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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS XERAIS DE

AVALIACIÓN

Na consideración do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, a avaliación da evolución do

alumnado ao longo da ESO e o Bacharelato débese tomar como un todo que faga especial fincapé

en tres o elementos básicos do desenvolvemento persoal:

Adquisición de novos aspectos conceptuais

Mellora nos aspectos metodolóxicos

Afondamento  na  relación  da  ciencia  co  entorno  máis   inmediato  do  alumnado,

profundizando  a análise crítico para adoitar comportamentos axeitados. 

Estamos moi alonxados da imaxe do docente decimonónico, semellante a un estricto xuíz

que aplica leis e fórmulas matemáticas de modo cego, Revindicamos a flexibilidade que permita a

adaptación  a  cada situación persoal  e que as  veces  pódese perder  con criterios  e mecanismos

ríxidos  de  avaliación  prefixados  ata  os  máis  mínimos  detalles  antes  incluso  de  coñecer  o

alumnado. Non hai que esquecer que o nosa maior satisfacción é que o alumnado evolucione de

xeito positivo, e que acade por elo a maior calificación posible. 

Por iso, para observar e valorar cada o elemento empréganse multiples instrumentos de

avaliación,  axeitados ó alumnado, unidade e nivel, entre os que caben destacar, entre  outros

Ferramentas de avaliación do traballo competencial

Evidencias dos estándares de aprendizaxe

Portfolio de aprendizaxe

Análise de actividades de composición

Análise de actividades de libro aberto

Análise de actividades orais

Rúbricas

Probas obxectivas escritas

Probas obxectivas tipo test con corrección de resposta ó azar

Análise de traballos de investigación, cadernos do laboratorio, 
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Análise de actividades  de traballo en grupo e posta en común

Análise de actividades de dramatizacións

Análise de actividades apoiadas polas TIC:  wiki, webquest, buscas do tesouro, liñas de

tempo, blogues, etc

Dependo dos instrumentos de avaliación empregados darase un peso a cada un á hora da

cualificación final, para o que haberá que valorar nos devanditos instrumentos a súa fiabilidade,

obxectividade, representatividade e a súa adecuación ao contexto do alumnado e grupo a medida

que se vaia desenvolvendo o curso, tentando sempre a maior adaptación a cada persoa e grupo, e

permitíndose unha certa flexibilidade de aplicación de distintos instrumentos de avaliación.

En cada avaliación fixarase o peso que, na cualificación final de cada trimestre e área, terán

os instrumentos de avaliación empregados para o seguimento das aprendizaxes dos seus estudantes

baseandose fundamentalmente  nos tres aspectos referidos o comezo do parágrafo.

Dependo do curso, realizáranse probas obxectivas individuais a nivel de todo o grupo. En

primeiro de ESO abarcarán unha ou dúas unidades, dependendo  da uniformidade dos contidos

(por exemplo, e máis axeitado tomar minerais e rochas como conxunto), polo que haberá como

máximo catro probas por avaliación. Nos outros cursos realizaremos idealmente dúas probas por

avaliación,  pero  invitamos  ós  grupos  a  que  sexan  participes  da  súa  avaliación  e  acorden,

razoadamente,  aumentar o diminuir  o número de probas e os contidos de cada unha, podendo

evitar períodos de saturación respecto a outras materias. En segundo de Bacharelato farase so unha

por  avaliación,  tentando  unha  adecuación  o  mellor  posible  a  proba  final  de  Bachareto,  pero

correxida por repasos que adecuen mellor a avaliación 

Todas e cada unha das devanditas probas deberán ter unha cualificación de cinco puntos

sobre dez para a promoción do alumnado. A nota resultante neste apartado será a media aritmética

dos  resultados  obtidos  en  cada  un.  Extraordinariamente  poderase  realizar  a  media  cunha

cualificación de 4’5 nunha das probas, ou incluso de catro sobre dez na circunstancia de que o

resto dos aspectos da avaliación sexan superados de xeito amplo e folgado. 

