A 

última destas avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

 

7.1.2. Avaliación Extraordinaria 

 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario de setembro para o 

alumnado que non acade cualificación positiva na convocatoria de xuño. 

 

Na data de setembro que acorde o centro educativo realizarase un exame que 

poderá ser escrito o práctico, sendo necesario obter unha nota mínima de 5 para superalo. 

 

O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e 

promocione de curso, levará a materia pendente. 

 

7.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Neste curso terase en conta a seguinte ponderación en función do instrumento de 

avaliación utilizado. 
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6.7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 



 

Instrumento de avaliación Ponderación 

Probas escritas: Todas as preguntas ou 

problemas irán numerados, e indicarase, se procede, a 

valoración de cada un, o desconto por faltas de 

ortografía, o tempo para a realización da proba, etc... 

40% 
Probas prácticas: Valorarase o manexo dos 

coñecementos teóricos adquiridos para aplicalos no xogo 

do xadrez. Estas probas consistirán basicamente en 

partidas contra outro alumno, ou a resposta do alumnado 

a situacións cunha determinada colocación das pezas do 

contrario. 

Traballos feitos individualmente: Terase en 

conta a calidade dos proxectos, dos textos e das 

ilustracións, a variedade das fontes, o rigor científico, a 

entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e 

síntese, a capacidade crítica, etc... 
20% 

Traballos feitos en grupo: Valorarase a calidade 

dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade 

das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, 

a participación no grupo, a capacidade discursiva da 

exposición, etc... 

Traballo na aula: Terase en conta a realización 

das tarefas propostas, as preguntas que se formulan, o 

respecto ás normas da clases, a curiosidade e interese 

pola materia, a creatividade e investigación persoal, etc... 

40% 

 

 

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula: 

 

 

onde: 
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 P: Nota media das probas escritas, prácticas e orais. 

 T: Nota media dos traballos realizados, tanto individualmente como en grupo. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

No caso de que nunha avaliación non se realizara ningún traballo (individual ou en 

grupo) aplicaríase ao traballo na aula unha ponderación do 60%, polo que a nota 

calcularíase da seguinte maneira: 

 

 

onde: 

 

 P: Nota media das probas escritas, prácticas e orais. 

 A: Nota do traballo na aula. 

 

 

Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez 

aplicada a ponderación a cada instrumento de avaliación, alcanza un 5. 

 

Poderanse realizar ao longo do curso probas escritas ou prácticas específicas para 

superar unha determinada avaliación. 

 

Superarase a materia cando a media aritmética das cualificacións finais de 

cada avaliación sexa como mínimo un 5. Poderase realizar unha proba final que 

recolla os contidos de todo o curso, debendo obter nesta proba como mínimo un 5 

para aprobar a materia. 
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A reflexión sobre a propia práctica docente é a mellor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cando se fai con rigor e coa axuda de instrumentos válidos. 

 

Neste sentido, no departamento utilizaranse os seguintes indicadores para avaliar o 

proceso do ensino e da práctica do profesorado da materia. 

 

A.-Preparación do ensino da materia 

 

A.1.- Domina os contidos da materia e o marco curricular. 

A.2.- Coñece as características, coñecementos e experiencias do alumnado. 

A.3.- Domina a didáctica da materia. 

A.4.- Organiza os contidos e os estándares de aprendizaxe de maneira coherente co 

marco curricular e as particularidades do alumnado. 

A.5.- As estratexias de avaliación son coherentes cos estándares de aprendizaxe, e 

permiten demostrar a todo o alumnado o aprendido. 

 

B.- Creación dun ambiente propicio para a aprendizaxe 

 

B.1.- Establece un clima de relacións de aceptación, equidade, confianza, 

solidariedade e respecto. 

B.2.- Manifesta altas expectativas sobre as posibilidades de aprendizaxe e 

desenvolvemento de todos os seus alumnos. 

B.3.- Establece e mantén formas consistentes de convivencia na aula. 

B.4.- Establece un ambiente organizado de traballo e dispón os espazos e recursos 

en función das aprendizaxes. 

 

C.- Ensino para a aprendizaxe de todo o alumnado 

 

C.1.- Comunica de forma clara e precisa os obxectivos e contidos da materia 

C.2.- As estratexias de ensino son coherentes, motivadoras e significativas para o 

alumnado 
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6.8. INDICADORES PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 



C.3.- O contido da clase é tratado con rigorosidade conceptual e é comprensible para 

o alumnado. 

C.4.- Utiliza metodoloxías baseadas nas TIC. 

