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XEOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

        Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo 
 

● B1.1.  Definir  a ciencia da xeoloxía e as súas 
principais especialidades, e  comprender o traballo 
realizado polos/as xeólogos/as.   

● B1.2.  Aplicar  as estratexias propias do traballo 
científico na resolución de  problemas relacionados coa 
xeoloxía.   

● B1.3.  Entender  o concepto de tempo xeolóxico e os 
principios fundamentais da  xeoloxía, como os de 
horizontalidade, superposición, actualismo  e 
uniformismo.   

● B1.4.  Analizar  o dinamismo terrestre explicado 
segundo a teoría global da  tectónica de placas.  

●  B1.5.  Analizar a evolución xeolóxica da Lúa e 
doutros planetas do  Sistema Solar, 
comparándoas coa da Terra.  

● B1.6.  Observar as manifestacións da xeoloxía no 
ámbito diario e  identificar algunhas implicacións na 

    Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo 

 

● XB1.1.1.  Comprende a importancia da xeoloxía na 
sociedade, e coñece e  valora o traballo dos/das 
xeólogos/as en distintos ámbitos  sociais.   

● XB1.2.1.  Selecciona información, analiza datos, 
formula preguntas  pertinentes e procura respostas 
para un pequeno proxecto relacionado  coa xeoloxía.  

●  XB1.3.1.  Comprende o significado de tempo 
xeolóxico e utiliza principios  fundamentais da 
xeoloxía, como a horizontalidade, a superposición,  o 
actualismo e o uniformismo.   

● XB1.4.1.  Interpreta  algunhas manifestacións do 
dinamismo terrestre como consecuencia da  tectónica 
de placas.   

● XB1.5.1.  Analiza  información xeolóxica da Lúa 
e doutros planetas do Sistema Solar,  e compáraa 
coa  evolución xeolóxica da Terra.   
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economía, na política, no  desenvolvemento 
sustentable e no ambiente. 
 

 

● XB1.6.1.  Identifica  manifestacións da xeoloxía 
no ámbito diario, coñecendo usos e  aplicacións 
desta ciencia na economía, na política, no 
 desenvolvemento sustentable e na protección 
ambiental. 

Bloque  2. Minerais: os  compoñentes das 
rochas 
 

● B2.1.  Describir as propiedades que caracterizan a 
materia mineral;  comprender e sinalar a súa 
variación como unha función da  estrutura e a 
composición química dos minerais; e recoñecer a 
 utilidade dos minerais polas súas propiedades. 
  

● B2.2.  Coñecer e identificar os grupos de minerais máis 
importantes  segundo unha clasificación químico-
estrutural, e nomear e  distinguir de visu diferentes 
especies minerais.   

● B2.3.  Analizar as condicións fisicoquímicas na 
formación dos minerais,  e comprender e describir as 
causas da evolución, da inestabilidade  e da 
transformación mineral, utilizando diagramas de fases 
 sinxelos.   

● B2.4.  Coñecer e identificar os principais ambientes e 
procesos xeolóxicos  formadores de minerais e 
rochas, e identificar algúns minerais coa  súa orixe 
máis común (magmática, metamórfica, hidrotermal, 

Bloque  2. Minerais: os  compoñentes das 
rochas 
 

● XB2.1.1.  Identifica as características que 
determinan a materia mineral, por  medio de 
actividades prácticas con exemplos de minerais con 
 propiedades contrastadas, relacionando a 
utilización dalgúns  minerais coas súas propiedades.  

● XB2.  1.2. Recoñece os grupos minerais e identifícaos 
polas súas  características fisicoquímicas, e recoñece 
por medio dunha  práctica de visu algúns dos 
minerais máis comúns.  

● 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.  

● 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. 
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 superxénica ou sedimentaria). 
 

 

Bloque  3. Rochas ígneas,  sedimentarias e 
metamórficas 
 

● B3.1.  Explicar o concepto de rocha e os criterios de 
clasificación;  diferenciar  e identificar polas súas 
características diversos tipos de  formacións de rochas, 
e identificar os principais grupos de rochas  ígneas 
(plutónicas e volcánicas), sedimentarias e metamórficas. 

