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RESUMO INFORMACIÓN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º DA ESO 

1. TEMPORALIZACIÓN:  

Os contidos da materia organízanse nas unidades didácticas propostas e  pretenden desenvolverse da seguinte maneira: 

Unidades didácticas 1ºTRIMESTRE Unidades didácticas 2º TRIMESTRE Unidades didácticas 3º TRIMESTRE 

1.Estrutura e dinámica da Terra 
2.Tectónica e relevo 
3.A historia do noso planeta 

4. Estrutura e dinámica dos ecosistemas 
5. A atividade humana e o médio 
ambiente 
6. A organización celular dos seres vivos 
 

7. Herdanza e xenética 
8. A información e a manipulación 
xenética 
9. A orixe e evolución da vida. 

Os contidos e estándares de aprendizaxe detállanse na programación. 

2. METODOLOXIA: 

 

3. AVALIACIÓN: 

 
3.1. Aspectos xerais 

 
Probas escritas :85% da nota final (8,5 puntos) 
Faránse 2 probas escritas por trimestre, como mínimo. No caso de ser necesario poderase valorar a ortografía e a presentación. 
Cada proba escrita realizada estará superada cando se obteña unha nota igual ou superior a   5  (nunha escala de 1 a 10). 
- Cando a nota dunha proba escrita suspensa teña un valor entre 3 e 5, poderá ser compensada coa nota das outras 
probas escritas dentro da mesma avaliación, se con isto acada a media de 5 ou máis.  
- A nota final das probas escritas en cada trimestre será a media aritmética das cualificacións parciais obtidas en cada 
proba e deberá ser igual ou maior de 5, independentemente da porcentaxe acadada en actitude e traballo. 
- A incomparecencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na avaliación correspondente. Os 
alumnos/as ausentes  deben xustificar documentalmente no prazo e condicións indicados a ausencia para poder realizalo 
noutra data.  
- Se a profesora  observa que un alumno/a realiza, durante un exame ou proba, calquera acto  que perturbe o normal 

desenvolvemento da mesma (copiar ou intento de copiar, uso ou intento de uso de dispositivos prohibidos, etc.) o alumno/a 

perde o dereito a continuar facendo a proba quedando esta suspensa inmediatamente con un cero, o que implicará un suspenso 

na avaliación correspondente ao non estar superados os mínimos avaliados nesa proba. O alumno/a terá dereito a unha 

recuperación da avaliación correspondente en xuño, segundo a gravedade do feito. 

Traballo diario :10% da nota final (1 punto) 
-Caderno de clase: nel terán que rexistrarse todas as actividades e exercicios realizados na aula ou na casa. Para a puntuación 
valorase que estean todas as actividades realizadas. En caso de faltas de asistencia, o alumno/a terá que completar o que se 
realizou nesa día. Tamén se valora a presentación, orde, limpeza e ortografía. 
- Valorase negativamente a presentación de actividades e exercicios sen corrixir. 
- Traballo na aula virtual. Valorase a realización de todas as tarefas propostas en forma e prazo. 

Aspectos xerais: 

 
A metodoloxía didáctica empregada potenciará os seguintes aspectos: 
 
- Aprendizaxe significativa e diversificadora: adecuación aos intereses do alumnado e ao seu nivel de partida; coherencia e 
respecto co nivel cognitivo e as capacidades individuais; potenciación da participación activa na aula. 
- Traballo individual (e cando a situación o permita, tamén cooperativo) e traballo reflexivo de procedementos básicos da 
materia: comprensión lectora de textos e artigos; adecuación da expresión oral e escrita; argumentación en público; uso 
sistemático dos procedementos do método científico, etc. 
- Uso das TIC: empregaremos diversos recursos TIC por seren unha ferramenta motivadora, e que cobrou especial relevancia 
nos últimos cursos. Por iso, dende o principio do curso, complementaremos o traballo presencial na aula co traballo a través 
da aula virtual. 
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⃰⃰ A non realización das tarefas propostas supón unha nota negativa que descontara 0,25 puntos do total de 1  punto deste 

apartado. 

