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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 
adecuado ao seu nivel. 
B1.3. Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas de 
laboratorio ou de campo, describir a súa execución e interpretar os seus 
resultados. 
B2.2. Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así como algunhas 
das concepcións que sobre este sistema planetario se tiveron ao longo da 
historia. 
B2.3. Relacionar comparativamente a posición dun planeta no sistema solar 
coas súas características. 
B2.4. Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. 
B2.5. Establecer os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e relacionalos coa 
existencia do día e a noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 
B2.6. Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a 
distribución nas grandes capas da Terra. 
B2.8. Analizar as características e a composición da atmosfera, e as propiedades 
do aire. 
B2.12. Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o ciclo da auga e o 
uso que fai dela o ser humano. 
B2.15. Seleccionar as características que fan da Terra un planeta especial para 
o desenvolvemento da vida. 
B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos. 
B3.2. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos e 
identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e 
as plantas máis comúns. 
B3.3. Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e 
explicar a súa importancia no conxunto dos seres vivos. 
B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. 
B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a 
vida, e caracterizar os principais grupos de plantas. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e exprésase 
de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 
BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os 
instrumentos e o material empregado. 
BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe as 
súas características xerais. 
BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o 
desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros planetas. 
BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 
BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a 
posición dos astros, e deduce a súa importancia para a vida. 
BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis frecuentes nas zonas 
externas do planeta e xustifica a súa distribución en capas en función da súa 
densidade. 
BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre, e 
os materiais que os compoñen, e relaciona esas características coa súa situación. 
BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais en 
relación coa súa orixe. 
BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado de 
agregación. 
BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o desenvolvemento da vida na 
Terra. 
BXB3.1.1. 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. 
BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes grupos, 
e salienta a súa importancia biolóxica. 
BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico. 
BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen. 
BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen. 
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B4.1. Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. 
B5.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en equipo 
B5.5. Expor e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia 
para o conxunto de todos os seres vivos. 
BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de 
plantas. 
BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 
BXB5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, 
tanto verbalmente como por escrito. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración de tarefas semanais 

 Valoración do avance individual 

 Traballos individuais e colectivos 

Instrumentos: 

 Probas escritas 

 Cuestionarios 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 
avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 

 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 
o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 
o 95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

 A avaliación o alumnado realizará probas escritas e boletíns de exercicios. 

 O alumnado que, unha vez realizadas as probas escritas e entregados 
todos os boletíns,  acade unha valoración igual ou superior a 5, obterá 
unha avaliación positiva.  

 No caso de non acadar unha avaliación positiva os alumnos poderán 
realizar unha proba escrita de toda a materia no mes de setembro, que 
versará sobre os estándares de aprendizaxe imprescindibles. 

Criterios de cualificación: 

 Nota media da 1ª avaliación (proba escrita + boletín) e 2ª e 3ª avaliación 
(boletín) 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

 1ª avaliación: proba escrita (60%) e boletín de exercicios (40%) 

 2ª e 3ª avaliación: suprímense os controis parciais permanecendo os 
boletíns como único instrumento de avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso e ampliación de contidos traballados na 
aula: 

o Cuestionarios 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 
o Lectura e comentario de textos diversos 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 

 Cada semana repasarase un tema dos que se traballaron de forma 
presencial, propoñendo lectura de apartados específicos do libro de 
texto, visualización de vídeos relacionados cos contidos e realización 
de actividades de reforzo e ampliación. 

 Os alumnos que teñan avaliacións pendentes realizarán unha proba 
online en forma de cuestionario relacionada cos estándares de 
aprendizaxe imprescindibles traballados na clase. No caso de superala 
a avaliación quedara aprobada cunha cualificación de 5.  

Materiais e recursos 
 Libro de texto 

 Aula virtual de Google Classroom 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