● B3.2.  Coñecer a orixe das rochas ígneas, analizando a 
natureza dos  magmas e comprendendo os 
procesos de xeración, diferenciación e  localización dos 
magmas.   

● B3.3.  Coñecer e diferenciar a orixe dos sedimentos e 
das rochas  sedimentarias, analizando o proceso 
sedimentario desde a  meteorización á diaxénese, e 
identificar as os tipos de medios  sedimentarios.   

● B3.4.  Coñecer e identificar a orixe das rochas 
metamórficas,  diferenciando as facies 
metamórficas en función das condicións 
 fisicoquímicas.   

● B3.5.  Coñecer e diferenciar a natureza dos fluídos 
hidrotermais, os  depósitos e os procesos 
metasomáticos asociados.   

● B3.6.  Comprender e describir a actividade ígnea, 
sedimentaria,  metamórfica e hidrotermal como 

Bloque  3. Rochas ígneas,  sedimentarias e 
metamórficas 
 

● 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.   

● XB3.2.1.  Describe a evolución do magma segundo 
a súa natureza, utilizando  diagramas e cadros 
sinópticos.   

● 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. 

● 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.   

● 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.   
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fenómenos asociados á tectónica  de placas. 
 

 

● 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.   

● BX3.6.1.  Comprende e explica os fenómenos 
ígneos, sedimentarios,  metamórficos e hidrotermais 
en relación coa tectónica de placas. 

Bloque  4. A tectónica de placas: unha teoría 
global 

 

● B4.1.  Coñecer e indicar como é o mapa actual das 
placas tectónicas,  e comparar este  cos mapas 
simplificados.   

● B4.2.  Coñecer e indicar canto, como e por que se 
moven as placas  tectónicas.   

● B4.3.  Comprender e explicar como se deforman as 
rochas.   

● B4.4.  Describir as principais estruturas xeolóxicas.   
● B4.5.  Describir as características dun oróxeno, e 

relacionar o relevo  galego coas principais oroxenias.  
● B4.6.  Relacionar a tectónica de placas con algúns 

aspectos xeolóxicos:  relevo, clima e cambio 
climático, variacións do nivel do mar,  distribución de 
rochas, estruturas xeolóxicas, sismicidade e 
 vulcanismo.   

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.  

● 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.   

● XB4.2.2.  Entende e explica por que se moven as 
placas tectónicas e que  relación ten coa dinámica do 
interior terrestre.   

● XB4.3.1.  Comprende e describe como se deforman 
as rochas. 

● XB4.4.1.  Coñece as principais estruturas 
xeolóxicas.   

● XB4.5.1.  Coñece e describe as principais 
características dos modelos de  oróxenos.   
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● B4.7.  Describir a tectónica de placas e os seus 
antecedentes históricos. 
 

 

 

● XB4.6.1.  Explica os principais trazos do relevo do 
planeta e a súa relación  coa tectónica de placas.   

● XB4.6.2.  Comprende e explica a relación entre a 
tectónica de placas, o  clima e as variacións do nivel 
do mar.   

● XB4.6.3.  Coñece e argumenta como a distribución 
de rochas, a escala  planetaria, está controlada pola 
tectónica de placas.   

● XB4.6.4.  Relaciona as principais estruturas 
xeolóxicas (dobras e fallas) coa  tectónica de placas.  

● XB4.6.5.  Comprende e describe a distribución da 
sismicidade e o vulcanismo  no marco da tectónica 
de placas.   

● 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. 

Bloque  5. Procesos xeolóxicos externos 
  

● B5.1.  Recoñecer a capacidade transformadora dos 
procesos externos.   

● B5.2.  Identificar o papel da atmosfera,  a hidrosfera e a 
biosfera e, nela, a acción antrópica.   

● B5.3.  Distinguir a enerxía solar e a gravidade como 
motores dos procesos  externos. 
   

