
Departamento de bioloxía e xeoloxía. 
Na proba extraordinaria de setembro avaliaranse os estándares de aprendizaxe indicados na programación, 

que foron impartidos no  curso 2018-2019, a continuación indícanse por cursos:  

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS  1ESO 
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS E ESTRATEXIAS. METODOLOXÍA CIENTÍFICA 

Identifica algúns dos termos máis frecuentes do vocabulario científico, e exprésase de xeito correcto tanto oral como por escrito. 

Procura a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 

Transmite a información seleccionada, utilizando diversos soportes. 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia 

Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado. 

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, , describe as súas observacións. 

BLOQUE 2. A TERRA NO UNIVERSO  

Coñece a existencia de ideas distintas sobre a orixe do universo. 

Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar 

Precisa algunhas das características que se dan no planeta Terra que permiten o desenvolvemento da vida nel, e que non se dan 

nos outros planetas. 

Identifica a posición da Terra no Sistema Solar 

Recoñece os fenómenos principais relacionados co movemento e a posición dos astros, e deduce a súa importancia para a vida. 

Interpreta gráficos e esquemas fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa 

da Terra, a Lúa e o Sol. 

Describe as características xerais de algúns dos materiais máis frecuentes nas zonas externas do planeta 

Describe algunhas das características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre. 

Identifica algúns minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos. 

Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 

Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión sustentable dos recursos minerais. 

Recoñece a estrutura da atmosfera e a composición da troposfera 

Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais. 

Identifica e xustifica as causas que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

Relaciona situacións en que a actividade humana interfire coa acción protectora da atmosfera. 

Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

Describe o ciclo da auga 

Comprende e identifica o significado da xestión sustentable da auga doce, e enumera medidas que colaboren nesa xestión. 

Recoñece algúns dos problemas de contaminación de augas doces e salgadas, en relación coas actividades humanas 

Describe algunhas das características que posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra. 

BLOQUE 3. A BIODIVERSIDADE NO PLANETA TERRA. 

Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas 

máis comúns co seu grupo taxonómico. 

Identifica e recoñece algúns exemplares característicos de cada un destes grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 

Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico. 

Asocia algúns invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen. 

Recoñece algúns exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen. 

Coñece o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia para o conxunto de todos os seres vivos.  

Describe algunhas das características xerais e singulares dos principais grupos de plantas 

E capaz de utilizar claves de identificación 

Identifica que é unha especie endémica e unha especie en perigo de extinción, e coñece algún exemplo 

Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

Identifica algúns exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas galegos. 

BLOQUE 4. OS ECOSISTEMAS 

Identifica algúns dos compoñentes dun ecosistema. 

Recoñece os factores desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema. 

Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 

BLOQUE 5. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

Integra e aplica as destrezas propias do método científico 

Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 

nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 

Expresa as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 



Estándares de aprendizaxe de 3º da ESO 

BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS E ESTRATEXIAS. METODOLOXÍA CIENTÍFICA 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito. 

BLOQUE 2: A CÉLULA. UNIDADE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DOS SERES VIVOS 

 UD1: A organización do corpo humano 

 BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

BLOQUE 3: AS PERSOAS E A SAÚDE. PROMOCIÓN DA SAÚDE 

 BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función. 

 Ud2 Alimentación e saúde 

 BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables. 

BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos 
cos nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

 UD3, 4 A nutrición: aparatos dixestivo,respiratorio, circulatorio e excretor 

 BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de 
nutrición, e relaciónao coa súa contribución no proceso. 

BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas 
causas. 

 UD 5,6 A relación 

 BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 

BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa 
prevención. 

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa función. 

BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie claramente a integración neuroendócrina. 

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparello locomotor. 

BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 

 UD 7 A reprodución humana 

 BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica a súa función. 

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas participan na súa regulación. 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 



 

 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención. 

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno. 

 UD8  A saúde e o sistema inmunitario  

 BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para 
promovela individual e colectivamente. 

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas.  
BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. 

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña propostas de actuación. 

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como método de prevención das doenzas. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o ser humano. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, 
alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e control. 

BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 

 UD 9 O relevo e os procesos xeolóxicos externos 

BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

Bloque 5. O solo como ecosistema. 

 BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas 
interaccións. 

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. 

