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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Especificar as características dos seres vivos. •BXB1.1.1.  Describe  as  características  dos  seres  vivos:  funcións  de
nutrición, relación e reprodución

B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula •BXB1.2.1.  Identifica  e  clasifica  os  bioelementos  e  as  biomoléculas
presentes nos seres vivos.

B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas que constitúen a
materia viva, e relacionalos coas súas respectivas funcións biolóxicas na
célula. 

•BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades
das moléculas básicas que configuran a estrutura celular, e destaca a
uniformidade molecular dos seres vivos.

B1.4.Diferenciar  os  monómeros  constituíntes  das  macromoléculas
orgánicas

•BXB1.4.1.  Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas
orgánicas.

B1.5.  Recoñecer  e  identificar  algunhas  macromoléculas  cuxa
conformación estea directamente relacionada coa súa función

•BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa
súa estrutura tridimensional

B2.1. Describir a célula como unidade estrutural, funcional e xenética dos
seres vivos, e distinguir unha célula procariota dunha eucariota e unha
célula animal  dunha vexetal,  analizando as  súas  semellanzas e as súas
diferenzas

•BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e
xenética dos seres vivos.
•BXB2.1.2.  Perfila  células  procariotas  e  eucarióticas  e  nomea as  súas
estruturas.

B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa
función

•BXB2.2.1.  Representa  esquematicamente  os  orgánulos  celulares  e
asocia cada orgánulo coa súa función ou coas súas funcións.
•BXB2.2.2.  Recoñece  e  nomea  células  animais  e  vexetais  mediante
microfotografías ou preparacións micrscópicas. 

B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mitose e da meiose, e 
argumentar a súa importancia biolóxica..

•BXB2.3.1. Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da
mitose e da meiose.

B2.4. Establecer as analoxías e as diferenzas principais entre os procesos
de división celular mitótica e meiótica.

•BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose
e a meiose.

B3.1. Diferenciar os niveis de organización celular e interpretar como se
chega ao nivel tisular.

BXB3.1.1.  Identifica os  niveis  de  organización celular  e  determina as
súas vantaxes para os seres pluricelulares
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B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a composición dos tecidos animais
e vexetais, en relación coas súas funcións

BXB3.2.1.  Relaciona  tecidos  animais  e/ou  vexetais  coas  súas  células
características, asociando a cada unha a súa función.

B4.1 Coñecer e inidicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos BXB4.1.1. Identificar os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos

B4.4.  Coñecer e indicar  as características dos tres dominios e os cinco
reinos en que se clasifican os seres vivos

BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan
os seres vivos

BXB4.4.2.  Enumera  as  características  de  cada  un  dos  domnios  e  dos
reinos en que se clasifican os seres vivos

B5.1. Describir como se realiza a absorción da auga e os sales minerais BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales minerais

B5.2.  Coñecer  e  identificar  a  composición  do  zume  bruto  e  os  seus
mecanismos de transporte

BXB5.2.1.  Coiñece e  explica  a  composición  do zume bruto  e  os  seus
mecanismos de transporte

B5.3.  Explicar  os  procesos  de  transpiración,  intercambio  de  gases  e
gutación

BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e
gutación.

B5.4. Coñecer e identificar a composición do zume elaborado e os seus
mecanismos de transporte

BXB5.4.1.  Explica  a  composición  do  zume  elaborado  e  os  seus
mecanismos de transporte

B5.5. Comprender e diferenciar as fases da fotosíntese e os factores que
afectan o proceso

BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase
da fotosíntese e asocia, a nivel de orgánulo, onde se producen.

B5.6. Salientar a importancia biolóxica da fotosíntese BXB5.6.1.  Argumenta  e  precisa  a  importancia  da  fotosíntese  como
proceso de biosíntese, imprescindible para o mantemento da vida na
Terra.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Realización de probas escritas
Traballo de aula
Tarefas domiciliarias (3º trimestre)

Instrumentos:
Probas escritas
Tarefas realizadas

Cualificación final

Media da primeira e segunda avaliacións, incrementada en ata o 20% coas
tarefas realizadas desde o cese das clases.
Os  alumnos  coa  primeira  ou  segunda  avaliación  suspensa  realizarán
actividades telemáticas de recuperación.

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba  escrita  sobre  a  materia  vista  ata  a  suspensión  das  actividades  no
centro. Poderá incluír tamén materia do 3º trimestre, que será computada
só no caso de que supoña un aumento na cualificación.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non é aplicable

Criterios de cualificación:
Non é aplicable

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non é aplicable
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
Actividades de recuperación nos casos en que sexa necesario.
Actividades de repaso e reforzo para consolidar o aprendido.
Eventualmente, actividades de ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Proposta das actividades, orientacións para a súa realización, 
corrección das actividades.
Comunicación por correo electrónico. 
Todo o alumnado ten conectividade

Materiais e recursos
Dispositivo con conexión a Internet.
Libro de texto. 
Correo electrónico.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Realizarase mediante a páxina web do centro e/ou por comunicación vía 
correo individualizado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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