Actitudes :  5% da nota final (0,5 puntos) Valorase positivamente o interese polas cuestións tratadas, o respecto hacia os 

compañeiros, a puntualidade, as participacións voluntarias na aula, etc. ; e negativamente as actitudes que impidan ó resto dos 

compañeiros unha aprendizaxe axeitada, así como a falta de puntualidade, a actitude pasiva, a non realización de tarefas e 

calquera comportamento inadecuado na aula, na aula virtual, no laboratorio, etc. Cada negativo neste apartado descontará 

0,25 puntos do total de 0,5 puntos asignado a dito apartado. 

Toda esta información obtida mediante a observación directa nos distintos espazos onde se desenvolve a materia e a análise das 
diferentes producións realizadas polos alumnos/as será recollida nas fichas individualizadas do alumno/a no caderno da 
profesora. 
 
 

3.2. Cualificacións: 
 

3.2.1. Avaliacións: 
A cualificación de cada avaliación será a suma das puntuacións obtidas en cada apartado indicado anteriormente. En relación á 
nota que se introduce no programa XADE, que será a que o alumnado leve no seu boletín de cualificacións, aproximarase ó valor 
enteiro mediante o truncamento decimal. 
Para superar con éxito a avaliación é necesario conseguir unha nota numérica igual ou superior a 5 puntos. 
 
3.2.2. Recuperacións: 
Para aqueles alumnos/as que non superen unha avaliación haberá unha proba escrita de recuperación cos mesmos criterios e 
contidos cás probas escritas de avaliación. Dita proba realizarase despois  de cada avaliación ou ben en xuño, según as 
necesidades do grupo. Tamén poderán concorrer  aqueles alumnos/as que desexen subir a nota que acadaron, pero tendo en 
conta que a nota final será a da recuperación.  
 
3.3.3. Cualificación da avaliación final (xuño): 
 
No período abranguido entre a terceira avaliación e a avaliación final realizaranse actividades da tipoloxía fixada no artigo 7.8 da 
Orde (reforzo, ampliación...). Logo de realizada a terceira avaliación, a equipa docente realizará un breve informe para o 
alumnado con algunha avaliación sen superar que valerá como base para o deseño das correspondentes actividades de 
avaliación. 
A cualificación da avaliación final realizarase do seguinte xeito: 
 
1.- Alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas. 
A cualificación da avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións parciais, ao que se lle sumará, de ser o caso, a 
puntuación derivada dunha proba escrita final (preferentemente realizada a través dun cuestionario na aula virtual, ainda que 
será a profesora da materia a que decida  o formato final desta proba, en función das necesidades e características do grupo.) 
Nesta proba aplicarase o seguinte baremo: 
 
- O alumnado que  obteña un resultado inferior a 6, mantén como nota da avaliación final o resultado da media dos tres 

trimestres superados. 
- O alumnado que obteña un resultado entre 6 e 7, sumará un 0,25 á súa nota. 
- O alumnado que obteña un resultado entre 7 e 8, sumará un 0,5 á súa nota. 
- O alumnado que obteña un resultado entre 8 e 9, sumará un 0,75 á súa nota. 
- O alumnado que obteña un resultado superior a 9, sumará 1 punto á súa nota. 
 
 
A nota final obterase como a media aritmética das notas das tres avaliacións (tendo en conta os decimais) e sumando a 
puntuación correspondente por cada suposto do baremo.  Para obter  a nota final do curso,  de maneira xeral, aproximarase ao 
enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro superior para os decimais de 6 a 9.   
 