 UD10 O modelado do relevo 

 BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece algún dos seus 
efectos no relevo. 

BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica algunhas formas 
resultantes características. 

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe. 

BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre. 

 UD11 A dinámica interna da Terra 

 BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 

BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. 

 BXB4.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de prevención 
que debe adoptar. 



Ao alumnado de 4º da ESO da materia de bioloxía e xeoloxía que ten que realizar a proba 

extraordonaria, a súa profesora Josefa Fernández Rodríguez, deulle individualmente e por 

escrito, unhas orientacións para preparar os seguintes estándares de aprendizaxe, que se 

impartiron ao longo do curso académico 2018-2019. 

 

No apartado Avaliación extraordinaria da programación didáctica de 4º da ESO, faise unha 

descrición da proba extraordinaria e cualificación desta.  
 

 

Estándares de aprendizaxe impartidos de 4º da ESO  

materia bioloxía e xeoloxía 

Unidades 
no libro 
de texto  

 
Estándares de aprendizaxe 

Bloque 2. A A dinámica da Terra 

Ud3 ▪ BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 

▪ BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades 
temporais na historia xeolóxica. 

▪ BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece 
algúns animais e plantas característicos de cada era. 

▪ BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica. 

Ud2 ▪ BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 

▪ BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os principios de superposición de estratos, superposición de procesos e 
correlación. 

 
Ud1 

 

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

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

Ud2 ▪ BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da expansión do fondo oceánico. 

▪ 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. 

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

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

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

 
 
 
 
 
Ud6 

▪ Bloque 1. A evolución da vida                                                                           

▪ 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. 

▪ BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

▪ BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo celular. 

▪ BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 

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

 
Ud8 

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

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

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

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



 
Ud7 

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

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

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

 
Ud8 

▪ BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

▪ BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 

▪ BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética. 

▪ BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía. 
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▪ BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

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

▪ BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 

▪ BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 

                                                                                
 
 
 
 
 
 

UD 4 

▪ Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente   

▪ BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 

▪ BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 

▪ BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais 
desencadeantes deste. 

▪ BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa 
importancia na conservación deste. 

▪ BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos reais. 

▪ BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento 
destas. 

▪ BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora criticamente a súa 
importancia. 

▪ BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

▪ BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertización, 
esgotamento de recursos, etc. 

UD5 ▪ BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental 
do contorno próximo, elabora informes e preséntaos utilizando distintos medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ao o alumnado de 1º de bacharelato da materia de bioloxía e xeoloxía que ten que realizar 

a proba extraordinaria, a súa profesora Josefa Fernández Rodríguez, deulle individualmente e 

por escrito,  unhas orientacións para preparar os seguintes estándares de aprendizaxe, que se 

impartiron ao longo do curso académico 2018-2019. 

No apartado Avaliación extraordinaria da programación didáctica 1º de bacharelato faise 

unha descrición da proba extraordinaria e cualificación desta. 
 

Estándares de aprendizaxe impartidos de 1º de bacharelato  

materia bioloxía e xeoloxía 

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

▪ BXB1.1.1. Describe as características dos seres vivos: funcións de nutrición, relación e reprodución. 

▪ BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos. 

▪ 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. 

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

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

▪ BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 

▪ BXB2.1.2. Perfila células procariotas  eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

▪ 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 microscópicas. 

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

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

Bloque 3. Histoloxía 

▪ BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización celular e determina as súas vantaxes para os seres pluricelulares. 

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

▪ BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen. 

Bloque 4. A biodiversidade 

▪ BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 

▪ BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres vivos. 

▪ BXB4. 3.1. Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a abundancia de especies. 

▪ BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como desencadeante da biodiversidade. 

▪ 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 dominios e dos reinos en que se clasifican os seres vivos. 

▪ BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas bioxeográficas. 

▪ BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños. 

▪ BXB4.6.1. Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de biomas, ecosistemas e especies. 

▪ BXB4.9.1. Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos. 

▪ BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual como factores clave no aumento de biodiversidade. 

▪ BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación. 

▪ BXB4.10.2. Identifica os factores que favorecen a especiación. 

▪ BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou especie endémica. 



▪ BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade para o ser humano. 

▪ BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 

▪ BXB4.15.2. Coñece e explica as principais ameazas que penden sobre as especies e que fomentan a súa extinción. 