C.5.- Optimiza o tempo dispoñible para o ensino. 

C.6.- Promove o desenvolvemento do pensamento. 

C.7.- Avalía e recolle o proceso de comprensión e ampliación dos contidos por parte 

do alumnado. 

 

D.- Responsabilidades profesionais como profesor 

 

D.1.- O profesor reflexiona sistematicamente sobre a súa práctica. 

D.2.- Constrúe relacións profesionais e de equipo cos seus compañeiros. 

D.3.- Asume responsabilidades na orientación do seu alumnado. 

D.4.- Propicia relacións de colaboración e respecto cos pais. 

D.5.- Manexa información actualizada sobre a súa profesión, o sistema educativo e 

normativa vixente. 

D.6.- Participa e comprométese con Proxecto Educativo do centro. 

D.7.- Organiza e participa nas actividades colectivas do centro. 

 

Os instrumentos para avaliar os anteriores indicadores poderían ser algúns dos 

seguintes, segundo o caso: 

 

 Autorreflexión do profesorado sobre a súa práctica docente. 

 Análise do cumprimento dos diversos aspectos da programación (obxectivos, 

contidos, metodoloxía,...). 

 Análise dos resultados académicos. 

 Reunións entre o profesorado. 

 Enquisas persoais ou anónimas ao alumnado sobre diferentes aspectos. 
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9.1. MATERIA DURANTE O CURSO 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, polo que 

implicará un seguimento do proceso e dos resultados das aprendizaxes ao longo de todo o 

curso. En cada avaliación intentarase que existan probas que recollan contidos da 

avaliación anterior, de maneira que se poida valorar a progresión do alumnado na materia. 

 

Tamén se poderán realizar ao longo do curso probas específicas para superar unha 

determinada avaliación. 

 

9.2. MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS 

 

Ao longo do curso aos/ás alumnos/as entregaráselles unha serie de material 

didáctico de repaso dos temas da materia pendente, que os entregarán ao/á xefe/a do 

departamento segundo unhas datas establecidas para a súa corrección. No caso de que o 

profesor/a o estime necesario, poderá realizarse unha proba escrita ou práctica, e será un 

método de avaliación que se terá en conta para superar a materia. 

 

Tamén poderá propoñerse a realización dalgún traballo escrito sobre temas que se 

indicarán puntualmente. Este traballo será entregado nas datas que se indiquen e tamén se 

terá en conta para superar a materia. 

 

Non se recollerán exercicios nin traballos fóra da data establecida salvo causas 

debidamente xustificadas. 

 

Ademais, o alumnado disporá dun exame final ordinario na data establecida no 

calendario de exames de materias pendentes. No caso de que non acadase cualificación 

positiva tería unha convocatoria extraordinaria en setembro para poder acadar os mínimos 

esixibles e superar a materia. 
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6.9. PROGRAMA DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES 



 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba 

específica sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que o alumno 

mostra nunha situación de partida contra un contrario. Esta proba non terá repercusión na 

cualificación da materia. 

 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén 

se recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a 

(habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así 

como información sobre o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos 

compañeiros e compañeiras e co profesorado).  
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6.10. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 



 

Para o alumnado repetidor que obtivera una avaliación negativa nesta materia 

establecerase un plan personalizado para poder superar as dificultades non superadas no 

curso anterior. Este plan, en función das características do alumnado, poderá consistir nas 

seguintes actividades: 

 

 Realización de actividades de reforzo da materia, que se presentarán 

mensualmente, entre os meses de outubro e maio de cada curso escolar. 

 

 Atención personalizada ao alumnado na hora do recreo establecida polo 

departamento, unha vez por semana. A asistencia será voluntaria. 

 

A persoa titora deste alumnado deberá informar ás familias do programa que se 

estableza en cada caso. 
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6.11. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO

 REPETIDOR 



 

Cada alumno e cada alumna é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas e 

crenzas previas son distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de 

desenvolvemento e de traballo e o seu estilo de aprendizaxe. 

 

Atender á diversidade do alumnado é a única alternativa á aprendizaxe non 

comprensiva de moitos alumnos e alumnas. Se queremos que todos aprendan non 

podemos pensar que todos saben o mesmo, adquiren as mesmas capacidades, teñen os 

mesmos intereses ou a mesma maneira de aprender. 