 Correo electrónico 

 Aula virtual de Google Classroom 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 
adecuado ao seu nivel. 
B1.3. Realizar un traballo experimental con axuda dun guión de prácticas de 
laboratorio ou de campo, describir a  súa  execución  e  interpretar  os seus 
resultados. 
B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar 
as características que os diferencian da materia inerte. 
B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa e heterótrofa. 
B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, 
órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar as principais estruturas celulares 
e as súas funcións. 
B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e doenza, os 
factores que os determinan. 
B3.4. Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis 
comúns que afectan a poboación (causas, prevención e tratamentos). 
B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método de 
prevención das doenzas. 
B3.7. Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas 
contribucións das ciencias biomédicas, e describir a importancia do uso 
responsable dos medicamentos. 
B3.9. Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de substancias 
aditivas, e elaborar propostas de prevención e control. 
B3.10. Recoñecer as consecuencias para o individuo e a sociedade de seguir 
condutas de risco. 
B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os 
principais nutrientes e as súas funcións básicas. 
B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas 
gráficos dos aparellos que interveñen nela. 
B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello 
implicado. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase 
con corrección, tanto oralmente como por escrito. 
BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os 
instrumentos e o material empregado. 
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. 
BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e 
deduce a relación entre elas. 
BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis 
importantes. 
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. 
BXB3.5.1. 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. 
BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das 
vacinas como método de prevención das doenzas. 
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. 
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. 
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B3.16.  Identificar  os  compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e coñecer o seu funcionamento. 
B3.18. Describir os procesos implicados na función de relación, e os sistemas e 
aparellos implicados, e recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os 
coidados do oído e a vista. 
B3.19. Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, e describir o seu funcionamento. 
B3.25. Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, diferenciar entre 
sexualidade e reprodución, e interpretar debuxos e esquemas do aparello 
reprodutor. 
B3.27. Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo a súa 
eficacia e recoñecer a importancia dalgúns deles na prevención de doenzas de 
transmisión sexual. 
B4.1. Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira duns sitios a 
outros. 
B4.2. Relacionar os procesos xeolóxicos externos coa enerxía que os activa e 
diferencialos dos procesos internos. 
B4.4. Valorar e analizar a importancia das augas subterráneas, e xustificar a súa 
dinámica e a súa relación coas augas superficiais. 
B4.5. Analizar a dinámica mariña e a súa influencia na modelaxe litoral. 
B4.9. Recoñecer e identificar a actividade xeolóxica dos seres vivos e valorar a 
importancia da especie humana como axente xeolóxico externo. 
B5.1. Analizar os compoñentes do solo e esquematizar as relacións entre eles. 
B6.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en equipo. 
B6.5. Expor e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

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. 
BXB3.18.2. 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. 
BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e 
feminino, e especifica a súa función. 
BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre 
a súa prevención. 
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. 
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. 
BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación 
da superficie terrestre. 
BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes 
bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 
BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, 
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tanto verbalmente como por escrito. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración de tarefas semanais 

 Valoración do avance individual 

 Traballos individuais e colectivos 

Instrumentos: 

 Probas escritas 

 Cuestionarios 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 
avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 

 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 
o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 
o 95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

 A avaliación o alumnado realizará probas escritas e boletíns de exercicios. 

 O alumnado que, unha vez realizadas as probas escritas e entregados 
todos os boletíns,  acade unha valoración igual ou superior a 5, obterá 
unha avaliación positiva.  

 No caso de non acadar unha avaliación positiva os alumnos poderán 
realizar unha proba escrita de toda a materia de toda a materia no mes 
de setembro, que versará sobre os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 

Criterios de cualificación: 

 Nota media da 1ª avaliación (proba escrita + boletín) e 2ª e 3ª avaliación 
(boletín) 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

 1ª avaliación: proba escrita (60%) e boletín de exercicios (40%) 

 2ª e 3ª avaliación: suprímense os controis parciais permanecendo os 
boletíns como único instrumento de avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso e ampliación de contidos traballados na 
aula: 

o Cuestionarios 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 
o Lectura e comentario de textos diversos 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 

 Cada semana repasarase un tema dos que se traballaron de forma 
presencial, propoñendo lectura de apartados específicos do libro de 
texto, visualización de vídeos relacionados cos contidos e realización 
de actividades de reforzo e ampliación. 

 Os alumnos que teñan avaliacións pendentes realizarán unha proba 
online en forma de cuestionario relacionada cos estándares de 
aprendizaxe imprescindibles traballados na clase. No caso de superala 
a avaliación quedara aprobada cunha cualificación de 5. 

