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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

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. 

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, superxénica 
ou sedimentaria) 

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.  

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. 

XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as 
súas principais características. 

XB3.1.2. Identifica mediante unha proba 
visual, en fotografías e/ou en espécimes 
reais, variedades e formacións de rochas, 
realizando exercicios prácticos na aula e 
elaborando táboas comparativas das súas 
características. 

B4.4. Describir as principais estruturas 
xeolóxicas. 

B4.4.1. Coñece as principais estruturas 
xeolóxicas 

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 

XB4.6.1. Explica os principais trazos do 
relevo do planeta e a súa relación coa 
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. 

B5.1. Recoñecer a capacidade 
transformadora dos procesos externos 

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

B5.14. Interpretar fotografías de 
paisaxes en relación cos axentes e os 
procesos xeolóxicos externos. 

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. 

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

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Terase en conta os resultados acadados nas 

avaliacións anteriores. 
- O alumnado pode mellorar a súa cualificación coas 

actividades realizadas neste último trimestre. Terase 
en conta a interacción coa profesora, as actividades 
e traballos entregados e o resultado das probas 
telemáticas. 

 
Instrumentos: 

- Probas telemáticas. 
- Actividades e traballos entregados. 
- Participación e interacción: consulta de dúbidas, 

visualización do material da Aula virtual. 
Cualificación 

final 
A= Nota da 1ª avaliación 
B= Nota da 2ª avaliación 
C= Nota que terá en conta a participación, a interacción e 
actividades e traballos entregados (50%) e as probas 
telemáticas do 3º trimestre (50%) 
 
A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
O alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas 
de xeito presencial a cualificación será a media desas dúas 
avaliacións, ou a media da primeira, a segunda e o traballo 
feito no terceiro trimestre se desa maneira o alumnado 
mellora a súa cualificación. 
A nota final será a máis alta entre a media de A e B 
((A+B)/2) e a media de A, B e C ((A+B+C)/3). 
Isto quere dicir que todo o alumnado pode mellorar a 
nota obtida nas dúas primeiras avaliacións e, no peor 
dos casos, mantela. 

Materias 
pendentes 

A totalidade do alumnado de 2º de bacharelato, ten 
superadas todas as materias de niveis anteriores dentro do 
departamento de ciencias naturais. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
Actividades 1. Lectura comprensiva de apuntes, visualización de 

vídeos, esquemas e imaxes aclaratorias, relativos aos 
estándares de aprendizaxe indicados no apartado 1 
deste documento. 
2. Realización de actividades e posterior resolución das 
mesmas. 
3. Realización de probas telemáticas ao rematar cada 
bloque, agás no bloque 5, no que se farán dúas probas 
debido a súa amplitude. 

Metodoloxía 1. Todo o alumnado ten conectividade 
2. O alumnado ten os contidos (apuntes, vídeos, 
imaxes e actividades) colgados na Aula virtual. Estes 
contidos están estruturados por sesións, que se 
corresponden coas sesións que teríamos de maneira 
presencial. 
3. As actividades propostas en cada sesión, serán 
solucionadas ao final de cada semana. Algunhas 
destas actividades son enviadas á profesora para poder 
ser revisadas e valoradas. 
4. Ao finalizar cada bloque (agás o bloque 5 que terá 
dúas) farase unha proba telemática. 
5. Diariamente, durante o traballo, realización das 
actividades ou das probas, a profesora e o alumnado 
permanecen en continuo contacto a través do correo 
electrónico do instituto, para solucionar as posibles 
dúbidas que vaian xurdindo. 
 

Materiais e 
recursos 

1. Correo electrónico 
2. Aula virtual 
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4. Información e publicidade 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada 
ao alumnado por correo electrónico. 
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro 
da sección do departamento de ciencias naturais 

 