 

Atendendo a estas características, procuraremos que a materia de Xadrez permita 

desenvolver o máximo as capacidades do alumnado que así o demande, e na mesma liña 

faremos un seguimento o máis personalizado posible co fin de que cada alumno/a 

desenvolva ó máximo as súas potencialidades. Para iso, cando na aula se detecten casos 

de alumnos/as que requiran unha atención especial referente ao seu proceso de 

aprendizaxe ou comportamental, incorporaranse actividades específicas que permitan a 

adquisición de aprendizaxes a distinto nivel, informando tamén desta situación ao titor ou á 

titora correspondente. 

 

12.1. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS 

 

Axustar a resposta educativa para este alumnado supón ter claro cales son as 

necesidades educativas que presenta. Pódese afirmar que, en xeral: 

 

 Precisa dunha ensinanza adaptada, cun enfoque multidisciplinar nun contexto 

educativo enriquecido e  dinámico, estimulante para o seu desenvolvemento. 

 Require do acceso a recursos e materiais adicionais,  que deben ser 

planificados especificamente. 

 Cómprelle flexibilidade no seu horario e nas súas actividades, polo que é 

conveniente que, cando sexa posible, deixemos que continúe co traballo ata que estea 

seguro e satisfeito coa tarefa realizada. 

 Precisa participar moi activamente no proceso de ensinanza e aprendizaxe e 

ter a oportunidade de poder poñer en práctica as súas habilidades. 
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6.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 



 Élle imprescindible un contorno no que se valoren as ideas creativas e 

orixinais, máis cá repetición dos contidos. 

 Cómprelle un clima social no que se sinta aceptado, e precisa de orientación 

no manexo das relacións interpersoais e sociais. 

 

En consecuencia, a sobredotación precisa, por un lado, unha resposta diferenciada e 

diversificada, con estratexias de ensinanza e aprendizaxe de acordo cos recursos 

intelectuais que manexan as persoas que a manifestan. Pero por outro lado, tamén precisa 

que esa resposta diferenciada sexa consecuencia dun continuo de medidas graduais que 

teñen o seu inicio nas medidas de atención á diversidade recollidas nos documentos 

institucionais do centro. As estratexias empregadas con maior frecuencia son as seguintes: 

 

12.1.1. Medidas de enriquecemento 

 

Estas medidas baséase na individualización da ensinanza e consisten en deseñar 

programas axustados ás características de cada alumno ou alumna, ao tempo que estes se 

manteñen co seu grupo clase. Teñen a vantaxe evidente de non producir consecuencias 

negativas na súa socialización. En ocasións, o enriquecemento tense entendido como a 

elaboración de programas paralelos aos ordinarios, que se aplicaban de xeito simultáneo a 

eles e que non tiñan conexión coas actividades que realizaba o resto da clase.  

 

A día de hoxe recoméndase optar por axustes no programa ordinario, é dicir, por 

adaptacións do currículo que se acomoden ás súas necesidades concretas de aprendizaxe 

e desenvolvemento e que serán tanto máis significativas canto maiores sexan esas 

necesidades educativas. 

 

Como todas as medidas de adaptación curricular, deben ser establecidas de maneira 

integral, que van desde as medidas máis xerais nos documentos do centro, pasando polas 

adaptacións da aula (na metodoloxía, nos materiais, nos agrupamentos, etc.) ata chegar á 

adaptación curricular individualizada, que está suxeita a unha regulación específica 

establecida na nosa normativa. 

 

Na elaboración das adaptacións curriculares individuais de alumnado con 

sobredotación, o máis frecuente é o uso de dous tipos de estratexias: 
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 As adaptacións curriculares de ampliación ou enriquecemento vertical: 

consisten en aumentar a cantidade  de contidos por aprender nunha ou varias áreas. 

 A ampliación curricular de enriquecemento horizontal: o aumento 

cuantitativo de contidos queda nun segundo lugar, mentres que prevalece a súa 

profundidade e a realización de interconexións entre os contidos que se aprenden. 

 

12.1.2. Traballo por proxectos 

 

A proposta dun enfoque metodolóxico por proxectos facilitará a permanencia no 

programa do grupo, a interdisciplinariedade tan efectiva neste tipo de alumnado e a 

posibilidade dun avance persoal acorde coas propias capacidades. 

 

12.1.3. Medidas de aceleración  

 

Supoñen unha flexibilización do período de escolarización. Esta medida excepcional 

baséase fundamentalmente na competencia curricular e poderase adoptar cando se 

considere que os obxectivos acadados pola alumna ou alumno superan os establecidos, 

pero tendo en conta tamén se é unha medida axeitada con respecto ás restantes facetas do 

seu desenvolvemento persoal. 