Materiais e recursos 
 Libro de texto 

 Aula virtual de Google Classroom 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

 Correo electrónico 

 Aula virtual de Google Classroom 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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. 
B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo 
celular, a través da observación directa ou indirecta. 
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. 
B1.5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos 
coa súa función. 
B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información 
xenética. 
B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e 
comprender a relación entre mutación e evolución. 
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. 
B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, e establecer a relación 
entre elas. 
B1.16. Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as probas da 
evolución. Comparar 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. 
B2.1. Recoñecer, compilar e contrastar feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante. 
B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como 
procedemento para o estudo dunha zona ou dun terreo. 
B2.6. Comprender e comparar os modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 
B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo 
oceánico. 
B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da 

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. 
BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do 
ciclo celular. 
BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e 
distingue o seu significado biolóxico. 
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. 
BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 
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. 
BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo e neodarwinismo. 
BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección 
natural. 
BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, 
e relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 
BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os principios de 
superposición de estratos, superposición de procesos e correlación. 
BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da 
Terra. 
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. 
Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 
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litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas terrestres. Comprender os 
fenómenos naturais producidos nos contactos das placas. 
B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos. 
B2.11. Contrastar os tipos de placas litosféricas e asociarlles movementos e 
consecuencias. 
B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, poboación, comunidade, 
ecotón, hábitat e nicho ecolóxico. 
B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. 
B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 
B4.5. Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia 
para manter o equilibrio do ecosistema. 
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. 
BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, 
tanto verbalmente como por escrito. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración de tarefas semanais 

 Valoración do avance individual 

 Traballos individuais e colectivos 

Instrumentos: 

 Probas escritas 

 Cuestionarios 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 
avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 

 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 
o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 
o 95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

 N/A 

Criterios de cualificación: 

 N/A 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

 N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso e ampliación de contidos traballados na 
aula: 

o Cuestionarios 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 
o Lectura e comentario de textos diversos 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 

 Cada semana repasarase un tema dos que se traballaron de forma 
presencial, propoñendo lectura de apartados específicos do libro de 
texto, visualización de vídeos relacionados cos contidos e realización 
de actividades de reforzo e ampliación. 

 Os alumnos que teñan avaliacións pendentes realizarán unha proba 
online en forma de cuestionario relacionada cos estándares de 
aprendizaxe imprescindibles traballados na clase. 

Materiais e recursos 
 Libro de texto 

 Aula virtual de Google Classroom 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

 Correo electrónico 

 Aula virtual de Google Classroom 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, FormaciónProfesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES ESPIÑEIRA 

CURSO: 1º BAC 
MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
DATA: 12/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula. 
B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas que constitúen a materia 
viva, e relacionalos coas súas respectivas funcións biolóxicas na célula. 
B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 
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. 
B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa 
función. 
B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mitose e da meiose, e argumentar a 
súa importancia biolóxica. 
B3.1. Diferenciar os niveis de organización celular e interpretar como se chega 
ao nivel tisular. 
B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 
B4.3. Definir o concepto de biodiversidade e coñecer e identificar os principais 
índices de cálculo de diversidade biolóxica. 
B4.4. Coñecer e indicar as características dos tres dominios e os cinco reinos en 
que se clasifican os seres vivos. 
B4.5. Situar as grandes zonas bioxeográficas e os principais biomas. 
B4.6. Relaciona as zonas bioxeográficas coas principais variables climáticas. 
B4.9. Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo. 
B4.10. Describir o proceso de especiación e enumerar os factores que o 
condicionan. 
B4.11. Recoñecer e indicar a importancia bioxeográfica da Península Ibérica no 
mantemento da biodiversidade e a aportación de Galicia á biodiversidade. 
B4.13. Definir o concepto de endemismo, e coñecer e identificar os principais 
endemismos da flora e da fauna españolas e galegas. 
B4.15. Coñecer e indicar as principais causas de perda de biodiversidade, así 
como as ameazas máis importantes para a extinción de especies. 
B4.16. Enumerar as principais causas de orixe antrópica que alteran a 
biodiversidade. 

