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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (en negrita a parte que se conserva dos imprescindibles)

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel. BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e exprésase de xeito correcto
tanto oralmente como por escrito.

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e utilizala para formar unha
opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a
saúde.

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de
diversas fontes.

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre
problemas relacionados.

Bloque 2. A Terra no universo

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.

BXB2.2.1.  Recoñece  os  compoñentes  do  Universo  e  do  Sistema  Solar,  e  describe  as  súas
características xerais. Coñece a diferenza entre unidade astronómica e ano-luz

B2.3. Relacionar comparativamente a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 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.

B2.4. Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. BXB2.4.1. Identifica 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.

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento de rotación e translación
e a posición dos astros, e deduce a súa importancia para a vida.

BXB2.5.2.  Interpreta correctamente en 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.

B2.6. Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas grandes capas da
Terra.

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.

B2.7.  Recoñecer  as  propiedades  e  as  características  dos  minerais  e  das  rochas,  distinguir  as  súas BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos.
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aplicacións máis frecuentes e salientar a súa importancia económica e a xestión sustentable.

BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da
vida cotiá.

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión sustentable dos recursos minerais.

B2.8. Analizar as características e a composición da atmosfera, e as propiedades do aire. BXB2.8.1. Recoñece a estrutura , a composición e a orixe da atmosfera.

BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire 

BXB2.8.3. Coñece a diferenza entre tempo e clima

B2.9. Investigar e recoller información sobre os problemas de contaminación ambiental actuais e as súas
repercusións, e desenvolver actitudes que contribúan á súa solución.

BXB2.9.1.  Relaciona  a  contaminación  ambiental  coa  deterioración ambiental,  e  propón  accións  e
hábitos que contribúan á súa solución. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas
que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos.

B2.10.  Recoñecer  a  importancia  do  papel  protector  da  atmosfera  para  os  seres  vivos  e  considerar  as
repercusións da actividade humana nela.

BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire coa acción protectora da atmosfera. e
identifica os contaminantes principais en relación coa súa orixe.

B2.11. Describir as propiedades da auga e a súa importancia para a existencia da vida. BXB2.11.1.  Recoñece as propiedades anómalas  da auga en relación coas súas consecuencias  para o
mantemento da vida na Terra.

B2.12. Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o ciclo da auga e o uso que fai dela o ser
humano.

BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado de agregación.

B2.13. Valorar e identificar a necesidade dunha xestión sustentable da auga e de actuacións persoais e
colectivas que potencien a redución do consumo e a súa reutilización.

BXB2.13.1.  Comprende e identifica o significado da xestión sustentable da auga doce ,  e enumera
medidas concretas que colaboren nesa xestión.

B2.14. Xustificar e argumentar a importancia de preservar e non contaminar as augas doces e salgadas. BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e salgadas, en relación coas
actividades humanas

B2.15. Seleccionar as características que fan da Terra un planeta especial para o desenvolvemento da vida. BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra.

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra

B3.1. Recoñecer os distintos tipos de células , as súas características e os niveis de organización dos seres
vivos

BXB3.1.1.  Recoñece as características dos seres vivos e a súa composición, describe as funcións
vitais  dos seres vivos e  identifica  as  células  procariotas  e  eucariotas.  Recoñece  os niveis  de
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organización dos seres vivos

B3.2. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características morfolóxicas principais dos grupos
taxonómicos e  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.

BXB3.2.1.  Identifica e recoñece exemplares  característicos de cada un destes grupos,  e  salienta a súa
importancia biolóxica. Describe as características de todos os Reinos de seres vivos

B3.3. Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e explicar a súa importancia no
conxunto dos seres vivos.

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos. Observación directa e proba escrita  da 1ª e 2ª avaliación.
Na terceira avaliación, exercicios de ampliación de contidos.

Instrumentos.  Nos dous primeiros trimestres,  traballo de clase  e exame ao
final de cada tema. No terceiro trimestre, elaboración duns apuntamentos a
partir  dun guión de contidos  de ampliación,exercicios  e actividades  deses
contidos   ampliados.