 

É unha medida que aparece recollida na lexislación galega con dúas posibilidades: 

 

 Por un lado, anticipar o inicio das etapas educativas. 

 Por outro, reducir a duración da escolaridade obrigatoria.  

 

Esta resposta educativa só é aconsellable se, tras a aplicación doutras medidas de 

atención menos excepcionais, o alumno ou alumna conta coa axeitada madurez emocional 

e social, xa que do contrario pode aumentar a disonancia entre estes dous aspectos. 
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13.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Tal como se recolle nos obxectivos xerais do proxecto educativo do noso centro, o 

obxectivo fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de 

maduración humana, que estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e que 

fomente a integración social e a realización individual, tanto intelectualmente como laboral 

do alumnado. 

 

Así, desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso 

alumnado para que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os 

seguintes: 

 

A) Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender 

a adquirir os alumnos e alumnas para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

 

 Responsabilidade cun mesmo ou mesma. 
 Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 
 Responsabilidade no consumo. 
 Responsabilidade coa sociedade. 

 

B) Aprender a ser respectuoso/a. Aportar información, reflexión e debate sobre os 

catro ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia 

equilibrada: 

 

 Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma. 
 Aprender a ser respectuoso cas/cos demais. 
 Aprender a ser respectuoso co entorno. 
 Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

 

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender 

os/as demais, de poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, 

fomentar a comunicación entre as persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os 

seguintes temas: 
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6.13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS DA PROGRAMACIÓN 



 Sensibilidade cas/cos demais. 
 Solidariedade e cooperación. 
 Amizade. 
 Civismo. 

 

D) Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o 

alumnado se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e 

poderá afrontar as contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar 

serían: 

 

 Autocoñecemento. 
 Autocontrol das emocións. 
 Aceptación das normas. 
 Alegría e optimismo. 

 

 

13.2. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a 

cabo propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como 

os seguintes: 

 

 Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

 Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

 Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar 

inferencias a partires do lido). 

 Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do 

texto cos coñecementos previos). 

 Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do 

texto coa súa utilidade e función). 

 

Para iso, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 

 Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa 

lectura vaia acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o 
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alumnado podería elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo 

estes como ferramenta de aprendizaxe. 

 Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados co Xadrez. 

 Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da 

materia. 

 Elaboración dun vocabulario específico de Xadrez. Nun caderno iranse anotando 

os diferentes termos específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do curso escolar. 
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13.3. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

Utilizaranse modelos didácticos sinxelos, ao alcance de todo/a profesor/a que 

saiba utilizar un editor de textos, enviar mensaxes e navegar por Internet, cuxa aplicación 

na aula realmente facilite o seu traballo. Algúns dos modelos que pode utilizar o profesorado 

están recollidos no plan de integración das tecnoloxías da información e da 

comunicación do centro e móstranse a continuación: 

 

► O/A profesor/a explica con axuda da pizarra dixital e o alumnado participa 

con preguntas, co que se realiza unha avaliación formativa dalgúns/dalgunhas alumnos/as. 

A pizarra dixital permite que as explicacións poidan ter un bo apoio audiovisual e mostrar 

todo tipo de materiais didácticos e webs relacionadas cos temas que se tratan. 

 

► O alumnado ilustra as explicacións do/a profesor/a. Despois da explicación 

do/a profesor/a, algúns/algunhas alumnos/as poden presentar e comentar coa pizarra dixital 

animacións, imaxes, vídeos, etc..., relacionados co tema, que buscaron previamente en 

Internet.  

 

► O alumnado presenta os seus traballos coa pizarra dixital. Estes traballos 

foron realizados de maneira individual ou en grupo por encargo do/a profesor/a. O que se 

presenta serve de repaso para o resto dos/as alumnos/as e facilita a participación dos/as 

que queiran corrixir ou engadir algo. Foméntase a expresión oral e a argumentación. O/A 

profesor/a comenta, corrixe e valora. 

 

► Corrección "entre todos" de exercicios en clase. O/A profesor/a ou os propios 

estudantes por indicación do/a profesor/a, poden ir presentando e comentando os exercicios 

que realizaron en formato dixital ou en papel (neste último caso necesítase un lector de 

documentos para proxectar os exercicios). Todos poden expoñer dúbidas e ideas. 

 

► A actualidade entra nas aulas. Proxectando as imaxes das noticias dos 

periódicos dixitais pódense comentar temas de actualidade relacionados coa materia, 

debater sobre conflitos, xulgar e explicitar valores, etc...  
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► Videoconferencias en clase. A pizarra dixital facilita que toda a clase poida ver e 

participar nas comunicacións por correo electrónico, chat ou videoconferencia con 

estudantes doutros centros, profesores/as, familiares, expertos ou outras persoas 

relevantes de todo o mundo.  