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. 
BXB2.1.2. Perfila células procariotas e 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. 
BXB2.3.1. Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da 
meiose. 
BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización celular e determina as súas vantaxes 
para os seres pluricelulares. 
BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 
BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos. 
BXB4.3.1. Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a 
abundancia de especies. 
BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños. 
BXB4.6.2. Identifica as principais variables climáticas que inflúen na distribución dos 
grandes biomas. 
BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual como 
factores clave no aumento de biodiversidade. 
BXB4.10.2. Identifica os factores que favorecen a especiación. 
BXB4.11.3. Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e as 
súas especies máis representativas. 
BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou especie endémica. 
BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 
BXB4.16.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas das 
actividades humanas. 
BXB4.17.1. Coñece e explica os principais efectos derivados da introdución de especies 
alóctonas nos ecosistemas. 
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B4.17. Comprender e diferenciar os inconvenientes producidos polo tráfico de 
especies exóticas e pola liberación no medio de especies alóctonas ou invasoras. 
B5.1. Describir como se realiza a absorción da auga e os sales minerais. 
B5.3. Explicar os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 
B5.5. Comprender e diferenciar as fases da fotosíntese e os factores que afectan 
o proceso. 
B5.6. Salientar a importancia biolóxica da fotosíntese. 
B5.8. Describir tropismos e nastias, e ilustralos con exemplos. 
B5.11. Comprender e diferenciar os efectos da temperatura e da luz no 
desenvolvemento das plantas. 
B5.12. Entender os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual 
nas plantas. 
B5.17. Recoñecer e relacionar as adaptacións máis características dos vexetais 
aos medios en que habitan. 
B6.1. Comprender e discriminar os conceptos de nutrición heterótrofa e de 
alimentación. 
B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos órganos do aparello dixestivo e as 
súas glándulas. 
B6.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación e intercambio 
gasoso). 
B6.10. Definir o concepto de excreción e relacionalo cos obxectivos que 
persegue. 
B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o proceso de formación dos ouriños. 
B6.6. Comprender e describir os conceptos de circulación aberta e pechada, 
circulación simple e dobre, incompleta ou completa. 
B6.16. Coñecer e identificar os principais compoñentes do sistema nervioso e o 
seu funcionamento. 
B6.17. Explicar o mecanismo de transmisión do impulso nervioso. 
B6.20. Describir os compoñentes e as funcións do sistema nervioso tanto desde 
o punto de vista anatómico (SNC e SNP) como desde o funcional (somático e 
autónomo). 
B6.21. Describir os compoñentes do sistema endócrino e a súa relación co 
sistema nervioso. 

BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales minerais. 
BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 
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. 
BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias. 
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. 
BXB5.17.1. Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio en que se desenvolven. 
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. 
BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función. 
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). 
BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e respiración, e explica o significado biolóxico 
de respiración celular. 
BXB6.10.1. Define e explica o proceso da excreción. 
BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos ouriños. 
BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 
BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso nervioso na neurona e entre neuronas. 
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. 
BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as 
vantaxes e os inconvenientes de cada unha. 
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B6.22. Enumerar as glándulas endócrinas en vertebrados, as hormonas que 
producen e as funcións destas. 
B6.24. Definir o concepto de reprodución e diferenciar entre reprodución sexual 
e asexual. Tipos. Vantaxes e inconvenientes. 
B6.25. Describir os procesos da gametoxénese. 
B6.26. Coñecer e relacionar os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 
B7.1. Interpretar os métodos de estudo da Terra e identificar as súas achegas e 
as súas limitacións. 
B7.2. Identificar as capas que conforman o interior do planeta de acordo coa 
súa composición, diferencialas das que se establecen en función da súa 
mecánica, e marcar as descontinuidades e as  zonas de transición. 
B7.5. Clasificar os bordos de placas litosféricas e sinalar os procesos que 
acontecen entre eles. 
B8.1. Relacionar o magmatismo e a tectónica de placas. 
B8.3. Recoñecer e relacionar a utilidade das rochas magmáticas analizando as 
súas características, os seus tipos e as súas utilidades. 
B8.6. Detallar o proceso de metamorfismo e relacionar os factores que lle 
afectan cos seus tipos. 
B8.7. Identificar rochas metamórficas a partir das súas características e das súas 
utilidades. 
B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. 
B8.10. Clasificar as rochas sedimentarias aplicando como criterio as súas 
distintas orixes. 
B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para a datación relativa de formacións 
xeolóxicas e deformacións localizadas nun corte xeolóxico. Describir as 
grandes divisións do tempo en xeoloxía. Oroxenias e grandes acontecementos 
xeolóxicos. 

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. 
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. 
BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a 
eles. 
BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as 
estruturas resultantes da localización dos magmas en profundidade e en superficie. 
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. 
BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. 
BXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis 
frecuentes da codia terrestre. 
BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos, as 
discordancias e a historia xeolóxica da rexión, e identifica os grandes 
acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración de tarefas semanais 

 Valoración do avance individual 

 Traballos individuais e colectivos 

Instrumentos: 

 Probas escritas 

 Cuestionarios 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 
avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 

 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 
o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 
o 95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

 A avaliación o alumnado realizará probas escritas e boletíns de exercicios. 

 O alumnado que, unha vez realizadas as probas escritas e entregados 
todos os boletíns,  acade unha valoración igual ou superior a 5, obterá 
unha avaliación positiva.  