 Como norma xeral darase unha importancia a estos aspectos do 55-65%. A avaliación dos

variados aspectos rexistrados no día a  día  terá  un peso do 25-35% e ós aspectos referidos  a

materiais elaborados polo alumno (portfolio, entradas de blogues, etc..) entre un 15-10%. No caso

do Bacharelato, dado su maior carga conceptual, se reservan un 85-90% da calificación final as

probas obxectivas, e un 10-15% a aspectos da avaliación diaria. A nota numérica en calquer caso

resultará do cálculo anterior, redondeada ó número enteiro inmediatamente anterior ou posterior.
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Propoñemos  intervalos  porque  pese  á  concreción  habitual  nas  programacións  tipo  na

avaliación  de  cada  estandar  de  aprendizaxe,  nós  pensamos  que  facer  presupostos  previos  tan

pechados antes siquera de coñecer o noso alumnado é pouco axeitado, e preferimos unha certa

flexibilidade que permita a adaptación ó tipo de contido, ó ritmo e características de aprendizaxe

do noso alumnado, máis  tendo en conta a diferente procedencia e diversidade que atopamos neste

centro.  En calquer  caso, dentro de cada grupo e curso o alumnado é informado das reglas de

obtención calificación.

As porcentajes sinaladas so se aplicarán no caso de que cada parte da avaliación obteña

unha calificación de cinco sobre dez, coas mesmas situacións extraordinarias xa referidas.

A constatación dalguhna trampa ou retraso na data de entrega nalgún dos instrumentos

empregados para a avaliación conlevará unha calificación inmediata de cero puntos sobre dez na

devandita proba.

En  caso  de  avaliación  negativa,  o  longo  da  aprendizaxe  artellaranse  mecanismos  de

recuperación  dos  aspectos  non  superados.  No  caso  dos  materiais  elaborados  polos  alumnos

recuperarase a calificación negativa no momento da entrega deses mateiais completos e avaliados

positivamente.  A  superación  dos  rexistros  diarios  na  seguinte  avaliación  recuperará  a

inmediatamente anterior. Proporase unha repetición das probas obxetivas escritas, que deberán ser

calificadas  con cinco  sobre  dez  puntos  para  obter  a  consideración  de  contido  suficientemente

superado. Estas probas poden ser realizadas polo conxunto do grupo, servindo como reforzo os

alumnos xa aprobados no seu momento. 

Tamén  neste  aspecto  invitamos  ós  grupos  a  que  sexan  participes  da  súa  avaliación  e

acorden, razoadamente, aumentar o número de probas ata conquerir unha avaliación positiva. A

calificación numérica será sempre de cinco puntos, pero no balance final do curso terase en conta

calificacións superiores.

Ó rematar o curso, un balance total da consecución dos obxectivos e do desenvolvemento

das  competencias  básicas  para  emitir  unha  cualificación  axeitada  e  individualizada  de  cada

alumna/a. Todas e cada unha das avaliacións parciais deberán estar calificadas positivamente ou

recuperadas no seu caso. Todas as calificacións de cada aspecto trataranse en común, incluindo as

recuperacións, facendo media aritmética de todas elas dentro de cada apartado, ainda que podendo

desbotar  aquelas  que  se  alonxen  da  tendencia  xeral.  No  caso  de  proxectos  realizados  cunha

duración superior a dunha avaliación, calificarase na nota final, reservando para estos casos un
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10%. A porcentaxe do resto dos aspectos será o mesmo xa sinalado anteriormente (cara o seu

intervalo menor no caso da existencia dun proxecto), así como as normas de redondeo.

A non consecución dunha cualificación global de cinco sobre dez implica unha avaliación

negativa. En segundo de Bacharelato poderase realizar unha proba final de recuperación co total de

contidos do curso. No resto dos cursos esa proba global con todos os contidos realizarase no mes

de Setembro, e deberá ser calificada con cinco puntos de dez para obter unha calificación positiva

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA

AVALIACIÓN POSITIVA

O alumnado deberá demostrar un coñecemento e manexo mínimo dos epígrafes expostos a

continuación en cada un dos curso referenciados

2° BACHARELATO. CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE

 Aplica a Teoría de Sistemas ó estudio da complexidade e interdisciplinaridade das Ciencias

Ambientais,  llegar  a  defini-lo  concepto  de  medio  ambiente  baixo  un  enfoque  sistémico  e

realizar modelos sinxelos que reflexna estructura dun sistema natural  o  a sua variación no

tempo.