 

► Exercicios "a medida". Cando se dispón de ordenadores de apoio na aula, o 

profesor/a pode encargar a algúns/algunhas alumnos/as que vaian realizando determinados 

exercicios; algúns poden ser autocorrectivos e outros requirirán que o/a alumno/a entregue 

un traballo. 

 

 

13.4. TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 

 

► Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada 

convivencia escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

► Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de 

maneira pacífica. 

► Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia ou 

de calquera espazo que se utilice para impartir a materia. 

► Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a 

mediación. 

► Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de 

todos os alumnos/as no centro. 

► Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
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13.5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

As actuacións que se levarán a cabo desde a materia para desenvolver o proxecto 

lingüístico serán as seguintes: 

 

► Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da 

materia. 

► Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso 

lingüístico educativo, para alcanzar o obxectivo de fomento do plurilingüismo. 

► Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das linguas 

poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

► Colaborarase nas actividades organizadas para a dinamización da lingua galega. 
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Por outro lado, as actividades extraescolares poderían enfocarse a que o alumnado 

participase en: 

 

 Torneos de Xadrez no centro durante os recreos e en horas que non haxa clases. 

 Participación nos Campionatos Escolares tanto a nivel local como comarcal, e 

mesmo provincial. 
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6.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 



 

Ao finalizar o curso en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde se 

recollerán os seguintes puntos en relación a esta materia: 

 

A) Porcentaxe do cumprimento da programación. 

 

B) Xustificacións da parte da programación non impartida. 

 

C) Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación 

anteriores. 

 

 Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

Curso ----------      

Curso ----------      

Curso ----------      

 

Posteriormente, finalizadas as probas extraordinarias de setembro, modificarase a 

anterior táboa segundo os resultados obtidos. 

 

 

didáctica. 

 

D) Motivos das modificación feitas. 

 

E) Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso. 

 

F) Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos 
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6.15. PROCEDEMENTOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA

 PROGRAMACIÓN 



   
7. APRENDIXASES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR
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usuario
Texto tecleado
	Por motivos da pandemia mundial sofrida nos inicios del 2021 e o  consecuenteconfinamento do alumnado a partir de Marzo,  tralo estado de alarma decretado por logoberno, as programacións didácticas do curso 2020-21  non  pudiron    desenrrolarsecomo  os  esperado. No  obstante  intentou  solventarse  a  maior  parte   dos  contidoscoa  utilización  da  aula  virtual  do   centro  e  o establecemento , nalgúns  grupos,  devideoconferencias.	Deste xeito as apredixases non adquiridas quedan reflejadas da seguinte forma:



AVALIACIÓN SEMIPRESENCIAL SIMPLIFICADA ANTE 
POSIBLES CONFINAMENTOS POR COVID19

 Deste  xeito,  durante  un  periodo  de  
confinamento,  as  CALIFICACIÓNS  do  alumnado,  
correspondente  a  dito  perìodo semipresencial,  quedarán  
simplificadas  a  la  resolución  das  actividades  propostas 
polo  departamento  na  Aula  Virtual.  Polo  que  a  
AVALIACIÓN  dos  alumnos,  mediante  probas  escritas  , 
quedarían  reducidas  a  aqueles  casos  no  que NON 
realizaran  as  actividades  correspondentes.  Estas  probas 
escritas  reduciranse a unha sóa a final de  xuño,  e  unha  
proba  extraordinaria  de  setembro  cando sexa o caso.
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Neste ano escolar especial 2021-22, dado as 
circunstancias de posibles confinamentos temporais,  o 
profesorado instruirá inicialmente  ao  alumnado  na   utilización 
da AULA VIRTUAL do centro para  facilitar  os estándares 
de aprendizaxe , as  competencias  e  contidos  mínimos  
de  forma  virtual  e semipresencial.



 

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 
docente 
pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou a alumna adquire un 
maior grao de protagonismo. 

Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, 
metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas que faciliten a participación e implicación 
do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán as que xeren 
aprendizaxes máis transferibles e duradeiros. 

Na área de Bioloxía e Xeoloxía, necesitamos adestrar de xeito sistemático os procedementos 
que conforman a estrutura das diferentes materias. Se ben a finalidade da área é adquirir 
coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico e as estratexias do método 
científico, o alumnado deberá desenvolver actitudes que conduzan á reflexión e análise 
sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas 
que en ocasións se presentan. Para iso necesitamos certo grao de adestramento individual e 
traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: a comprensión lectora, a expresión 
oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual. 

Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden sistematizar o uso de 
procesos do método científico, deseñaranse estruturas de aprendizaxe cooperativa para 
permitir que, a través da resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo coñezan as 
estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares. 

Por outro lado, cada alumno e alumna parte dunhas potencialidades que definen as súas 
intelixencias predominantes, por iso, deseñaranse as tarefas con actividades de xeito que 
permitan a cada un dos alumnos desenvolver ó máximo o seu potencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara  
á aprendizaxe no alumnado, o que implica unha nova formulación do papel do alumno, 
activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. Así mesmo, co 
propósito de manter a motivación por aprender é necesario procurar todo tipo de axudas 
para que os estudantes comprendan o que aprenden, saiban para que o aprenden e sexan 
capaces de usar o aprendido en distintos contextos dentro e fora da aula. 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

Na área de Bioloxía e Xeoloxía é indispensable a vinculación a contextos reais, así como 
xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, deseñaranse problemas e 
situacións reais nas que os alumnos teñen que resolver adaptando os coñecementos 
adquiridos á eses plantexamentos para poder así adestralos nas correspondentes 
competencias. 

Finalmente,  hai  que  sinalar,  que  no  caso  ,  de  repetir  o  confinamento 
temporal por problemas do covid19 , toda a metodoxía quedará reducida 
a  la  utilización  da  aula  virtual  do  centro,  polo  que  inicialmente  o 
profesorado  instruirá  ao  alumnado  da  súa  utilización  para  facilitar  o 
aprendizaxe  das  competencias  e  contidos  de  forma  virtual  e 
semipresencial.
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a) Libros de texto: 

 Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía. 

 Biblioteca do centro. 

 Aula de informática do centro. 

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

c) Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO

Edición Galicia / Ed. SANTILLANA.

d) Biología y Geología 1º Bacharelato

Edición Galicia / Ed. SANTILLANA. 

     a) Ciencias da Natureza 1º ESO

Edición Galicia / Ed. SANTILLANA. LOMCE 2015.

b)Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO

Edición Galicia / Ed. SANTILLANA. LOMCE 2015.

 
b) AULA VIRTUAL DO IES CHAPELA: 

c) Espazos: 

e) Ciencias da Terra e o Medio  2º Bacharelat

(De uso non obrigatorio Ed. McGraw

f) Bioloxía 2º Bacharelato

(Seguiranse as indicacións do profesorado)  

 partir da aula virtual do centro

e) Laboratorio: 

 Lupas binoculares, microscopios. 

 Material de laboratorio. 

 Guións das prácticas. 

 Coleccións de minerais, rochas, fósiles..etc. 

 Modelos anatómicos, moleculares, esqueletos...etc.

Este  ano  escolar  non  se  realizaran  prácticas  no 
laboratorio  debido  a  la  imposibilidade  de 
desinfectar continuamente o material empregado 
polo  número exesivo de alumnado por aula.  

Dado o problema do covid 19, se evitará o máxipo posible el reparto de material 
reprográfico, intentando reducilo a fotocopias para as probas escritas. Deste xeito, as 
actividades  propostas  serán  resoltas polo  alumnado  e  correxidas  polo  profesorado  a
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10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

- Excursión a aula da Natureza da Xunta de Galicia no Parque Natural dos Montes do 
Invernadoiro en ourense. (4º ESO e 1º Bacharelato).

- Excursión  pola  senda  do  Rio  Fondón  ata  San  Vicente  de  Trasmañó,  con  visita  a 
Mamoa do Rei e aos petroglifos da zona.(1º ESO e 3º ESO).

- Visita ao Oceánográfico de Cabo Estai. (2º Bacharelato). Visita planta de cultivo de 
algas nas Gándaras de Budiño.

- Outras  visitas  e  actividades  que  resultun  interesantes  para  o  alumnado,  das  que 
cada  ano  se  reciben  no  Centro  invitacións  de  distintas  institucións  (Concello, 
Deputación, etc.)
ña.  