 No caso de non acadar unha avaliación positiva os alumnos poderán 
realizar unha proba escrita de toda a materia de toda a materia no mes 
de setembro, que versará sobre os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 

Criterios de cualificación: 

 Nota media da 1ª avaliación (proba escrita + boletín) e 2ª e 3ª avaliación 
(boletín) 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

 1ª avaliación: proba escrita (60%) e boletín de exercicios (40%) 

 2ª e 3ª avaliación: suprímense os controis parciais permanecendo os 
boletíns como único instrumento de avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso e ampliación de contidos traballados na 
aula: 

o Cuestionarios 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 
o Lectura e comentario de textos diversos 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 

 Cada semana traballarase un tema da terceira avaliación centrado 
nos estándares de aprendizaxe imprescindibles. Proporase a lectura 
de apartados específicos do libro de texto, visualización de vídeos 
relacionados cos contidos e realización de actividades de reforzo e 
ampliación. 

 Os alumnos que teñan avaliacións pendentes realizarán unha proba 
online en forma de cuestionario relacionada cos estándares de 
aprendizaxe imprescindibles traballados na clase. 

Materiais e recursos 
 Libro de texto 

 Aula virtual de Google Classroom 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

 Correo electrónico 

 Aula virtual de Google Classroom 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas dos bioelementos que os fan 
indispensables para a vida. Relacionar os enlaces químicos coa súa importancia 
biolóxica. 
B1.2. Argumentar as razóns polas que a auga e os sales minerais son 
fundamentais nos procesos biolóxicos. 
B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que constitúen a materia 
viva, e relacionalos coas súas respectivas funcións biolóxicas na célula. 
B1.4. Identificar os tipos de monómeros que forman as macromoléculas 
biolóxicas e os enlaces que os unen. 
B1.5. Determinar a composición química e describir a función, a localización e 
exemplos das principais biomoléculas orgánicas. 
B1.6. Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos encimas, con 
valoración da súa importancia biolóxica. 
B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas para o mantemento da vida. 
B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de composición entre células 
procariotas e eucarióticas. 
B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha célula eucariótica animal e 
dunha vexetal, representar os seus orgánulos e describir a súa función. 
B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as súas fases. 
B2.4. Distinguir e identificar os tipos de división celular, e desenvolver os 
acontecementos que teñen lugar en cada fase. 
B2.5. Argumentar a relación da meiose coa variabilidade xenética das especies." 
B2.8. Describir as fases da respiración celular, identificando rutas e produtos 
iniciais e finais. 
B3.1. Analizar o papel do ADN como portador da información xenética. 
B3.2. Distinguir as etapas da replicación e os encimas implicados nela. 
B3.3. Establecer a relación do ADN coa síntese de proteínas. 
B3.5. Elaborar e interpretar esquemas dos procesos de replicación, transcrición 
e tradución, e a regulación da expresión xénica. 
B3.6. Definir o concepto de mutación e distinguir os principais tipos e axentes 
mutaxénicos. 

BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción 
e coa súa función biolóxica. 
BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas 
inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos. 
BB1.2.1. Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 
BB1.2.2. Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a composición coa función. 
BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 
composición química coa súa estrutura e coa súa función. 
BB1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a 
síntese das macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e 
enlace O-nucleosídico. 
BB1.5.1. Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas. 
BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e 
relaciona as súas propiedades coa súa función catalítica. 
BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función coas 
doenzas que preveñen. 
BB2.1.1. Compara unha célula procariota con unha eucariótica, e identifica os 
orgánulos citoplasmático presentes nelas. 
BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras. 
BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que 
acontecen en cada unha. 
BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e 
indica os acontecementos básicos que se producen en cada unha. 
BB2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e 
meiose. 
BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada un 
destes procesos, e diferencia en cada caso as rutas principais de degradación e de 
síntese, e os encimas e as moléculas máis importantes responsables dos devanditos 
procesos. 
BB3.1.1. Describe a estrutura e a composición química do ADN, e recoñece a súa 
importancia biolóxica como molécula responsable do almacenamento, a conservación 
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B3.7. Relacionar mutación e cancro. Destacar a importancia das mutacións na 
evolución das especies. 
B3.10. Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da 
herdanza na resolución de problemas, e establecer a relación entre as 
proporcións da descendencia e a información xenética. 
B3.11. Diferenciar evidencias do proceso evolutivo. 
B3.12. Recoñecer e diferenciar os principios da teoría darwinista e 
neodarwinista. 
B4.1. Diferenciar os tipos de microorganismos en función da súa organización 
celular. 
B4.2. Describir as características estruturais e funcionais dos grupos de 
microorganismos. 
B4.4. Valorar a importancia dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 
B4.5. Recoñecer e numerar as doenzas máis frecuentes transmitidas polos 
microorganismos, utilizando o vocabulario axeitado relacionado con elas. 
B5.1. Desenvolver o concepto actual de inmunidade. 
B5.2. Distinguir inmunidade inespecífica e específica, así como as súas células 
respectivas. 
B5.3. Discriminar resposta inmune primaria e secundaria. 
B5.4. Definir os conceptos de antíxeno e anticorpo, e identificar a estrutura dos 
anticorpos. 
B5.6. Diferenciar inmunidade natural e artificial, e soro e vacina. 