 Ubica  correctamente  na  escala  do  tempo  xeolóxico  os  cambios  medioambientais  de  orixe

natural e comparalos cos que teñna sua orixe nas actuacións humanas.

 Analiza  as  interaccions  mutuas  entre  o  sistema económico  humano e  os  sistemas  naturais

terrestres, Emprega-os conceptos de recursos, residuos, riscos e impactos e clasificar cada un

deis segúndo diferentes criterios.

 Relaciona as interaccions enerxéticas entre as distintas capas do Interior terrestre cos procesos

de formación de recursos e cos riscos e impactos que ditos procesos ocasionan no  sistema

humano.

 Explica  as  interrelacións  entre  os  sistemas  fluidos  externos  da  Terra,  orixe,  estructura  e

influencia sobre os demáis  sistemas, especialmente o humano.

 Indica algunhas variables que inciden na capacidade da atmosfera para difundir contaminantes,

razoando, en consecuencia, cais son as condicións meteorolóxicas que provocan maior perigo

de contaminación 
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 Emprega técnicas químicas e biolóxicas para detecta–lo grao de contaminación presente nas

nosas augas, valorando o nivel de adecuación para o desenvolvemento da vida e o consumo

humano

 Indica  as  repercusións  da  progresiva perda  de biodiversidade,  enumerando algunhas  novas

alternativas para o aproveitamento da biota mundial.

 Explica nunha cadea trófica como se produce o fluxo de enerxía e o rendemento enerxético de

cada  nivel,  deducindo  as  consecuencias  prácticas  que  deben  terse  en  conta  para  o

aproveitamento dalgúns recursos. 

 Determina  los beneficios  que se obteñen da explotación  de recursos enerxéticos,  minerais,

hídricos,  forestais,  etc.,  considerando  os  perxuizos  do  seu  agotamento  e  os  do  impacto

ambiental producido.

 Investiga as fontes de enerxía que se Empregan actualmente en España, avaliando o seu futuro

e o de  o tras alternativas enerxéticas

 Planifica unha investigación para avalia–los riscos máis  frecuentes que pode sufrir unha zona

xeográfica  de noso país,  tendo en  conta  as  súas  características  climáticas,  litolóxicas  e  as

debidas ó impacto humano, realizando un informe no  que se indiquen algunhas medidas para

mitiga–los riscos

 Enumera  as  razóns  polas  que  existen  en  España  zonas  sometidas  a  unha  progresiva

desertización, propoñendo algunhas medidas razoadas para palia–los seus efectos. 

 Avalia o impacto ambiental  dun proxecto no  que se definan algunhas accións que poidan

causar efectos ambientais

 Diferencia, ante un problema ambiental, os argumentos do modelo «conservacionista» e os do

«desenvolvemento sostible».

 Propón unha serie de medidas de tipo comunitario que poida segui–A cidadanía encamiñadas a

aproveitar mellor os recursos, a diminuí–los impactos, a mitiga–los riscos e a conseguir un

medio ambiente máis  saudable. 

 Emprega modernas técnicas de investigación (GPS, fotografías de satélites, radiometrías, etc.)

basadas en novas tecnoloxías da información e a comunicación, en pequeñas investigacións

medioambientais
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2° BACHARELATO. BIOLOXÍA 

 Relaciona  as  propiedades  biolóxicas  dos  oligoelementos  coas  súas  características

fisicoquímicas 

 Recoñece as biomoléculas e as relaciona coas súas respectivas funcións na célula.