O  Departamento  de  Bioloxía  e  Xeoloxía  ten  programado  levar  a  cabo unha  serie  de 
actividades complementarias. Algunhas delas, a dia de hoxe, están sen confirmar.
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Sendo  un  dos  obxectivos  das  Ciencias  da  Natureza  tanto  na  ESO  como  no  Bacharelato, 
desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de textos científicos, e que 
o alumnado aprenda a diferencialos doutros que non son científicos, así como a utilizalos e a 
reflexionar sobre eles,  este Departamento,  co fin  de fomentar  o hábito de lectura,  levará a 
cabo as actuacións seguintes:

a) Lectura  en  voz  alta  de  textos  en  clase,  coidando  a  dicción,  entoación,  etc.,  para 
favorecer a correcta expresión oral e unha comprensión do texto. 
b) Elaboración de estratexias que axuden a comprender as partes dun texto ou dunha 
lección por medio do subliñado, esquemas, resumos e mapas conceptuais. 
c) Achegamento previo ao tema do texto ou lección, mediante a explicación das ideas e 
conceptos básicos do mesmo e a relación entre eles. 
d) Realización  de  traballos,  redaccións...  sobre  textos  dados,  facilitando  previamente 
preguntas cuxas respostas impliquen a lectura dos devanditos textos. 
e) Confección do vocabulario de cada unidade ou a listaxe dos termos 
fundamentais de cada tema e utilización dos mesmos nas actividades que se propoñan.

É convinte que o alumnado non só se limite a obter información do libro de texto, senón que 
lean outros libros e textos que divulguen, de forma amena e agradable, cuestións científicas. 
Intentamos seleccionar libros e textos que fosen comprensibles para os alumnos, e que 
estivesen relacionados cos contidos e o máis amenos posible. De estes libros haberá 
exemplares na biblioteca do Centro. 

Relación de títulos seleccionados: 

1º  CICLO E.S.O.: 

 Descubre a rá. Aimee Baken. Ed. A Nosa Terra 

 Descubre o tiranosaurio. Dennis Schatz. Ed. A Nosa Terra 

 Descubre o can. Paul Beck. Ed. A Nos aterra 

 Descubre o corpo humano. Luann Colombo. Ed. A nosa Terra 

 Descubre o tiburón. David G. Gordon. Ed. A Nosa Terra 

 Descubre o golfiño. David.G. Gordon. Ed. A Nosa Terra 

 Espazos Naturais. Adela Leiro- R. Daporta. Ed. A Nosa Terra

11. PLAN LECTOR:TRATAMENTO DO FOMENTO DA 
LECTURA NA E.S.O. E NO BACHARELATO: 
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2º CICLO E.S.O.: 

 Alimentación saudable. Xulio  Astor  Ed. Xerais 

 Esta es mi gente. R. Nuñez Centella. Ed. Lepourfumapa 

 Cazadores de microbios. Raúl de Kruiff. Ed. 

 El viaje alucinante. I. Asimov. Ed. De Bolsillo. 

 
Lectura dun libro, ou dalgúns dos seus capítulos e realización dun comentario ou traballo 
sobre os mesmos. 

3ª ESO: Lectura do libro Cazadores de microbios por grupos. Cada grupo fará unha 
presentación aos compañeiros/as sobre a vida dalgún dos principais investigadores da 
microbioloxia. 

4º ESO: Murciélagos dorados y palomas rosadas. Alianza Editorial 
La evolución de Calpurnia Tate. Roca editorial. 

 

BACHARELATO: 

 El relojero ciego. R. Dawkin. Ed. Labor 

 ADN: el secreto de la vida. Watson. Ed. Taurus 

1º ESO: Esa inmensa galaxia. Kjartan. Ed. RBA 

 Eistein: relativamente fácil. Javier  Covo Torres. Áncora Ediciones  

 Potencias de diez. P. Morrison. Ed. Labor 

 Os dados do reloxeiro. Xurxo Mariño. Editado polo Consello da Cultura gallega 

  Po de estrelas. Xurxo Mariño. Editado polo Consello da Cultura Galega 
 El gen egoísta. R.Dawkin. Ed. Labor 

 

. 

Otros posibles textos a elexir polo alumnado e aportados pola Biblioteca:
 “Potencias de diez”
 “Mi familia y otros animales”
 “La Tierra se queja”
 “Cien preguntas básicas sobre ciencia”
 “1001 cosas que todo el mundo debería saber sobre ciencia”
 "Nobeles españoles: de la neurona al ADN" (Cajal y Ochoa). 
 "El libro negro de las marcas: el lado oscuro de las empresas globales”
       “El origen de las especies”
 “El hilo de la vida”
 “La lógica de lo viviente”
 “El reloj de Mr Darwin”
 “El collar del neaderthal”
 “La especie elegida”
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 Busca de información, datos, páxinas web, etc. para complementar o estudado e 
para a realización de traballos.

 Realizar tratamentos informáticos cos datos obtidos.