e a transmisión da información xenética. 
BB3.2.1. Diferencia as etapas da replicación e identifica os encimas implicados nela. 
BB3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. 
BB3.5.2. Resolve exercicios prácticos de replicación, transcrición e tradución, e de 
aplicación do código xenético. 
BB3.5.3. Identifica e distingue os encimas principais relacionados cos procesos de 
transcrición e tradución. 
BB3.6.1. Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos fallos na 
transmisión da información xenética. 
BB3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis frecuentes. 
BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que 
implican algúns axentes mutaxénicos. 
BB3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas 
especies. 
BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios da xenética mendeliana, os 
resultados de exercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados 
ao sexo e influídos polo sexo. 
BB3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. 
BB3.12.1. Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e compara as 
súas diferenzas. 
BB4.1.1. Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que pertencen. 
BB4.2.1. Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e relaciónaas coa 
súa función. 
BB4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 
BB4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas doenzas que 
orixinan. 
BB5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos 
de resposta inmunitaria. 
BB5.2.1. Describe as características e os métodos de acción das células implicadas na 
resposta inmune. 
BB5.3.1. Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. 
BB5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a estrutura e a 
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composición química dos anticorpos. 
BB5.6.1. Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción 
da resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e soros. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración de tarefas semanais 

 Valoración do avance individual 

 Traballos individuais e colectivos 

Instrumentos: 

 Probas escritas 

 Cuestionarios 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + Ponderación do traballo feito na 3ª 
avaliación que sumará ata 1 punto na nota media da 1ª e 2ª avaliación. 

 Ponderación do traballo da 3ª avaliación: 
o 50% - 75% tarefas realizadas correctamente: +0.25 
o 75% - 85% tarefas realizadas correctamente: +0.50 
o 85% - 95% tarefas realizadas correctamente: +0.75 
o 95% - 100% tarefas realizadas correctamente: +1.00 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 Proba escrita sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

 N/A 

Criterios de cualificación: 

 N/A 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

 N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas semanais de repaso e ampliación de contidos traballados na 
aula: 

o Cuestionarios 
o Actividades do libro de texto 
o Visualización e comentario de vídeos 
o Lectura e comentario de textos diversos 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 Semanalmente indicarase na aula virtual as tarefas a realizar. 

 Cada semana repasarase un tema dos que se traballaron de forma 
presencial, propoñendo lectura de apartados específicos do libro de 
texto, visualización de vídeos relacionados cos contidos e realización 
de actividades de reforzo e ampliación. 

 Os alumnos que teñan avaliacións pendentes realizarán unha proba 
online en forma de cuestionario relacionada cos estándares de 
aprendizaxe imprescindibles traballados na clase. 

Materiais e recursos 
 Libro de texto 

 Aula virtual de Google Classroom 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

 Correo electrónico 

 Aula virtual de Google Classroom 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
 B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas con 

temas científicos da actualidade. 
 B1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da 
información e da comunicación para transmitir opinión propias 
argumentadas. 

 B2.1. Xustificar a teoría de deriva continental en función das 
evidencias experimentais que a apoian. 

 B2.2. Explicar a tectónica de placas e os fenómenos a que dá 
lugar, así como os riscos como consecuencia destes fenómenos. 

 B2.3. Determinar as consecuencias do estudo da propagación das 
ondas sísmicas P e S, respecto das capas internas da Terra. 

 B2.4. Coñecer 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. 

 B2.5. Establecer 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. 

 B2.6. Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o 
ser humano actual e establecer as adaptacións que nos fixeron 
evolucionar. 