 Explica a teoría celular e a súa importancia no desenvolvemento da Bioloxía 

 Recoñece  e  explica  os  modelos  de  organización  celular  procariota  e  eucariota  -animal  e

vexetal-

 Identifica os orgánulos da célula e describe a súa función. 

 Explica  as  características  do  ciclo  celular  e  as  modalidades  de  división  do  núcleo  e  do

citoplasma

 Xustifica a importancia biolóxica da mitose e a meiose, describe as vantaxes da reprodución

sexual e relaciona a meiose coa variabilidade xenética das especies.

 Diferenza  conceptos  de  anabolismo  e  catabolismo,  e  os  intercambios  enerxéticos  a  o  é

asociados.

 Explica o significado biolóxico da respiración celular e diferenza a vía aerobia da anaerobia.

 Enumera os diferentes procesos que teñen lugar na fotosíntese e xustifica a súa importancia

como proceso de biosíntese, individual para os organismos pero tamén global no mantemento

da vida na Terra.

 Describe  os  mecanismos  de  transmisión  dos  caracteres  hereditarios  segundo  a  hipótese

mendeliana,  e  a  posterior  teoría  cromosómica  da  herdanza,  aplicándoos  á  resolución  de

problemas relacionados con esta. 

 Explica o papel do ADN como portador da información xenética e relaciónaa coa síntese de

proteínas.

 Explica a natureza do código xenético e a súa importancia no avance da xenética valorando as

repercusións da manipulación xenética.

 Explica as mutacións e a súa repercusión na variabilidade dos seres vivos, na evolución e na

saúde das persoas. 
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 Explica  as  características  estruturais  e  funcionais  dos  microorganismos,  resaltando as  súas

relacións  con   o  tros  seres  vivos,  a  súa  función  nos  ciclos  bioxeoquímicos,  valorando  as

aplicacións da microbioloxía na industria alimentaria e farmacéutica e na mellora do medio, así

como o poder patóxeno dalgúns deis e a súa intervención nas enfermidades infecciosas. 

 Analiza  os  mecanismos  de  autodefensa  dos  seres  vivos,  coñece  o  concepto  actual  de

inmunidade e explica as características da resposta inmune
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1° BACHARELATO: CULTURA CIENTÍFICA

 Obten, selecciona e valora informacións relacionadas con temas científicos da actualidade. 

 Valora a importancia da investigación e o desenvolvemento tecnolóxico na actividade cotiá.

 Comunica conclusións e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente

as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  transmitir  opinións  propias

argumentadas.

 Xustifica a teoría de deriva continental en función das evidencias experimentais que a apoian.

 Explica  a  tectónica  de  placas  e  os  fenómenos  a  que  dá  lugar,  así  como  os  riscos  como

consecuencia destes fenómenos.

 Determina as consecuencias do estudo da propagación das ondas sísmicas P e S, respecto das

capas internas da Terra.

 Coñece e describir os últimos avances científicos sobre a orixe da vida na Terra e enunciar as

teorías  científicas  que explican  a  orixe  da vida na  Terra,  diferenciándoas  das  baseadas  en

crenzas. 

 Establece as probas que apoian a teoría da selección natural de Darwin e utilizala para explicar

a evolución dos seres vivos na Terra, enfrontándoa a teorías non científicas.

 Recoñece a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual e establecer as

adaptacións que nos fixeron evolucionar.

 Analiza a evolución histórica na consideración e no tratamento das doenzas.

 Distingue entre o que é medicina e o que non o é.

 Valora as vantaxes que suscita a realización dun transplante e as súas consecuencias.

 Toma conciencia da importancia da investigación médico-farmacéutica.

 Fai un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos. 

 Diferencia a información procedente de fontes científicas das que proceden de pseudociencias

o que perseguen obxectivos simplemente comerciais.

 Recoñece os feitos históricos máis  salientables para o estudo da xenética.
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 .  Obtén,  selecciona  e  valora  informacións  sobre  o  ADN,  o  código  xenético,  a  enxeñaría

xenética e as súas aplicacións médicas.

