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CTMA 2º de BACHARELATO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información 
ambiental 

● B1.1.  Realizar modelos de sistemas considerando as 
variables, analizando a  interdependencia dos seus 
elementos e  establecendo as súas relacións  causais. 

● B1.2.  Aplicar a dinámica de sistemas aos cambios 
ambientais acontecidos  como consecuencia da 
aparición da vida e as actividades humanas ao 
 longo da historia.   

● B1.3.  Identificar recursos, riscos e impactos, 
asociándoos á actividade  humana sobre o medio 
ambiente.   

● B1.4.  Identificar os principais instrumentos de 
información ambiental. 

 

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información 
ambiental 

● B1.1.  Realizar modelos de sistemas considerando as 
variables, analizando a  interdependencia dos seus 
elementos e  establecendo as súas  relacións 
 causais.   

● B1.2.  Aplicar a dinámica de sistemas aos cambios 
ambientais acontecidos  como consecuencia da 
aparición da vida e as actividades humanas ao 
 longo da historia.   

● B1.3.  Identificar recursos, riscos e impactos, 
asociándoos á actividade  humana sobre o medio 
ambiente.   

● B1.4.  Identificar os principais instrumentos de 
información ambiental. 

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 
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● B2.1.  Identificar os efectos da radiación solar na 
dinámica das capas  fluídas, no clima e na 
 xeodinámica externa.   

● B2.2.  Comprender o funcionamento das capas fluídas 
establecendo a súa  relación co clima.   

● B2.3.  Recoñecer os compoñentes da atmosfera 
relacionándoos coa súa  procedencia e importancia 
biolóxica.   

● B2.4.  Comprender a importancia da capa de ozono e a 
súa orixe.   

● B2.5.  Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa 
relación coa  vida na Terra.   

● B2.6.  Comprender o papel da hidrosfera como 
regulador climático.   

● B2.7.  Asociar algúns fenómenos climáticos coas 
correntes oceánicas (ou  a temperatura superficial da 
auga).   

● B2.8.  Explicar a formación de precipitacións en relación 
aos movementos  de masas de aire e interpretar 
mapas meteorolóxicos.   

● B2.9.  Identificar os riscos climáticos, valorando os 
factores que  contribúen a favorecelos e a paliar os seus 
efectos. 
 

 
 

● CTMAB2.1.1.  Valora a radiación solar como 
recurso enerxético.   

● CTMAB2.1.2.  Relaciona a radiación solar coa 
dinámica das capas fluídas e o  clima.   

● CTMAB2.1.3.  Explica a relación entre radiación 
solar e xeodinámica externa.   

● CTMAB2.2.1.  Explica a dinámica da atmosfera e 
as súas consecuencias no clima.   

● CTMAB2.3.1.  Identifica os compoñentes da 
atmosfera en relación coa súa  procedencia, a súa 
distribución e a súa dinámica.   

● CTMAB2.3.2.  Relaciona os compoñentes da 
atmosfera coa súa importancia  biolóxica.   

● CTMAB2.4.1.  Determina a importancia da capa de 
ozono e valora os efectos da súa  diminución.   

● CTMAB2.4.2.  Sinala medidas que preveñen a 
diminución da capa de ozono.   

● CTMAB2.5.1.  Valora o efecto invernadoiro e a súa 
relación coa vida na Terra.   

● CTMAB2.5.2.  Comprende e explica que factores 
provocan o aumento do efecto  invernadoiro e as súas 
consecuencias.   

● CTMAB2.6.1.  Razoa o funcionamento da 
hidrosfera como regulador climático.   

● CTMAB2.6.2.  Determina a influencia da 
circulación oceánica no clima. 

● CTMAB2.7.1.  Explica a relación entre as correntes 
oceánicas e fenómenos como  "El Niño" e os 
furacáns, entre outros.   
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● CTMAB2.7.2.  Asocia as correntes oceánicas coa 
circulación dos ventos e o  clima. 

● CTMAB2.8.1.  Relaciona a circulación de masas 
de aire cos tipos de  precipitacións.   