 B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que non o é. 
 B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a realización dun 

transplante e as súas consecuencias. 
 B3.5. Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos 

 
 CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu 

contido. 
 CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando 

valoracións críticas e análise das consecuencias sociais, e defende en 
público as súas conclusións. 

 CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas 
xeográficas, paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas. 

 CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do 
fondo oceánico e a actividade sísmica e volcánica nos bordos das placas. 

 CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de capas terrestres coa propagación 
das ondas sísmicas a través delas. 

 CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da orixe da vida na Terra 
 CCIB2.5.1. Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares 

que apoian a teoría da evolución das especies. 
 CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo coas explicacións non científicas 

sobre a evolución. 
 CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as informacións asociadas ao 

Universo, á Terra e á orixe das especies, distinguindo entre información 
científica real, opinión e ideoloxía. 

 CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, 
valorando o seu fundamento científico e os riscos que levan consigo 

 CCIB3.3.1. Propón os transplantes como alternativa no tratamento de 
certas doenzas, valorando as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

 CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade 
e dos medicamentos. 

 CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser 
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medicamentos. 
 B4.2. Obter, seleccionar e valorar informacións sobre o ADN, o 

código xenético, a enxeñaría xenética e as súas aplicacións 
médicas. 

 B4.3. Coñecer os proxectos que se desenvolven actualmente 
como consecuencia de descifrar o xenoma humano, tales como 
HapMap e Encode. 

 B4.4. Describir e avaliar as aplicación da enxeñaría xenética na 
obtención de fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

 B4.5. Valorar as repercusións sociais da reprodución asistida e a 
selección e a conservación de embrións. 

 B4.6. Analizar os posibles usos da clonación. 
 B4.7. Establecer o método de obtención dos tipos de células nai, 

así como a súa potencialidade para xerar tecidos, órganos e ata 
organismos completos. 

 B4.8. Identificar algúns problemas sociais e dilemas morais 
debidos á aplicación da xenética: obtención de transxénicos, 
reprodución asistida e clonación. 

 B5.1. Coñecer a evolución que experimentou 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. 

 B5.2. Determinar o fundamento dalgúns dos avances máis 
significativos da tecnoloxía actual. 

 B5.3. Tomar conciencia dos beneficios  e dos problemas que pode 
orixinar o constante avance tecnolóxico. 

 B5.4. Valorar de forma crítica e fundamentada os cambios que 
internet está a provocar na sociedade. 

 B5.5. Efectuar valoracións críticas, mediante exposicións e 

vivo, establecendo a relación xerárquica entre as estruturas, desde o 
nucleótido. 

 CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se codifica a información 
xenética no ADN, xustificando a necesidade de obter o xenoma 
completo dun individuo e descifrar o seu significado. 

 CIB4.4.1. Describe e analiza as aplicación da enxeñaría xenética na 
obtención de fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

 CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da 
reprodución asistida e a selección e conservación de embrións. 

 CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en 
diferentes campos. 

 CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa 
procedencia e da súa capacidade xenerativa, e establece en cada caso 
as aplicacións principais. 

 CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos 
transxénicos, razoando a conveniencia ou non do seu uso. 

 CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en diferentes 
formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos e memorias, 
valorando as vantaxes e os inconvenientes de cada un. 

 CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do 
mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía analóxica e outro na dixital. 

 CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica que require o 
uso da telefonía móbil. 

 CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes 
que supón a súa aplicación en pantallas planas e iluminación. 

 CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante evolución tecnolóxica e o 
consumismo que orixina na sociedade. 

 CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que 
ofrecen e os riscos que supoñen. 

 CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos informáticos máis 
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debates, acerca de problemas relacionados cos delitos 
informáticos, o acceso a datos persoais e os problemas de 
socialización ou de excesiva dependencia que pode causar o seu 
uso. 

 B5.6. Demostrar que se é consciente da importancia das novas 
tecnoloxías na sociedade actual, mediante a participación en 
debates, elaboración de redaccións e/ou comentarios de texto. 

 
 
 

 

habituais. 
 CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos 

mediante encriptación, contrasinal, etc. 
 CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais do desenvolvemento 

tecnolóxico. 
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

  
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Asignaranse semanalmente tarefas que unha vez entregadas e 
correxidas (autoavaliación/coavaliación/heteroavalición) servirán como 
instrumento de avaliación do terceiro trimestre según os criterios de cualificación 
abaixo recollidos.  

As tarefas versarán sobre os contidos inicialmente programadas (antes da 
declaración do Estado de Alarma) para o terceiro trimestre, (ampliación) ata onde 
sexa posible.  