 Coñece  os  proxectos  que  se  desenvolven  actualmente  como  consecuencia  de  descifrar  o

xenoma humano, tales como HapMap e Encode.

 Describe e avalía as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, transxénicos

e terapias xénicas.

 Valora  as  repercusións  sociais  da  reprodución  asistida  e  a  selección  e  a  conservación  de

embrións.

 Analiza os posibles usos da clonación.

 Establece o método de obtención dos tipos de células nai, así como a súa potencialidade para

xerar tecidos, órganos e ata organismos completos. 

 Identifica  algúns  problemas  sociais  e  dilemas  morais  debidos  á  aplicación  da  xenética:

obtención de transxénicos, reprodución asistida e clonación.

 Coñece  a  evolución que experiment  o   a  informática  desde os primeiros  prototipos  ata  os

modelos máis  actuais, sendo consciente do avance logrado en parámetros tales como tamaño,

capacidade de procesamento, almacenamento, conectividade, portabilidade, etc.

 Determina o fundamento dalgúns dos avances máis  significativos da tecnoloxía actual.

 Toma  conciencia  dos  beneficios  e  dos  problemas  que  pode  orixinar  o  constante  avance

tecnolóxico.

 Valora de forma crítica e fundamentada os cambios que internet está a provocar na sociedade.

 Efectua valoracións críticas, mediante exposicións e debates, acerca de problemas relacionados

cos delitos informáticos,  o acceso a datos persoais e os problemas de socialización  o  de

excesiva dependencia que pode causar o seu uso.

 Demostra  que  se  é  consciente  da  importancia  das  novas  tecnoloxías  na  sociedade  actual,

mediante a participación en debates, elaboración de redaccións e/ o  comentarios de texto.
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1° BACHARELATO BIOLOXÍA 

  Interpreta  os datos  obtidos por distintos  métodos para construir  un modelo de estrutura e

composición do interior do planeta.

  Deseña e realizar investigacións que inclúan as características esenciais do traballo científico

(concreción  do  problema,  emisión  de  hipóteses,  deseño  e  realización  de  experiencias  e

comúnicación de resultados) en procesos como a cristalización,  a formación de minerais,  a

formación de solo, a nutrición vexetal, etc.

   Situa sobre  un mapa  as  principais  placas  litosféricas  e  valorar  as  accións que exercen os

seus bordos Explicar as zonas de volcáns e terremotos, aformación de cordilleiras, a expansión

do fondo oceánico  e a distribución simétrica dos seus materiais  e a  presencia de rochas e

fósiles semellantes en lugares moi afastados.

  Identifica os principais tipos de rochas, a súa composición, textura e proceso de formación,

afloramentos e aplicacións.

  Explica os procesos de formación dun solo, identificar os principais tipos de solos e xustificar

a importancia da súa conservación.

  Recoñece as características propias do solo e os seus compoñentes e xustificar as razóns da

súa  importancia  ecolóxica;  se  comprenderon  a  inflúencia  de  factores  como   o   tipo  de

precipitación, relevo, litoloxia, a cuberta vexetal  o  a acción humana na formación do solo e se

coñecen os tipos de solos máis  importantes e algúnhas medidas de protección dos solos para

evitar a desertización.

  Explica as características fundamentais  dos principais taxons en que se clasifican os seres

vivos e saber empregar claves dicotómicas para identificar os máis  comúns.

   Manexa os criterios  cientificos  cos que se estableceron as clasificacións dos seres vivos e

diferenciar os pertencentes a cada un dos cinco reinos, sabendo describir as características que

os identifican; se é quen de manexar claves para identificar plantas e animais, cando menos ata

o  nivel de familia.

  Relaciona  tecidos  e  órganos  cos  cinco  reinos  e  coñecer  os  principais  tecidos  animais  e

vexetais, a súa morfoloxia e fisioloxia.

  Identifica en debuxos, fotografias  o  preparacións microscópicas órganos e tecidos animais e

vexetais,  facer debuxos explicativos indicando as súas características e funcionamento e  o
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tipo de células que os forman, asi como se é capaz de realizar preparacións microscópicas

sinxelas de tecidos, manexando os instrumentos, reactivos, etc.