2.- Alumnado con dúas ou tres avaliacións parciais suspensas  
A cualificación da avaliación final será o resultado dunha proba escrita final de todos os contidos estudados durante o curso e 
que poderá coincidir coa proba escrita final realizada ao alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas.  
No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos,  de maneira xeral, aproximarase ao enteiro 
inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro superior para os decimais de 6 a 9.  Por debaixo dos 5 puntos redondearase 
mediante o truncamento decimal. 
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3.- Alumnado con unha avaliación parcial suspensa 
A cualificación da avaliación final será o resultado da media das dúas avaliacións parciais aprobadas (ponderado como dous 
terzos da cualificación final) co resultado dunha proba escrita final relativa unicamente aos contidos estudados nesa avaliación 
parcial (ponderado como un terzo da cualificación final). 
No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos,  de maneira xeral, aproximarase ao enteiro 
inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro superior para os decimais de 6 a 9. Por debaixo dos 5 puntos redondearase 
mediante o truncamento decimal. 
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RESUMO INFORMACIÓN  BIOLOXÍA  2º DE BACHARELATO 

1. TEMPORALIZACIÓN:  

Os contidos da materia organízanse nas unidades didácticas propostas e  pretenden desenvolverse da seguinte maneira: 

Unidades didácticas 1ºTRIMESTRE Unidades didácticas 2º TRIMESTRE Unidades didácticas 3º TRIMESTRE 
 1. Os bioelementos, a auga e os sales 
minerais. 

 2.    2. Os glícidos. 
  3. Os lípidos. 
  4. As proteínas 
  5. Os ácidos nucleicos 
  6. A célula, unidade estrutural e                                    
l          funcional. 

 7. A membrana plasmática, o citosol e 
os orgánulos non membranosos. 
 8. Os orgánulos celulares delimitados 
por membranas. 
 

       9. O metabolismo, os enzimas e as vitaminas. 
  10. O catabolismo. 
  11. O anabolismo. 
         12. A reprodución e relación da célula. 
  13. A xenética mendeliana. 
  14. O ADN, portador da mensaxe xenética. 
        15. As mutacións e a enxeñería xenética. 

16 . A evolución e a xenética de poboacións. 
 

  17.  Os microorganismos 
  18. Microorganismos, enfermidades e                 
l            biotecnoloxía. 
        19. O procesoinmunitario. 
        20. Anomalías do sistema inmunitario. 

 

 

Os contidos e estándares de aprendizaxe detállanse na programación. 

2. METODOLOXIA: 

 

3. AVALIACIÓN: 

Aspectos xerais 
 
Probas escritas : 90% da nota final (9 puntos) 
Faránse 2 probas escritas por trimestre. No caso de ser necesario poderase valorar a ortografía e a presentación. Cada proba 
escrita realizada estará superada cando se obteña unha nota igual ou superior a   5  (nunha escala de 1 a 10). 
- Cando a nota dunha proba escrita suspensa teña un valor entre 3 e 5, poderá ser compensada coa nota das outras 
probas escritas dentro da mesma avaliación, se con isto acada a media de 5 ou mais.  
- A nota final das probas escritas en cada trimestre será a media aritmética das cualificacións parciais obtidas en cada 
proba e deberá ser igual ou maior de 5, independentemente da porcentaxe acadada en actitude e traballo. 
- A incomparecencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na avaliación correspondente. Os 
alumnos/as ausentes  deben xustificar documentalmente no prazo e condicións indicados a ausencia para poder realizalo 
noutra data.  
- Se a profesora  observa que un alumno/a realiza durante un exame ou proba calquera acto  que perturbe o normal 

desenvolvemento da mesma (copiar ou intento de copiar, uso ou intento de uso de dispositivos prohibidos, etc.) o alumno 

perde o dereito a continuar facendo a proba quedando esta suspensa inmediatamente con un cero, o que implicará un suspenso 

na avaliación correspondente ao non estar superados os mínimos avaliados nesa proba. O alumno/a terá dereito a unha 

recuperación da avaliación correspondente en maio e/ou xuño, segundo a gravedade do feito. 