Ditos contidos están dispoñibles en distintos formatos (pdf, presentacións, 
vídeos…) para o alumnado na plataforma dende principios de curso sendo 
actualizados/reformulados en atención á diversidade e circunstancias. 

Instrumentos: (Portfolio) Actividades asignadas ao longo do trimestre a través 
da plataforma www.symbaloo.com 

Cualificación final 
(Criterios) 

Calcularase a media aritmética dos dous primeiros trimestres. O traballo 
(actividades) realizado no terceiro trimestre, en función da súa calidade, poderá 
contribuir a incrementar ou manter (nunca diminuir) o valor da media aritmética 
obtida nos dous primeiros trimestres (presenciais). Considerándose os seguintes 
posibles supostos; 

 Suposto 1: 

O alumnado que obtén avaliación APTA (Media aritmética 1º e 2º Trimestre≥5) 
obterá a cualificación resultante da fórmula: ((T1+T2)/2)+T3*1/3 podendo ser T3: 
1-10 

 Suposto 2: 

O alumnado que obtén avaliación APTA na 1ª e a 2ª pero NON realizou tarefas de 
seguimento durante a terceira obterá a cualificación resultante da fórmula: 
(T1+T2)/2 

 Suposto 3: 

O alumnado NON ten superados todos os estándares mínimos da 1ª e 2ª (Media 
aritmética 1º e 2º Trimestre<5) terá que acollerse ao PLAN DE RECUPERACIÓN. Se 
o supera obterá a cualificación resultante da fórmula: 5 + T3*1/3 podendo ser T3: 
1-10 

 Suposto 4: 

O alumnado que obtén avaliación NON APTA tras terse acollido ao PLAN DE 
RECUPERACIÓN (1º e 2º Trimestre) de xuño terá que acollerese ao Plan de 
Recuperación de Setembro (ver abaixo). 
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Plan de 
recuperación 

(Proba 
extraordinaria de 

setembro) 

PLAN RECUPERACIÓN-ORDINARIO _XUÑO 

O alumnado que no mes de maio non ten superados os estándares mínimos da 
materia terá que acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN. 

Instrumento: Boletín de actividades referentes aos contidos do 1º e 2º Trimestre 

Procedemento: Establecido un prazo de entrega e unha vez revisado o boletín 
determinarase en función das súas respostas se o alumno recuperou ou non e 
cualificarase na avaliación ordinaria de xuño según os supostos arriba 
especificados. 

PLAN RECUPERACIÓN-EXTRAORDINARIO _SETEMBRO 

O alumnado que no mes de XUÑO non ten superados os estándares mínimos da 
materia terá que acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIO. Será 
oportunamente convocoado para unha proba extraordinaria de setembro que 
incluirá exclusivamente contidos impartidos presencialmente durante os dous 
primeiros trimestres do curso (Unidades 0 a 4 incluídas). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Para o alumnado que superou o 1º e 2º Trimestre: Actividades referentes 
aos contidos programados para o terceiro trimestre. 
Para o alumnado que non superou o 1º e 2º Trimestre: Actividades de 
recuperación integradas no plan de recuperación, máis a posibilidade de 
mellorar a cualificación coas do 3º Trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Dende o principio de curso, plantexouse unha metodoloxía “blended-
learning” apoiada na plataforma www.symbaloo.com co obxectivo de 
converxer á metodoloxía de aula inversa (Flipped classroom). As 
circunstancias motivadas pola declaración do Estado de Alarma forzaron a 
prescindir completamente da docencia presencial (compensada na media do 
posible con sesións regulares de videoconferencia a través da plataforma 
www.webex.com). 
Según a información dispoñible actualmente, todo o alumnado dispón de 
conectividade (fora de incidencias técnicas ou doutra índole circunstanciais). 
Sinalar que a selección da plataforma www.symbaloo.com fíxose, entre outras 
razóns, atendendo á súa versatilidade por ser accesible tanto dende PC como 
moi especialmente a través de dispositivos móbiles (tabletas e/ou teléfonos 
móbiles) cos que conta todo o alumnado (como mínimo teléfono móbil). 

Materiais e recursos Os dispoñibles na plataforma 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ademáis do uso habitual da plataforma www.symbaloo.com , habilitáronse 
videoconferencias semanais en horario concertado a través da plataforma 
www.webex.com ademáis das comunicación efectuadas a través do correo 
electrónico corporativo.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


