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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º de BACHARELATO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

● B1.1.  Especificar as características dos seres 
vivos.   

● B1.2.  Distinguir bioelemento, oligoelemento e 
biomolécula.   

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

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

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

 

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

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

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

● 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.   

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

● BXB1.5.1.  Asocia biomoléculas coa súa función 
biolóxica de acordo coa súa  estrutura 
tridimensional. 
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Bloque 2. A organización celular 

● 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.   

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

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

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

 

Bloque 2. A organización celular 
 

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

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

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

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

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

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

 

Bloque 3. Histoloxía 

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

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

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

 

Bloque 3. Histoloxía 

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

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

● BXB3.3.1.  Relaciona imaxes microscópicas co tecido 
ao que pertencen. 
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Bloque 4. A biodiversidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

● B4.9.  Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo.  
● B4.10.  Describir o proceso de especiación e 

enumerar os factores que o  condicionan.   
● B4.11.  Recoñecer e indicar a importancia 

bioxeográfica da  Península  Ibérica no mantemento 
da biodiversidade e a aportación de Galicia  á 
biodiversidade.   

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

Bloque 4. A biodiversidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● BXB4.7.1.  Interpreta mapas bioxeográficos e  de 
vexetación.   
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● B4.13.  Definir o concepto de endemismo, e 
coñecer e identificar os  principais endemismos da 
flora e da fauna españolas e galegas.   

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

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

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

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

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

 
 

● BXB4.7.2.  Asocia e relaciona as principais formacións 
vexetais cos biomas  correspondentes.   

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

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

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

● BXB4.10.1.  Enumera as fases da especiación. 
● BXB4.10.2.  Identifica os factores que favorecen a 

especiación.   
● BXB4.11.1.  Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa 

situación entre  dúas áreas bioxeográficas 
diferentes.   

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

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

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

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

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

● BXB4.13.2.  Identifica os principais endemismos de 
plantas e animais en España  e en Galicia.   
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● BXB4.14.1.  Enumera as vantaxes que se derivan do 
mantemento da biodiversidade  para o ser humano.   

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

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

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

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

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

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

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

● B6.1.  Comprender e discriminar os conceptos de 
nutrición heterótrofa e  de alimentación.   

● B6.2.  Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos 
invertebrados. 
   

● B6.3.  Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos 
vertebrados. 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

● BXB6.1.1.  Argumenta as diferenzas máis 
significativas  entre os conceptos de nutrición e 
alimentación.   

● BXB6.1.2.  Coñece as características da nutrición 
heterótrofa e distingue  os tipos principais. 
   

● BXB6.2.1.  Recoñece e diferencia os aparellos 
dixestivos dos invertebrados. 
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2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Para o alumnado ca materia suspensa se lles proporcionan tarefas para recuperar, que deberá entregar 
dentro do prazo indicado pola profesora. Debido a que a situación sanitaria non permite a realización da 
probas presenciais, o alumnado será convocado de maneira telemática, para realizar unha proba da 
materia das avalicións suspensas. O peso da nota final será dun  40%  a media das tarefas realizadas, 
tendo en conta que as tarefas non entregadas puntúan coma un cero e dun 60 % da proba a través de 
medios telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco - webex.  

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das 
tarefas telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado pola profesorada. Se fará a 
media de todos os traballos realizados e entregados no prazo correspondente, tendo en conta que os 
traballos non entregados contarán coma un cero, esa media se multiplicará por 0,1 e esa será 
apuntuación que se engadirá a media das duas primeiras avaliacións. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
 
- Observación do traballo e actividades. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades establecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 
 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, exercicios enviados por correo electrónico. 
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- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto 
ao rematar de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de 
tarefas relacionadas cos contidos traballados,... 
- Elaboración de informes das prácticas virtuais. 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. Con textos e presentacións 
compartidas a través de DRIVE... 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO APROBADAS: Farase a media aritmética das 
notas das dúas avaliacións. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das 
tarefas telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. Tal e como 
se indica no segundo apartado de este epígrafe. 
ALUMNADO CUNHA  OU DUAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS: fará a recuperación tal como se indica no 
primeiro apartado deste punto.  A nota final será a media da nota da avaliación aprobada e da nota da 
recuperación. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba 
extraordinaria nas datas que as autoridades educativas establezan. Na proba extraordinaria o alumnado 
deberá examinarse de toda a materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de marzo). 
A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. 
Nesta proba non se ten en conta a cualificación de aula. 

Avaliación de 
materias 

pendentes 

O alumno que ten esta materia pendente ten que facer as tarefas correspondentes a recuperación desta 
asignatura, a media de todas estas notas, entregadas nas datas correspondentes e sen retraso, se 
corresponderán cun 50% da nota, ( os traballos non entregados puntuarán como un cero) así como un 
examen das partes que ainda non se examinara antes da data de confinamento, este examen se 
corresponderá con o outro 50% da nota. Esta proba será telemática.No caso de non superar a materia irá 
a proba extraordinaria de setembro, na que se examinará de toda a materia impartida o curso anterior. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre son enviadas a través do correo electrónico a cada alumno. Así como 
explicadas a través de clases por videoconferencia. 
As tarefas de Bioloxía e Xeoloxía do terceiro trimestre  se envían en todas as semanas tendo en conta a 
carga horaria da asignatura. 
Combínanse tarefas de repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos.  
 

Metodoloxía 

Utilízase a metodoloxía que permiten as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas, 
prácticas virtuais, vídeos, monólogos científicos, formularios de autocorrección Google, elaboración 
conxunta de presentacións dixitais, … 
Clases  por videoconferencia a través de CiscoWebex  

Materiais e 
recursos 

Apuntamentos e presentacións feitas pola profesora. 
Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: CiscoWebex, correo electrónico e as ferramentas de Google : 
Gmail, Formularios Google, presentacións, documentos de texto, debuxos, ... 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e 

Videoconferencias , correo electrónico e Hangouts. 
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ás familias 

Publicidade - Este documento será pendurado na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