▪ BXB4.16.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas das actividades humanas. 

▪ BXB4.16.2. Indica as principais medidas que reducen a perda de biodiversidade. 

▪ BXB4.17.1. Coñece e explica os principais efectos derivados da introdución de especies alóctonas nos ecosistemas. 

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio 

▪ BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales minerais. 

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

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

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

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

▪ BXB5.6.1. Argumenta e precisa a importancia da fotosíntese como proceso de biosíntese, imprescindible para o mantemento da vida na Terra. 

▪ BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais. 

▪ BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen. 

▪ BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias. 

▪ BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas súas funcións. 

▪ BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento das plantas. 

▪ BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas. 

▪ BXB5.13.1. Diferencia os ciclos biolóxicos e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e estruturas características. 

▪ BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de plantas. 

▪ BXB5.14.1. Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas e diferencia a orixe e as partes da semente e do froito. 

▪ BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de xerminación. 

▪ BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de propagación dos froitos. 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións 

▪ BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición e alimentación. 

▪ BXB6.1.2. Coñece as características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos principais. 

▪ BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados. 

▪ BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados. 

▪ BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función. 

▪ BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino. 

▪ BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais. 

 BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e explica as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

▪ BXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, dobre, incompleta ou completa). 

▪ BXB6.7.1. Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións. 

▪ BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e respiración, e explica o significado biolóxico de respiración celular. 

▪ BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios cos grupos aos que pertencen, e recoñéceos en representacións esquemáticas. 

▪ BXB6.10.1. Define e explica o proceso da excreción. 

▪ BXB6.11.1. Enumera os principais produtos de excreción e clasifica os grupos de animais segundo os produtos de excreción. 



▪ BXB6.12.1. Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as súas principais estruturas a partir de representación esquemáticas. 

▪ BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións dunha nefrona. 

▪ BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos ouriños. 

▪ BXB6.14.1. Identifica os mecanismos específicos ou singulares de excreción dos vertebrados. 

▪ BXB6.15.1. Integra a coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as dúas funcións. 

▪ BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 

▪ BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios. 

▪ BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso nervioso na neurona e entre neuronas. 

▪ BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

▪ BXB6.19.1. Identifica os principais sistemas nerviosos de vertebrados. 

▪ BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións do sistema nervioso somático e o autónomo. 

▪ BXB6.21.1. Establece a relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso. 

▪ BXB6.22.1. Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas. 

 BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora e en que lugar se evidencia a actuación dalgunhas das hormonas que actúan no corpo humano. 

▪ BXB6.22.3. Relaciona cada glándula endócrina coa hormona ou as hormonas máis importantes que segrega, e explica a súa función de control. 

▪ BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os inconvenientes de cada unha. 

▪ BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución asexual en organismos unicelulares e pluricelulares. 

▪ BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución sexual. 

▪ BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 

▪ BXB6.26.1. Diferencia os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 

▪ BXB6.27.1. Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os acontecementos característicos de cada unha. 

Bloque 7 Estrutura e composición da Terra 

▪ BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a base dos procedementos que utiliza e as súas achegas e limitacións. 

▪ BXB7.2.1. Resume a estrutura e composición do interior terrestre, distinguindo as súas capas en función da súa composición e da súa mecánica, así como as 
descontinuidades e as zonas de transición entre elas. 

▪ BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que permiten diferencialas. 

▪ BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra e contrasta o que achega cada un deles ao coñecemento da estrutura da Terra. 

▪ BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do planeta. 

▪ BXB7.4.1. Indica as achegas máis relevantes da deriva continental, para o desenvolvemento da teoría da Tectónica de placas. 

▪ BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles. 

▪ BXB7.6.1. Distingue métodos desenvolvidos grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos coa investigación dun fenómeno natural. 

▪ BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese social ou industrial de determinados tipos de minerais e rochas. 

Bloque 8: Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

▪ BXB8.3.1. Diferencia os tipos de rochas magmáticas, identifica as máis frecuentes, con axuda de claves, e relaciona a súa textura co seu proceso de formación. 

▪ BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 

▪ BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia terrestre, relacionando a súa textura co tipo de metamorfismo experimentado. 

▪ BXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia terrestre. 

▪ BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a diferentes criterios. 

▪ BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que a constitúen. 

 