  Explica a vida das plantas e de calquera ser vivo como un sistema, entendendo que os seus

modelos de organización son unha resposta determinada ás condicións do medio,  fisico  o

biolóxico, para asegurar a súa supervivencia.

  Preténdese avaliar  o  coñecemento que posúe  o  alumnado sobre as funcións vitais  das

plantas e as adaptacións que lles permiten realizar estas funcións, asi como a inflúencia que

sobre o as teñen determinadas variables  Comprobarase  igualmente  se  é  capaz  de  deseñar  e

desenvolver  experiencias sobre a fotosintese e a acción das hormonas non  organismo, nas que

se inclúa control de variables.

  Coñece as funcións vitais nos principais grupos de animais e as estruturas e órganos que as

permiten.

  Coñece o proceso de nutrición nos principais grupos animais e as estruturas e órganos que

interveñen; as condutas e aparatos destinados á reprodución; os órganos e sistemas que levan a

cabo  a  súa  función  de  relación,  asi  como  as  adaptacións  que  lles  permiten  realizar  estas

funcións  Comprobarase tamén se as alumnas e os alumnos son capaces de deseñar e realizar

experiencias sobre algún aspecto da dixestión, a circulación  o  a respiración.
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4° ESO

 Determina  as  analoxías  e  diferenzas  na  estrutura  das  células  procariotas  e  eucariotas,

interpretando as relacións evolutivas entre o as.

 Identifica o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular a través da

observación directa  o  indirecta.

 Compara a estrutura dos cromosomas e da cromatina.

 Formula  os  principais  procesos  que  teñen  lugar  na  mitose  e  na  meiose  e  revisar  o  seu

significado e importancia biolóxica.

 Compara os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, relacionándoos coa súa función.

 Relaciona a replicación do ADN coa conservación da información xenética e como se expresa

a información xenética, utilizando o código xenético

 Formula  os  principios  básicos  de  xenética  mendeliana,  aplicando  as  leis  da  herdanza  na

resolución de problemas sinxelos

 Coñece algunhas enfermidades hereditarias, a súa prevención e alcance social

 Identifica as técnicas da enxeñería xenética, aplicacións e consecuencias

 Comprende os mecanismos da evolución destacando a importancia da mutación e a selección

 Coñece as sucesivas teorías da evolución, analizando as probas que as sustentan 

 Recoñece,  recompila  e  contrasta  feitos  que mostren  a  Terra  como un planeta  cambiante  ó

longo da súa historia

 Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como procedemento para o estudo

dunha zona  o  terreo

 Comprende os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra

 Combina o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas

interpretando as súas evidencias e consecuencias

 Analiza que o relevo, na súa orixe e evolución, é resultado da interacción entre os procesos

xeolóxicos internos e externos.

 Categoriza os factores ambientais e a súa influencia sobre os seres vivos.

14



 Identifica as relacións intra e interespecíficas como factores de regulación dos ecosistemas

 Explica os conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas

 Compara adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a utilización de exemplos

 Expresa como se produce a transferencia de materia e enerxía ao longo dunha cadea  o  rede

trófica e deducir as consecuencias prácticas na xestión sostible dalgúns recursos por parte do

ser humano

 Contrasta algunhas actuacións humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e

argumentar  as  razóns  de  certas  actuacións  individuais  e  colectivas  para  evitar  a  súa

deterioración

 Concreta a problemática dos distintos procesos de tratamento de residuos

 Asocia  a  importancia  que  ten  para  o  desenvolvemento  sostible  a  utilización  de  enerxías

renovables.

 Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico.

 Discrimina  e  decide  sobre as  fontes  de información e  os  métodos empregados para a  súa

obtención

 Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo
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CULTURA CIENTÍFICA 4° ESO

 Obtén, selecciona e valora informacións relacionadas con temas científicos da actualidade 

 Valora a importancia que ten a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico na actividade

cotiá 

  Comunica  conclusións  e  ideas  en  distintos  soportes  a  públicos  diversos,  utilizando

eficazmente as tecnoloxías da información e comunicación para transmitir  opinións propias

argumentadas.