● CTMAB2.8.2.  Interpreta mapas meteorolóxicos.  
● CTMAB2.9.1.  Relaciona os riscos climáticos cos 

factores que os orixinan e coas  súas consecuencias.  
● CTMAB2.9.2.  Propón medidas para evitar ou 

diminuír os efectos dos riscos  climáticos. 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 
 

● B3.1.  Argumentar a orixe da contaminación atmosférica 
e identificar os  efectos sociais, ambientais e 
sanitarios que produce.   

● B3.2.  Propor medidas que favorecen a diminución da 
contaminación  atmosférica e do efecto 
invernadoiro.   

● B3.3.  Relacionar a contaminación atmosférica cos seus 
efectos biolóxicos  e  con certas condicións 
meteorolóxicas e/ou topográficas.   

● B3.4.  Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da 
contaminación  atmosférica. 
   

● B3.5.  Distinguir a orixe e os efectos do ozono 
troposférico e do ozono  estratosférico. 
   

 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 
 

● CTMAB3.1.1.  Identifica os efectos biolóxicos da 
contaminación atmosférica.   

● CTMAB3.1.2.  Asocia os contaminantes coa súa 
orixe e recoñece as súas  consecuencias sociais, 
ambientais e sanitarias.   

● CTMAB3.2.1.  Describe medidas que preveñen ou 
atenúan a contaminación  atmosférica e o efecto 
invernadoiro.   

● CTMAB3.3.1.  Relaciona o grao de contaminación 
con certas condicións  meteorolóxicas e/ou 
topográficas. 
   

● CTMAB3.3.2.  Explica os efectos biolóxicos 
producidos pola contaminación  atmosférica.   

● CTMAB3.4.1.  Describe os efectos locais, rexionais 
e globais ocasionados pola  contaminación do aire. 
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● CTMAB3.5.1.  Distingue a orixe e os efectos do 
ozono troposférico e do  estratosférico. 
   

 

Bloque 4. Contaminación das augas 

● B4.1.  Clasificar os contaminantes da auga en relación á 
súa orixe e aos  seus efectos.   

● B4.2.  Coñecer os indicadores de calidade da auga.   
● B4.3.  Valorar as repercusións para a humanidade da 

contaminación da  auga, e propón medidas que a 
eviten ou diminúan.   

● B4.4.  Coñecer os sistemas de potabilización e 
depuración das augas  residuais.    
   
 

 

Bloque 4. Contaminación das augas 

● CTMAB4.1.1.  Coñece e describe a orixe e os 
efectos da contaminación das augas  superficiais e 
subterráneas.   

● CTMAB4.1.2.  Relaciona os principais 
contaminantes da auga coa súa orixe e cos  seus 
efectos.   

● CTMAB4.2.1.  Coñece e describe os principais 
indicadores de calidade da auga.   

● CTMAB4.3.1.  Describe o proceso de eutrofización 
das augas e valora as súas  consecuencias.   

● CTMAB4.3.2.  Propón actitudes e accións 
individuais, estatais e  intergobernamentais, que 
reduzan as repercusións ambientais da  contaminación 
da auga.   

● CTMAB4.4.1.  Esquematiza as fases de 
potabilización e depuración da auga nunha  EDAR. 
 

 
 
 



Dpto. de Bioloxía e Xeoloxía: Adaptación das programacións didácticas                       IES de SABÓN, ARTEIXO 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Para o alumnado ca materia suspensa  lle 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 alumna será convocado de maneira telemática, para realizar unha proba da materia 
desa avalición suspensa. O peso da nota final será dun  50%  a media das tarefas realizadas, tendo en 
conta que as tarefas non entregadas puntúan coma un cero e dun 50 % 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 1,5 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das 
tarefas telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. Se fará a 
media de todos os traballos realizados, tendo en conta que os traballos non entregados se contarán coma 
un cero, esa media se multiplicará por 0,15 e esa será a 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 e participación nas clases virtuais. 
- 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. 
- 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,... 
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- 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 1,5 puntos 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 

Non hai pendentes 
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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 CTMA do terceiro trimestre  se envían 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 realizados 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 

  A información se fai chegar a través de videoconferencias , correo electrónico e Hangouts. 
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ás familias 

Publicidade  Este documento será pendurado na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