Aspectos xerais: 

 
A metodoloxía favorecerá o pensamento autónomo, crítico e riguroso seguindo as directrices da CIUG.  
Destacamos 2 aspectos: 
 
- Traballo individual (e cando a situación o permita, tamén cooperativo) e traballo reflexivo de procedementos básicos da 
materia: comprensión lectora de textos e artigos; adecuación da expresión oral e escrita; argumentación en público; uso 
sistemático dos procedementos do método científico, etc. 
- Uso das TIC: ademais de ser unha ferramenta motivadora, neste curso cobra especial relevancia, xa que debemos estar 
preparados para poder seguir o desenvolvemento do curso de maneira telemática, no caso de que a situación sanitaria o 
requira. Por iso dende o principio do curso complementaremos o traballo presencial na aula co traballo a través da aula 
virtual. 
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Traballo diario : 5% da nota final (0,5 puntos) 
-Caderno de clase: nel terán que rexistrarse todas as actividades e exercicios realizados na aula ou na casa. Para a puntuación 
valorase que estean todas as actividades realizadas. En caso de faltas de asistencia, o alumno/a terá que completar o que se 
realizou nesa día. Tamén se valora a presentación, orde, limpeza e ortografía. 
- Valorase negativamente a presentación de actividades e exercicios sen corrixir. 
- Traballo na aula virtual. Valorase a realización de todas as tarefas propostas en forma e prazo. 
⃰⃰ A non realización das tarefas propostas supón unha nota negativa que descontara 0,25 puntos do total de 0,5  puntos deste 

apartado 

Actitudes :  5% da nota final (0,5 puntos) Valorase positivamente o interese polas cuestións tratadas, o respecto hacia os 

compañeiros/as, a puntualidade, as participacións voluntarias na aula, etc. ; e negativamente as actitudes que impidan ó resto 

dos compañeiros unha aprendizaxe axeitada, así como a falta de puntualidade, a actitude pasiva, a non realización de tarefas e 

calquera comportamento inadecuado na aula, na aula virtual, no laboratorio, etc. Cada negativo neste apartado descontará 

0,25 puntos do total de 0,5 puntos asignado a dito apartado. 

Toda esta información obtida mediante a observación directa nos distintos espazos onde se desenvolve a materia e a análise das 
diferentes producións realizadas polos alumnos será recollida nas fichas individualizadas do alumno/a no caderno da profesora. 

 
 
 
 

CUALIFICACIÓNS: 

 
 
Avaliacións: 

A cualificación de cada avaliación será a suma das puntuacións obtidas en cada apartado indicado anteriormente. En 
relación á nota que se introduce no programa XADE, que será a que o alumnado leve no seu boletín de cualificacións, 
aproximarase ao valor enteiro mediante o truncamento decimal. 

Para superar con éxito a avaliación é necesario conseguir unha nota numérica igual ou superior a 5 puntos 
 

 
Recuperacións: 

Para aqueles alumnos/as que non superen a avaliación haberá unha proba escrita de recuperación cos mesmos criterios 

cás probas escritas de avaliación e cos contidos da mesma. Dita proba realizarase despois  de cada avaliación ou ben en xuño, 

según as necesidades do grupo. Tamén poderán concorrer  aqueles alumnos/as que desexen subir a nota que acadaron, pero 

tendo en conta que a nota final será a da recuperación.  

Avaliación final ordinaria: 

 A nota final obterase como a media aritmética das notas das tres avaliacións (tendo en conta os decimais), para o cal o 
alumno/a debe ter una nota igual ou superior a 5 en cada unha das tres avaliacións.  Para obter  a nota final do curso,  de 
maneira xeral, aproximarase ao enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro superior para os decimais de 6 a 9, pero en 
todo caso será a profesora a que decida o truncamento decimal ou redondeo final segundo a evolución do alumnado, podendo 
utilizar de novo o observado na aula para esta decisión. As notas inferiores a 5 puntos redondearanse  mediante truncamento 
decimal. 

 

Avaliación extraordinaria: 

Os alumnos ou alumnas que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria deberán facer unha proba 

escrita, oficial e extraordinaria, que comprenderá todos os contidos impartidos no mesmo curso académico. A puntuación 

máxima desta proba será de 10 puntos, e considerarase aprobado se a nota da proba realizada é maior ou igual que 5, tendo en 

conta os criterios que se aplican no redondeo. 

 

 