 Diferencia as explicacións científicas relacionadas co universo, o sistema solar, a Terra, a orixe

da vida e a evolución das especies daquelas baseadas en opinións ou crenzas 

  Coñece as teorías que xurdiron ao longo da historia sobre a orixe do universo e en particular a

teoría do Big-Bang 

  Describer a organización do universo e como se agrupan as estrelas e planetas 

  Sinala que observacións poñen de manifesto a existencia dun burato negro, e cales son as súas

características 

  Distingue as fases da evolución das estrelas e relaciónaas coa xénese de elementos 

  Recoñece a formación do sistema solar 

 Indica as condicións para a vida noutros planetas 

  Coñece os feitos históricos máis relevantes no estudo do universo.

 Identifica os principais problemas ambientais, as causas que os provocan e os factores que os

intensifican; así como predi as súas consecuencias e propón solucións a estes 

  Valora  as  graves  implicacións  sociais,  tanto  na  actualidade  como  no  futuro,  da

sobreexplotación de recursos naturais, contaminación, desertización, perda de biodiversidade e

tratamento de residuos 

  Sabe  utilizar  climogramas,  índices  de  contaminación,  datos  de  suba  do  nivel  do  mar  en

determinados puntos da costa, etc., interpretando gráficas e presentando conclusións 

  Xustifica  a  necesidade  de  buscar  novas  fontes  de  enerxía  non  contaminantes  e

economicamente viables, para mante o estado de benestar da sociedade actual 

16



  Coñece  a  pila  de  combustible  como  fonte  de  enerxía  do  futuro,  establecendo  as  súas

aplicacións en automoción, baterías, subministración eléctrica a fogares, etc 

  Argumenta sobre a necesidade dunha xestión sostible dos recursos que proporciona a Terra.

Asocia  a  importancia  que  ten  para  o  desenvolvemento  sostible  a  utilización  de  enerxías

renovables.

 Recoñece que a saúde non é soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades 

  Diferencia os tipos de enfermidades máis frecuentes, identificando algúns indicadores, causas

e tratamentos máis comúns 

  Estuda a explicación e tratamento da enfermidade que se fixo ao longo da Historia 

 Coñece  as  principais  características  do  cancro,  diabete,  enfermidades  cardiovasculares  e

enfermidades mentais, etc., así como os principais tratamentos e a importancia das revisións

preventivas 

  Toma conciencia do problema social e humano que supón o consumo de drogas 

  Valora a importancia de adoptar medidas preventivas que eviten os contaxios, que prioricen os

controis médicos periódicos e os estilos de vida saudables.

 Realiza estudos sinxelos e presentar conclusións sobre aspectos relacionados cos materiais e a

súa influencia no desenvolvemento da humanidade 

  Coñece os principais métodos de obtención de materias primas e as súas posibles repercusións

sociais e ambientais 

  Coñece as aplicacións dos novos materiais en campos como electricidade e electrónica, téxtil,

transporte, alimentación, construción e medicina.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3° E.S.O

 Entende o concepto de célula e recoñecer os principais tipos de células

 Identilica os principais orgánulos celulares e a súa función.

 Distingui entre seres unicelulares e pluricelulares.

17



 Entende  os  conceptos  de  tecido,  órgano,  aparello,  sistema,  metabolismo,  catabolismo,

anabolismo.

 Comprende o funcionamento dos aparellos que interveñen na función de nutrición humana.

 Valora a importancia dunha dieta equilibrada.

 Coñece os procesos de obtención e conservación de alimentos.

 Comprende a función de relación e a anatomla e función dos órganos dos sentidos.

 Relaciona os sistemas nervioso e endocrino.

  Identifica a importancia do sistema inmunitario.

  Sabe describira anatomía e fisiologla dos aparatos reproductores masculino e feminino.

