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

B1.1.  Determinar as  analoxías e as  diferenzas  na estrutura das  células
procariotas e eucariotas, e interpretar as relacións evolutivas entre elas.

•BXB1.1.1.  Compara  a  célula  procariota  e  a  eucariota,  a  animal  e  a
vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre
morfoloxía e función.

B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina. •BXB1.3.1.  Recoñece  as  partes  dun  cromosoma  utilizándoo  para
construír un cariotipo.

B1.4.  Formular  e identificar os principais  procesos que teñen lugar  na
mitose  e  na  meiose,  e  revisar  o  seu  significado  e  a  súa  importancia
biolóxica.

•BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os
procesos e distingue o seu significado biolóxico.

B1.5.  Comparar  os  tipos  e  a  composición  dos  ácidos  nucleicos,  e
relacionalos coa súa función

•BXB1.5.1.  Distingue  os  ácidos  nucleicos  e  enumera  os  seus
compoñentes

B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información
xenética.

•BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información
xenética, e relaciónao co concepto de xene.

B1.7.  Comprender  e  ilustrar  como  se  expresa  a  información  xenética,
utilizando o código xenético e resolvendo problemas sinxelos

•BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do
código xenético.

B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética,
e comprender a relación entre mutación e evolución.

•BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus
tipos.

B1.9. Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da
herdanza  na  resolución  de  problemas  sinxelos,  e  recoñecer  a  base
cromosómica das leis de Mendel.

•BXB1.9.1.  Recoñece  os  principios  básicos  da  xenética  mendeliana  e
resolve problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres

B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, e establecer a
relación entre elas.

•BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a
ligada ao sexo.

B1.11.  Coñecer  e  identificar  algunhas  doenzas  hereditarias,  a  súa
prevención e o seu alcance social

B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: ADN recombinante e

•BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu
alcance  social,  e  resolve  problemas  prácticos  sobre  doenzas
hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas

BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética.
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B1.16. Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as probas
da evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo

BXB1.16.1.  Distingue  as  características  diferenciadoras  entre
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.

B1.17. Comprender e establecer os mecanismos da evolución destacando
a  importancia  da  mutación  e  a  selección.  Analizar  o  debate  entre
gradualismo, saltacionismo e neutralismo

BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación
e selección natural

B1.19. Describir a hominización. BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización

B2.1. Recoñecer, compilar e contrastar feitos que amosen a Terra como
un planeta cambiante.

BXB2.1.1.  Identifica  e  describe  feitos  que  amosen  a  Terra  como  un
planeta  cambiante,  e  relaciónaos  cos  fenómenos  que  suceden  na
actualidade

B2.6. Comprender e comparar os modelos que explican a estrutura e a
composición da Terra.

BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a
composición da Terra.

B2.7.  Combinar  o  modelo  dinámico da  estrutura  interna da  Terra  coa
teoría da tectónica de placas

BXB2.7.1.  Relaciona as  características  da  estrutura interna da Terra e
asóciaas cos fenómenos superficiais.

B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión do
fondo oceánico

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da
expansión do fondo oceánico

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento
da  litosfera  e  relacionalos  coa  súa  situación  en  mapas  terrestres.
Comprender os fenómenos naturais producidos nos contactos das placas.

BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das
placas litosféricas.

BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no
relevo.

B2.10.  Explicar  a orixe das cordilleiras,  os arcos de illas  e os oróxenos
térmicos

BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres.

B2.11. Contrastar os tipos de placas litosféricas e asociarlles movementos
e consecuencias

BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos

B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa evolución, é resultado
da interacción entre os procesos xeolóxicos internos e externos.

BXB2.12.1.  Interpreta  a  evolución  do  relevo  baixo  a  influencia  da
dinámica externa e interna.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Teranse en conta as notas das 2 primeiras avaliacións e as tarefas realizadas
no 3º trimestre

Instrumentos:
Os reflectidos na programación xeral ata o momento de confinamento, e a
partires dese momento, as tarefas realizadas.
Os  alumnos  con  algunha  parte  suspensa  realizarán  actividades  de
recuperación.

Cualificación final Media  da  1º  e  2ª  avaliacións,  incrementada en ata  un 20% coas  tarefas
realizadas desde o cese das clases.
 

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba  escrita  sobre  a  materia  vista  ata  a  suspensión  das  actividades  no
centro. Poderá incluír materia tratada no 3º trimestre, que se terá en conta
so no caso de que supoña aumento da 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, e 
correción do traballo.
Comunicación por correo electrónico
Todo o alumnado con conectividade.

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

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro; comunicación vía correo individualizado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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