● B5.4.  Coñecer e describir os principais procesos de 
meteorización física  e química, entender os 

 Bloque  5. Procesos xeolóxicos externos 
 

● XB5.1.1.  Comprende e analiza como os procesos 
externos transforman o relevo.   

● XB5.2.1.  Identifica o papel da atmosfera, a 
hidrosfera e a biosfera (incluída  a acción antrópica).  

● XB5.3.1.  Analiza o papel da radiación solar e da 
gravidade como motores dos  procesos xeolóxicos 
externos.   

● XB5.4.1.  Diferencia os tipos de meteorización.   



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

procesos de edafoxénese, e coñecer e  identificar os 
principais tipos de chans.   

● B5.5.  Comprender e diferenciar os factores que inflúen 
nos movementos de  ladeira e os principais tipos. 

● B5.6.  Analizar a distribución da auga no planeta Terra e 
o ciclo  hidrolóxico.   

● B5.7.  Analizar a influencia do escoamento superficial 
como axente  modelador e diferenciar as súas 
formas resultantes.   

● B5.8.  Comprender e describir os procesos glaciares e 
as súas formas  resultantes.   

● B5.9.  Comprender e describir os procesos xeolóxicos 
derivados da acción  mariña e a formas 
resultantes.   

● B5.10.  Comprender e describir os procesos 
xeolóxicos derivados da acción  eólica e relacionalos 
coas formas resultantes. 

● XB5.4.2.  Coñece os principais procesos 
edafoxenéticos e a súa relación  cos tipos de solos.   

● XB5.5.1.  Identifica os factores que favorecen ou 
dificultan os movementos de  ladeira e coñece os 
seus principais tipos.   

● XB5.6.1.  Coñece a distribución da auga no planeta, 
e comprende e describe o  ciclo hidrolóxico.   

● XB5.7.1.  Relaciona os procesos de escoamento 
superficial e as súas formas  resultantes.   

● XB5.8.1.  Diferencia as formas resultantes da 
modelaxe glacial, asociándoas  co seu proceso 
correspondente.   

● XB5.9.1.  Comprende a dinámica mariña e relaciona 
as formas resultantes co  seu proceso correspondente. 

● XB5.10.1.  Diferencia formas resultantes da modelaxe 
eólica.   

● XB5.11.1.  Sitúa a localización dos principais 
desertos.   

● XB5.12.1.  Relaciona algúns relevos singulares co 
tipo de rocha.   

● XB5.13.1.  Relaciona algúns relevos singulares coa 
estrutura xeolóxica.   

● 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. 

Bloque 7. Riscos xeolóxicos Bloque 7. Riscos xeolóxicos 
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● B7.1. Coñecer  e identificar os principais termos no 
estudo dos riscos naturais.   

● B7.2.  Caracterizar os riscos naturais en función da súa 
orixe: endóxena,  exóxena e extraterrestre.   

● B7.3.  Analizar en detalle algúns dos principais 
fenómenos naturais:  terremotos, erupcións 
volcánicas, movementos de ladeira,  inundacións e 
dinámica litoral.   

● B7.4.  Comprender e sinalar a distribución destes 
fenómenos naturais no  noso país e saber onde hai 
maior risco. 

● XB7.1.1.  Coñece e utiliza os principais termos no 
estudo dos riscos  naturais: risco, perigo, 
vulnerabilidade  e custo.   

● XB7.2.1.  Coñece os principais riscos naturais e 
clasifícaos en función da  súa orixe endóxena, 
exóxena ou extraterrestre.   

● 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.   

● XB7.4.1.  Coñece os riscos máis importantes no 
noso país e relaciona a súa  distribución con 
determinadas características de  cada zona. 

 
 
 

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 O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
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nota 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 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,... 
- 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. 



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

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 

 
 
 

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, … 



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

Clases  por videoconferencia a través de CiscoWebex  

Materiais e 
recursos 

Apuntamentos e presentacións elaborados 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 
ás familias 

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

Publicidade  Este documento será pendurado na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 