 Valora a importancia de coñece-los distintos métodos anticonceptivos, asl como as técnicas de

reproducción asistida.

 Sabe previr as enfermedades de transmisión sexual e a SIDA.

 Recoñece as principais enfermidades relacionadas cos aparellos e sistemas estudiados.

 Diferencia recursos renovables de non renovables.

 Identifica os diferentes orixes da contaminación da auga.

 Diferencia  os  tipos  de  residuos  sólidos.  Diferenciar  os  procesos  xeolóxicos  externos:

meteorización, erosión, transporte, sedimentación.

 Coñece rochas sedimentarias.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1° E.S.O.

 Distingue  os elementos  que forman  o universo.  

 Describe  os compoñentes do Sistema Solar. 

 Coñece os movementos da Terra e a súa influencia nos climas, nas estacións, etc.

 Identifica a  composición da  atmosfera  

 Recoñece algúns  dos fenómenos  que  se  originan na atmósfera

 Representa o ciclo da auga e identificar os diferentes estados da auga. 
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 Explica a importancia da auga para a vida.

 Diferencia  entre  rocha  e  mineral.  

 Coñece as caracteristicas  dos minerais.  

 Coñece  os principais tipos de rochas.

 Describe as capas da Terra e poder realizar a súa modelización.

 Define a célula como unidade básica dos seres vivos. 

 Explicar as funcións vitais.

 Clasifica taxonómicamente os seres vivos. 

 Clasifica os seres vivos en cinco reinos.

 Coñece o reino vexetal e a súas caracteristicas. 

 Clasifica os principais grupos vexetais

 Coñecer o reino animal e a súas caracteristicas. 

 Clasificar os principais grupos animais

 Coñece o reino moneras e a súas caracteristicas. 

 Clasifica os principais grupos de móneras

 Coñece o reino protistas e a súas caracteristicas. 

 Clasificar os principais grupos de protistas

 Coñece o reino fungos e a súas caracteristicas. 

 Clasifica os principais grupos de fungos

 Valora a importancia nas nosas vidas das distintas especies

 Recoñece   o  concepto   e  importancia   dos  ecosistemas  e  da  conservación   e  respecto  á

naturaleza
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ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS NON

SUPERADAS NOS CURSOS ANTERIORES

Na programación contémplanse os contidos,  criterios de avaliación e mínimos esixibles

para  unha  avaliación  positiva,  así  como  os  instrumentos  de  avaliación  para  os  alumnos  con

asignaturas non superadas en cursos anteriores, que constan de probas parciais e globais escritas e

apoio especifico fora do horario lectivo. O resumo pódese leer a continuación:

A materia dos distintos cursos dividirase en dúas probas parciais, cada unha delas contendo

a metade aproximada das unidades de cada curso, tentando unha mínima coherencia dos bloques

en cada parte

 A primeira proba farase na segunda quincena de xaneiro e a segunda na primeira quincena

de abril. A nota requerida para a obtención do aprobado e de cinco puntos en ambas probas, e a

nota reflexada será a media aritmética de ambas probas. No caso de non acadar esta nota de corte

nun dos exercicios, poderase realizar dita media sempre que a proba suspensa non sexa inferior a

catro puntos.

No caso de acadar unha avaliación negativa por parciais, proporase unha proba global no

mes  de  maio  e  outra  extraordinaria  no  mes  de  setembro.  Ambas  serán  probas  únicas  que

recolleránn  todos  os  contidos  do  curso.  As  datas  concretas  destas  probas  serán  fixadas  e

informadas pola Xefatura de Estudios. A nota requerida para a obtención do aprobado é de cinco

puntos en ambas probas, e a nota reflectida será a obtida nelas.

Recoméndase a realización por parte dos alumnos dos exercicios das distintas unidades.

Ante calquera atranco,  e  pese a non contar  no horario con disponibilidade  para o seguimento

específico  de  este  alumnado,  os  profesores  do  Departamento  ofertan  todo  tipo  de  apoio  ao

alumnado que llelo requira, tanto nas horas lectivas como nos descansos entre clases.
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