Cualificación 
final

Os   alumnos que  teñen aprobadas as  dúas  avaliacións  a  nota será obtida
mediante o cálculo da media aritmética de ambas avaliacións.  A esa nota se
lle poderá sumar ata 1 punto que corresponderá ás tarefas de ampliación
entregadas  sempre  e  cando  estas  estén  correctamente  resoltas,  sexan
orixinais  e  non copiadas  e se entreguen no  prazo   establecido.  As  tarefas
valoraranse  dividindo  1  punto  proporcionalmente  ao  número  de  tarefas
entregadas .
Aos alumnos que non  aprobaron algunha desas avaliacións se lles mandará
realizar tarefas de recuperación  e reforzo obtendo desta forma un máximo de
5 na   avaliación  correspondente  suspensa,  sempre  e  cando  entreguen  as
actividades propostas correctamente resoltas, sexan orixinais e non copiadas
e se entreguen no prazo establecido.  Estes alumnos  poderán subir nota  se
entregan  as actividades propostas de ampliación desta terceira avaliación, e
coa valoración máxima de 1 punto nestas tarefas  da forma anteriormente
sinalada. A nota que obteñan non será nunca inferior á media obtida nas dúas
primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite e se pode acudir ao centro, realizarase 
unha proba escrita sobre os contidos impartidos nos dous primeiros 
trimestres con preguntas similares ás das probas parciais.
Se isto non fora posible se estableceran  tarefas de reforzo que deberían 
entregar no  prazo establecido.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación. Os sinalados na programación do curso 2019/2020.

Criterios de cualificación:
Os  dous  primeiros  trimestres  xa  foron  avaliados  en  proba  escrita.  As
recuperacións destes e o terceiro trimestre serán avaliados por presentación
de  traballo  bibliográfico  seguindo  as  instrucións  do  guión  que  se
proporciona.
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Procedementos e instrumentos de avaliación.:
 Á hora de corrixir, terase en conta: 
• Tocar  todos  os  puntos,  aínda que  sexa  nunha orde  diferente  á  do
guión.  (Ata 2 puntos)

• Boa  redacción:  frases  curtas,  uso  axeitado  de  puntos  e  comas,
separación correcta do texto en parágrafos,... (Ata 2 puntos)

• Liña argumental lóxica: ideas ordeadas, explicación intelixible,.. (Ata 2
puntos)

• Carencia de faltas de ortografías. (Ata 1 punto)
• Estética coidada: caligrafía lexible,  tipo de letra, respectar os marxes,

subliñar  da  mesma maneira  e  con  regra,  evitar  tachóns,  coidar  as
ilustracións,... (Ata 1 punto)

• Presencia de ilustracions e debuxos. (Ata 1 punto)
• Cita correcta das fontes empregadas . (Ata 1 punto)

A entrega fóra de prazo, sen causa xustificada, descontará 3 puntos. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Redación de apuntamentos de novos temas do libro a partir dun 
guión..Subliñado, nos apuntamentos do curso, resumos feitos sobre a 
materia impartida nos cadernos correspondentes así como diversas 
tarefas subidas á aula virtual para completar de preguntas curtas,  
preguntas largas e esquemas. No caso das recuperacións, será dos 
temas non superados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Unha vez publicadas as instrucións, o alumnado  dispón  de un prazo
determinado de días  que se lles indica na aula virtual para realizar os
apuntamentos  e  exercicios  a  partir  do  libro  ou  outras  fontes  de
consulta  seguindo  as  indicacións  do  guión.  Os  alumnos  aprobados
realizarán tarefas de reforzo e ampliación .
Os alumnos suspensos  deberán priorizar as tarefas de recuperación.
Unha  vez  realizadas,  enviadas  e  correxidas,  poderán  facer  as  de
ampliación seguindo as mesmas pautas que o resto.
O alumnado con avaliacións suspensas terá o 31 de maio como data
límite de entrega.
Ao  alumnado  sen  conectividade,  farase  chegar  esta  información  e
recolleranse  as  tarefas  polos  medios  pertinentes  preferiblemente
mediante correo certificado  logo de informar ao titor.
Se  utilizará  preferentemente  a  aula  virtual  para  a  entrega  e  a
realización das tarefas.

Materiais e recursos Libro de texto, actividades e foros na aula virtual Moodle, 
fotocopiadora virtual e correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Con periodicidade quincenal, publícanse, na fotocopiadora virtual da web
do centro, as instrucións para ese periodo. Simultaneamente, envíase un
correo electrónico ás familias, ao través da aplicación SIXA, informando da
publicación.

O  alumnado  dispón  dun  enderezo  electrónico  para  resolver  dúbidas  e
entregar tarefas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (en negrita a parte que se conserva dos imprescindibles)

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel. BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección,
tanto oralmente como por escrito. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes.