 Manexo de programas informáticos de tratamento de textos, follas de cálculo, etc.

 Realizar experiencias virtuais e contrastalas coas reais.

 Presentación de traballos utilizando as TIC.

 Representar, coa axuda dos ordenadores, estruturas moleculares, anatómicas, e 
xeolóxicas.

 Utilización na aula e laboratorio, como complemento das explicacións, vídeos, 
presentacións PowerPoint, páxinas web, etc.

 Páxinas seleccionadas:
 http://fai.unne.edu.ar/biologia
 http://www.ciencia alternativa.org/videos.htm

 http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/4a_ESO/08_Ecologia/INDICE.htm

 http://www.portaldelmedioambiente.com/html/Ecosistemas/ecosistemas.asp

 http://www.alertatierra.com/

 http://www.aepect.org/astenosfera/astenosfera/documentos/DOC_5htm

 http://www.bioxeo.com/palbioca.htm. Recopilacións de direccións con recursos de todo  
tipo.

 http://www.arrakis.es~lluengo/biologia.html.  Curso de Bioloxía, prácticas, selectividade,..

 http://www.um.es/molecula/indice.htm Bioquímica e Xenética Molecular

 http://www.colegiosancayetano.com/ Apuntes Bioloxía; cuestións selectividade resoltas
 http://www.biologia.arizona.edu//  Recursos interactivos de Bioloxía

 http://www.accessexcellence.org/AB/GG/ Recursos gráficos de Bioloxía molecular e celular

 http://www.bornet.es/ Revista divulgación científica

 http://www.cellsalive.com/ Recursos gráficos
 http://www.galeon.com/portalbio/  Páxinas de Bioloxía clasificadas
 http://www.biosis.org.uk/triton/indexfm.htm  Buscador de especies

 http://fai.unne.edu.ar/biologia/   “Hipertextos” da área de Bioloxía

 http://www.chemedia.com/   Buscador especializado en Ciencia

 http://biodidac.bio.uottawa.ca/info/browse.htm Galería de recursos. Todos os reinos
 http://bioweb.uv.es/biocel/index.html  Imaxes de citoloxía

 http://www.cnice.mecd.es/men2001/biologia/index.html  Esquemas, imaxes da célula
 http://www.microbe.org/espanol/  Web sobre microorganismos, Prácticas…

 http://evolutionibus.eresmas.net  Sobre evolución.

 http://www.biotecnologica.com  Apuntes de Biotecnoloxía

 http://www.neriun.net/dugastella/index.htm  Revista Dugastella. Traballos Bioloxía

12. FOMENTO DAS TIC NA E.S.O. E NO BACHARELATO 
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Este Departamento realizará una revisión da presente programación ó longo do curso para valorar, mediante a plantilla seguinte, os diferentes 
aspectos sinalados na mesma. 

No caso de existir un importante desfase, adoptaranse as medidas de corrección oportunas. 
 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ESCALA 

INDICADORES DE LOGRO Insuficiente Básico Competente Excelente 

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.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación?     

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

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

11.- Aplícouse a metodoloxía didáctica acordada a nivel de organización, recursos didácticos, agrupamento do 
alumnado, etc.? 

    

12.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

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

 
 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN  
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AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ESCALA 

INDICADORES DE LOGRO Insuficiente Básico Competente Excelente 

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

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

16.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

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

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

19.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

20.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

21- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

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

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

24.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

25.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

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

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

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

29.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     
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Asinan a presente programación, os membros do DEPARTAMENTO de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
que abaixo se detallan: 

 

                                      
 
 
 

 
 Asdo. D. José Varela López
 
 
 
 

 
 

 
  
Asdo.D. Marco Antonio Casal Márquez

 
 

                                                        
 
 
 
 

       Xefe de Departamento
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En Chapela a, 16 de Outubro do 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo. D. Antonio Bas Corujeira 


	CURSO 2019-2020
	 INTRODUCCIÓN
	Componentes del departamento
	Normativa
	Finalidad
	Contextualización de la programación al entorno de aprendizaje
	Estructura de la materia
	Objetivos generales del centro
	Objetivos generales de etapa
	Objetivos generales de materia

	 COMPETENCIAS CLAVE
	 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES
	 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
	 RELACIÓN BLOQUES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDERES DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
	Carácter de la evaluación
	Evaluación inicial
	Referentes de evaluación
	Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
	Medidas de recuperación
	Pérdida de evaluación continua

	 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	 Textos de contenido de la asignatura
	 Ejercicios, Actividades y Tareas

	 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
	 TRATAMIENTO DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA