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.

BXB1.3.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o
material empregado.

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as características que os
diferencian da materia inerte.

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.

B2.2.  Describir  as  funcións  comúns  a  todos  os  seres  vivos,  diferenciando  entre  nutrición  autótrofa  e
heterótrofa.

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

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.

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

B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa función. BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función.

B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e doenza, os factores que os determinan. 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.

B3.4.  Clasificar  as doenzas  e  determinar  as  infecciosas e  non infecciosas  máis  comúns que afectan  a BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas.
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poboación (causas, prevención e tratamentos). 

B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método de prevención das doenzas. BXB3.5.1.  Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da
súa saúde e da das demais persoas.

B3.9. Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de substancias aditivas, e elaborar propostas de
prevención e control.

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.

B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as súas
funcións básicas.

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.

B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico na saúde, e identificar as
doenzas e os trastornos principais da conduta alimentaria.

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

B3.14.  Explicar  os procesos  fundamentais  da nutrición,  utilizando esquemas gráficos  dos  aparellos  que
interveñen nela.

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.

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello implicado. BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición.

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o
seu funcionamento.

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

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre
as súas causas e a maneira de previlas.

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

Avaliación

Procedementos. Observación directa e proba escrita da 1ª e 2ª avaliación. 
Na terceira avaliación, exercicios de ampliación de contidos.

Instrumentos.  Nos dous primeiros trimestres,  traballo de clase  e exame ao
final  de  cada  1  ou  2  temas,  dependendo  da  súa  extensión.  No  terceiro
trimestre, elaboración duns apuntamentos a partir dun guión de contidos de
ampliación,  exercicios e actividades deses contidos ampliados.

Cualificación 
final

Os   alumnos que  teñen aprobadas as  dúas  avaliacións  a  nota será obtida
mediante o cálculo da media aritmética de ambas avaliacións.  A esa nota se
lle poderá sumar ata 1 punto que corresponderá ás tarefas de ampliación
entregadas  sempre  e  cando  estas  estén  correctamente  resoltas,  sexan
orixinais  e  non copiadas  e se entreguen no  prazo   establecido.  As  tarefas
valoraranse  dividindo  1  punto  proporcionalmente  ao  número  de  tarefas
entregadas .
Aos alumnos que non  aprobaron algunha desas avaliacións se lles mandará
realizar tarefas de recuperación  e reforzo obtendo desta forma un máximo de
5 na   avaliación  correspondente  suspensa,  sempre  e  cando  entreguen  as
actividades propostas correctamente resoltas, sexan orixinais e non copiadas
e se entreguen no prazo establecido.  Estes alumnos  poderán subir nota  se
entregan  as actividades propostas de ampliación desta terceira avaliación, e
coa valoración máxima de 1 punto nestas tarefas  da forma anteriormente
sinalada. A nota que obteñan non será nunca inferior á media obtida nas dúas
primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite e se pode acudir ao centro, realizarase 
unha proba escrita sobre os contidos impartidos nos dous primeiros 
trimestres con preguntas similares ás das probas parciais.
Se isto non fora posible se estableceran  tarefas de reforzo que deberían 
entregar no  prazo establecido ou exame vía telemática.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación. Os sinalados na programación do curso 2019/2020.

Criterios de cualificación:
Os  dous  primeiros  trimestres  xa  foron  avaliados  en  proba  escrita.  As
recuperacións destes e o terceiro trimestre serán avaliados por presentación
de  traballo  bibliográfico  seguindo  as  instrucións  do  guión  que  se
proporciona.
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Procedementos e instrumentos de avaliación.:
 Á hora de corrixir, terase en conta: 
• Tocar  todos  os  puntos,  aínda que  sexa  nunha orde  diferente  á  do
guión.  (Ata 2 puntos)

• Boa  redacción:  frases  curtas,  uso  axeitado  de  puntos  e  comas,
separación correcta do texto en parágrafos,... (Ata 2 puntos)

• Liña argumental lóxica: ideas ordeadas, explicación intelixible,.. (Ata 2
puntos)

• Carencia de faltas de ortografías. (Ata 1 punto)
• Estética coidada: caligrafía lexible,  tipo de letra, respectar os marxes,

subliñar  da  mesma maneira  e  con  regra,  evitar  tachóns,  coidar  as
ilustracións,... (Ata 1 punto)

• Presencia de ilustracions e debuxos. (Ata 1 punto)
• Cita correcta das fontes empregadas . (Ata 1 punto)
• A entrega fóra de prazo, sen causa xustificada, descontará 3 puntos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
Redación de apuntamentos de novos temas do libro a partir dun guión.
Tarefas subidas á aula virtual. 
No caso das recuperacións, será dos temas non superados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Unha vez publicadas as instrucións, o alumnado  dispón  de un prazo
determinado de días  que se lles indica na aula virtual para realizar os
apuntamentos  e  exercicios  a  partir  do  libro  ou  outras  fontes  de
consulta  seguindo  as  indicacións  do  guión.  Os  alumnos  aprobados
realizarán tarefas de reforzo e ampliación .
Os alumnos suspensos  deberán priorizar as tarefas de recuperación.
Unha  vez  realizadas,  enviadas  e  correxidas   poderán  facer  as  de
ampliación seguindo as mesmas pautas que o resto.
O alumnado con avaliacións suspensas terá o 31 de maio como data
límite de entrega.
Ao  alumnado  sen  conectividade,  farase  chegar  esta  información  e
recolleranse  as  tarefas  polos  medios  pertinentes  preferiblemente
mediante correo certificado  logo de informar ao titor.
Se  utilizará  preferentemente  a  aula  virtual  para  a  entrega  e  a
realización das tarefas.

Materiais e recursos Libro de texto, actividades na aula virtual Moodle, fotocopiadora 
virtual e foros e correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Con periodicidade quincenal, publícanse, na fotocopiadora virtual da web
do centro, as instrucións para ese periodo. Simultaneamente, envíase un
correo electrónico ás familias, ao través da aplicación SIXA, informando da
publicación.

O  alumnado  dispón  dun  enderezo  electrónico  para  resolver  dúbidas  e
entregar tarefas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (en negrita a parte que se conserva dos imprescindibles)

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. A evolución da vida

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

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

B1.2.  Identificar  o  núcleo  celular  e  a  súa  organización  segundo  as  fases  do  ciclo  celular,  a  través  da
observación directa ou indirecta.

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

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

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

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

B1.5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa función. BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.

B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética. BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co xene.

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

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

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

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

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

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

B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, e establecer a relación entre elas. BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo.

B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: ADN recombinante e PCR. BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética.

B1.13. Comprender e describir o proceso da clonación. BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva.

B1.15. Valorar e interpretar as aplicacións da tecnoloxía do ADN recombinante na agricultura, na gandaría,
no ambiente e na saúde.

BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos. Observación directa e proba escrita da 1ª e 2ª avaliación. 
Na terceira avaliación, exercicios de ampliación de contidos.

Instrumentos.  Nos dous primeiros trimestres,  traballo de clase  e exame ao
final  de  cada  1  ou  2  temas,  dependendo  da  súa  extensión.  No  terceiro
trimestre, elaboración duns apuntamentos a partir dun guión de contidos de
ampliación e exercicios e actividades deses contidos ampliados.

Cualificación 
final

Os   alumnos que  teñen aprobadas as  dúas  avaliacións  a  nota será obtida
mediante o cálculo da media aritmética de ambas avaliacións.  A esa nota se
lle poderá sumar ata 1 punto que corresponderá ás tarefas de ampliación
entregadas  sempre  e  cando  estas  estén  correctamente  resoltas,  sexan
orixinais  e  non copiadas  e se entreguen no  prazo   establecido.  As  tarefas
valoraranse  dividindo  1  punto  proporcionalmente  ao  número  de  tarefas
entregadas .
Aos alumnos que non  aprobaron algunha desas avaliacións se lles mandará
realizar tarefas de recuperación  e reforzo obtendo desta forma un máximo de
5 na   avaliación  correspondente  suspensa,  sempre  e  cando  entreguen  as
actividades propostas correctamente resoltas, sexan orixinais e non copiadas
e se entreguen no prazo establecido.  Estes alumnos  poderán subir nota  se
entregan  as actividades propostas de ampliación desta terceira avaliación, e
coa valoración máxima de 1 punto nestas tarefas  da forma anteriormente
sinalada. A nota que obteñan non será nunca inferior á media obtida nas dúas
primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite e se pode acudir ao centro, realizarase
unha  proba  escrita  sobre  os  contidos  impartidos  nos  dous  primeiros
trimestres. 
Se isto non fora posible  se estableceran   tarefas de reforzo que deberían
entregar no  prazo establecido ou se fará un exame vía telemática. 

Avaliación de
materia

pendentes

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

Actividades
Resumos feitos sobre a materia impartida nos cadernos 
correspondentes así como diversas tarefas subidas á aula virtual para 
completar de preguntas curtas,  preguntas largas e esquemas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Unha vez publicadas as instrucións, o alumnado  dispón  de un prazo
determinado de días  que se lles indica na aula virtual para realizar os
apuntamentos  e  exercicios  a  partir  do  libro  ou  outras  fontes  de
consulta  seguindo  as  indicacións  do  guión.  Os  alumnos  aprobados
realizarán tarefas de reforzo e ampliación .
Os alumnos suspensos  deberán priorizar as tarefas de recuperación.
Unha  vez  realizadas,  enviadas  e  correxidas   poderán  facer  as  de
ampliación seguindo as mesmas pautas que o resto.
O alumnado con avaliacións suspensas terá o 31 de maio como data
límite de entrega.
Ao  alumnado  sen  conectividade,  farase  chegar  esta  información  e
recolleranse  as  tarefas  polos  medios  pertinentes  preferiblemente
mediante correo certificado  logo de informar ao titor.
Se  utilizará  preferentemente  a  aula  virtual  para  a  entrega  e  a
realización das tarefas.

Materiais e recursos Libro de texto, actividades na aula virtual Moodle,  e así mesmo  foros 
e correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Con periodicidade quincenal, publícanse na fotocopiadora virtual da web do
centro,  as  instrucións  para  ese  periodo.  Simultaneamente,  envíase  un
correo electrónico ás familias, ao través da aplicación SIXA, informando da
publicación.

O  alumnado  dispón  dun  enderezo  electrónico  para  resolver  dúbidas  e
entregar tarefas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (en negrita a parte que se conserva dos imprescindibles)

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental

B1.2. Aplicar a dinámica de sistemas aos cambios ambientais acontecidos como consecuencia da aparición
da vida e as actividades humanas ao longo da historia.

CTMAB1.2.1.  Analiza, a partir de modelos sinxelos, os cambios ambientais que tiveron lugar como
consecuencia da aparición da vida e da acción humana ao longo da historia.

B1.3. Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á actividade humana sobre o medio ambiente. CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos ambientais asociados.

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos

B2.2. Comprender o funcionamento das capas fluídas establecendo a súa relación co clima. CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera e as súas consecuencias no clima. 

B2.3. Recoñecer os compoñentes da atmosfera relacionándoos coa súa procedencia e importancia biolóxica. CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera en relación coa súa procedencia, a súa distribución
e a súa dinámica.

CTMAB2.3.2. Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia biolóxica.

B2.5. Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra.

CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto invernadoiro e as súas
consecuencias.

CTMAB2.6.2. Determina a influencia da circulación oceánica no clima.

CTMAB2.7.2. Asocia as correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o clima.

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos

B5.2. Identificar os factores que determinan, favorecen e atenúan os riscos xeolóxicos sísmico e volcánico. CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que determinan os riscos sísmico e volcánico.

B5.3.  Identificar  os  danos  que  producen  os  riscos  xeolóxicos,  e  determinar  métodos  de  predición  e
prevención.

CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos.

B5.5. Determinar os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e valorar os factores que inflúen. CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e comprende os factores
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que interveñen.

B5.6. Recoñecer a fraxilidade da paisaxe fronte aos impactos ambientais e valorar a ordenación do territorio
como prevención de riscos.

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio como método de prevención de riscos.

B5.8. Identifica os impactos derivados da explotación dos recursos da xeosfera en Galicia. CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos derivados da explotación dos recursos da xeosfera no
seu contorno máis próximo.

B5.9. Identificar medidas de uso eficiente da enerxía e dos recursos, determinando os seus beneficios. CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos.

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera

B6.1.  Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas, valorando a influencia dos factores limitantes da
produción primaria e daqueles que aumentan a súa rendibilidade.

CTMAB6.1.1.  Identifica  os  factores limitantes da  produción  primaria  e  aqueles  que  aumentan  a  súa
rendibilidade.

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema.

CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas.

B6.2. Comprender a circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P e S) entre os subsistemas terrestres. CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do seu equilibrio.

B6.3. Comprender os cambios que se suceden nos ecosistemas ao longo do tempo. CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas e interpreta a variación
dos parámetros tróficos.

B6.5.  Distinguir a importancia da biodiversidade e recoñecer as actividades que teñen efectos negativos
sobre ela.

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa diminución.

CTMAB6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa influencia na biodiversidade do ecosistema.

B6.9. Analizar os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura e a gandaría. CTMAB6.9.1.  Analiza  os  problemas  ambientais  producidos  pola  deforestación,  a  agricultura  e  a
gandaría.

B6.11. Analizar e valorar a evolución dos recursos pesqueiros. CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos. Observación directa e proba escrita.

Instrumentos. Nos dous primeiros trimestres exames escritos e preguntas en
clase. No terceiro trimestre,  subliñado nos apuntamentos  da materia  para
elaborar preguntas de exame e resolución dunha ficha de exercicios.

Cualificación 
final

A cualificación final será a media da nota do traballo realizado nos dous 
primeiros trimestres máis o 10% da nota das tarefas do terceiro.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba escrita sobre os contidos impartidos nos dous primeiros trimestres 
con preguntas similares ás das probas parciais.

Avaliación de
materia

pendentes

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

Actividades
Subliñado,  nos  apuntamentos  do  curso  e resolución  de  ficha  de
exercicios. No caso das recuperacións  dos trimestres anteriores, será
mediante a resolución dun cuestionario de 20 preguntas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Unha vez publicadas as instrucións,  o alumnado  dispón de 15 días
para subliñar os apuntamentos seguindo as indicacións do guión.
O alumnado con avaliacións suspensas terá o 31 de maio como data
límite de entrega do cuestionario.
Ao  alumnado  sen  conectividade,  farase  chegar  esta  información  e
recolleranse as tarefas polos medios  pertinentes logo de informar ao
titor.

Materiais e recursos Apuntamentos elaborados polo profesor.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Con periodicidade quincenal, publícanse, na fotocopiadora virtual da web
do centro, as instrucións para ese periodo. Simultaneamente, envíase un
correo electrónico ás familias, ao través da aplicación SIXA, informando da
publicación.

O  alumnado  dispón  dun  enderezo  electrónico  para  resolver  dúbidas  e
entregar tarefas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (en negrita a parte que se conserva dos imprescindibles)

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Procedementos de traballo

B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas con temas científicos da actualidade. CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu contido.

CCIB1.1.2.  Presenta información sobre un  tema tras realizar unha procura guiada de fontes de
contido  científico.

B1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente as
tecnoloxías da información e da comunicación para transmitir opinións propias argumentadas.

CCIB1.3.1.  Comenta  artigos  científicos  divulgativos realizando  valoracións  críticas  e  análise  das
consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións.

Bloque 2. A Terra e a vida

B2.1. Xustificar a teoría de deriva continental en función das evidencias experimentais que a apoian. CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas xeográficas, paleontolóxicas,
xeolóxicas e paleoclimáticas.

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

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 e coñece os tipos de bordos de placas

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

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

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. 

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da orixe da vida na Terra.

CCIB2.4.2.  Describe as  últimas  investigacións  científicas  en  torno  ao  coñecemento  da  orixe  e  o
desenvolvemento da vida na Terra.

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.

CCIB2.5.1.  Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da
evolución das especies.

CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección natural.

CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo coas explicacións non científicas sobre a evolución.

B2.6.  Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual e establecer as CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, salientando
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adaptacións que nos fixeron evolucionar. as súas características fundamentais, como a capacidade cranial e altura.

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. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos. Observación directa e proba escrita da 1ª e 2ª avaliación. 
Na terceira avaliación, exercicios de ampliación de contidos.

Instrumentos. Nos dous primeiros trimestres, preguntas en clase , exercicios 
dos temas e exame ao final de cada trimestre. No terceiro trimestre, 
elaboración duns apuntamentos a partir dun guión de contidos de 
ampliación e exercicios e actividades  baseados nos contidos ampliados.

Cualificación 
final

Os   alumnos que  teñen aprobadas as  dúas  avaliacións  a  nota será obtida
mediante o cálculo da media aritmética de ambas avaliacións.  A esa nota se
lle poderá sumar ata 1 punto que corresponderá ás tarefas de ampliación
entregadas  sempre  e  cando  estas  estén  correctamente  resoltas,  sexan
orixinais  e  non copiadas  e se  entreguen no  prazo   establecido.  As  tarefas
valoraranse  dividindo  1  punto  proporcionalmente  ao  número  de  tarefas
entregadas .
Aos alumnos que non  aprobaron algunha desas avaliacións se lles mandará
realizar tarefas de recuperación  e reforzo obtendo desta forma un máximo de
5 na   avaliación  correspondente suspensa,  sempre  e  cando  entreguen  as
actividades propostas correctamente resoltas, sexan orixinais e non copiadas
e se entreguen no prazo establecido.  Estes alumnos  poderán subir nota  se
entregan  as actividades propostas de ampliación desta terceira avaliación, e
coa valoración máxima de 1 punto nestas tarefas  da forma anteriormente
sinalada. A nota que obteñan non será nunca inferior á media obtida nas dúas
primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite e se pode acudir ao centro, realizarase 
unha proba escrita sobre os contidos impartidos nos dous primeiros 
trimestres. 
Se isto non fora posible se estableceran  tarefas de reforzo que deberían 
entregar no  prazo establecido ou preguntas vía telemática.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Os sinalados na programación do curso 2019/2020.

Criterios de cualificación:
Aos alumnos que aprobaron as dúas primeiras avaliacións de pendentes  se 
cualificarán coa media aritmética de ambas. Na terceira deberán realizar as 
tarefas propostas desa avaliación.
Se non están aprobados  nalgunha avaliación deberán entregar as tarefas 
propostas das tres avaliacións ou da avaliación que deben recuperar de ser o
caso. As tarefas serán referidas aos mínimos establecidos na programación  
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dada cando cursaron a pendente. Terán cualificación positiva cun máximo 
den 5 sempre e cando entreguen as actividades correctamente resoltas, 
sexan orixinais e non copiadas e se entreguen no prazo establecido. Poderán
subir nota cun valor máximo de 1 se resolven as tarefas de ampliación 
propostas nas condicións establecidas para os demáis.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Na 1ª e na 2ª exame correspondente. Na 3ª valoración de exercicios 
propostos.
Á hora de corrixir, terase en conta: 

• Tocar  todos  os  puntos,  aínda  que  sexa  nunha  orde  diferente  á  do
guión.  (Ata 2 puntos)

• Boa  redacción:  frases  curtas,  uso  axeitado  de  puntos  e  comas,
separación correcta do texto en parágrafos,... (Ata 2 puntos)

• Liña argumental lóxica: ideas ordeadas, explicación intelixible,.. (Ata 2
puntos)

• Carencia de faltas de ortografías. (Ata 1 punto)
• Estética coidada: caligrafía lexible,  tipo de letra, respectar os marxes,

subliñar  da  mesma  maneira  e  con  regra,  evitar  tachóns,  coidar  as
ilustracións,... (Ata 1 punto)

• Presencia de ilustracions e debuxos. (Ata 1 punto)
• Cita correcta das fontes empregadas . (Ata 1 punto)

• A entrega fóra de prazo, sen causa xustificada, descontará 3 puntos.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 1º BACHARELATO
MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA



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

Actividades
Subliñado, nos apuntamentos do curso e no libro, resumos feitos sobre
a materia, así como diversas tarefas subidas á aula virtual para 
completar de preguntas curtas,  preguntas largas e esquemas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Unha vez publicadas as instrucións, o alumnado  dispón  de un prazo
determinado de días  que se lles indica na aula virtual para realizar os
apuntamentos  e  exercicios  a  partir  do  libro  ou  outras  fontes  de
consulta  seguindo  as  indicacións  do  guión.  Os  alumnos  aprobados
realizarán tarefas de reforzo e ampliación .
Os alumnos suspensos  deberán priorizar as tarefas de recuperación.
Unha  vez  realizadas,  enviadas  e  correxidas   poderán  facer  as  de
ampliación seguindo as mesmas pautas que o resto.
O alumnado con avaliacións suspensas terá o 31 de maio como data
límite de entrega.
Ao  alumnado  sen  conectividade,  farase  chegar  esta  información  e
recolleranse  as  tarefas  polos  medios  pertinentes  preferiblemente
mediante correo certificado  logo de informar ao titor.
Se  utilizará  preferentemente  a  aula  virtual  para  a  entrega  e  a
realización das tarefas.

Materiais e recursos Libro de texto, actividades na aula virtual Moodle,  e así mesmo  foros 
e correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro. 

Correo electrónico xa sexa dos alumnos ou das súas familia ao través do cal
se poden resolver dúbidas ou entregar tarefas.

Mediante a aplicación SIXA para aclarar posibles dúbidas.

Foros a través de Moodle ou de Classroom.

O  alumnado  dispón  dun  enderezo  electrónico  para  resolver  dúbidas  e
entregar tarefas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (en negrita a parte que se conserva dos imprescindibles)

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 2. O Universo

B2.1. Diferenciar as explicacións científicas relacionadas co Universo, o Sistema Solar, a Terra, a orixe da
vida e a evolución das especies, daquelas baseadas en opinións ou crenzas. 

CCIB2.1.1.  Describe  as  teorías  acerca  da  orixe,  a  evolución  e  o  final  do  Universo,  e  establece  os
argumentos que as sustentan.

B2.2. Coñecer os feitos históricos e as teorías que xurdiron ao longo da historia sobre a orixe do Universo, e
en particular a teoría do Big Bang.

CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do Universo.

B2.3. Describir a organización do Universo e como se agrupan as estrelas e pos planetas. CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o sistema solar.

B2.5. Distinguir as fases da evolución das estrelas e relacionalas coa xénese de elementos. CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas se atopa o noso Sol.

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais

B3.1.  Identificar  os  principais  problemas ambientais,  as  súas  causas  e  os  factores  que os  intensifican;
predicir as súas consecuencias e propor solucións.

CCIB3.1.1.  Relaciona  os principais  problemas  ambientais  coas  súas causas,  e  establece  as  súas
consecuencias.

B3.3. Valorar as graves implicacións sociais, tanto na actualidade como no futuro, da sobreexplotación de
recursos naturais, a contaminación, a desertización, a perda de biodiversidade e o tratamento de residuos.

CCIB3.3.1.  Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas causas  e propón medidas
concretas e aplicables, a nivel global e individual, para o reducir.

CCIB3.3.2.  Valora  e  describe  os  impactos  da  sobreexplotación  dos  recursos  naturais,  a
contaminación, a desertización, os tratamentos de residuos e a perda de biodiversidade, e propón
solucións e actitudes persoais e colectivas para os paliar.

B3.5. Xustificar a necesidade de procurar novas fontes de enerxía non contaminantes e economicamente
viables, para manter o estado de benestar da sociedade actual. 

CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de enerxía, tanto renovables
como non renovables. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos. Observación directa e proba escrita.

Instrumentos. Nos dous primeiros trimestres, traballo de clase e exame ao 
final do trimestre. No terceiro trimestre, elaboración duns apuntamentos a 
partir dun guión.

Cualificación 
final

A cualificación final será a media da nota do traballo realizado nos dous 
primeiros trimestres máis o 10% da nota das tarefas do terceiro.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba escrita sobre os contidos impartidos nos dous primeiros trimestres 
con preguntas similares ás das probas parciais.

Avaliación de
materia

pendentes

Non procede.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 4º ESO
MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA



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

Actividades
Redación de apuntamentos de novos temas do libro a partir dun guión.
No caso das recuperacións, será dos temas non superados con 
preguntas similares ás das probas anteriores.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Unha vez publicadas as instrucións,  o alumnado  dispón de 15 días
para realizar os apuntamentos a partir do libro seguindo as indicacións
do guión.
O alumnado con avaliacións suspensas terá o 31 de maio como data
límite de entrega.
Ao  alumnado  sen  conectividade  farase  chegar  esta  información  e
recolleranse as tarefas polos medios oportunos.

Materiais e recursos Libro de texto.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Con periodicidade quincenal, publícanse, na fotocopiadora virtual da web
do centro, as instrucións para ese periodo. Simultaneamente, envíase un
correo electrónico ás familias, ao través da aplicación SIXA, informando da
publicación.

O  alumnado  dispón  dun  enderezo  electrónico  para  resolver  dúbidas  e
entregar tarefas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (en negrita a parte que se conserva dos imprescindibles)

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo

B1.3.  Entender  o  concepto  de  tempo xeolóxico  e  os  principios  fundamentais  da  xeoloxía,  como os  de
horizontalidade, superposición, actualismo e uniformismo.

 XB1.3.1. Comprende o significado de tempo xeolóxico e utiliza principios fundamentais da xeoloxía,
como a horizontalidade, a superposición, o actualismo e o uniformismo.

B1.4. Analizar o dinamismo terrestre explicado segundo a teoría global da tectónica de placas. XB1.4.1. Interpreta algunhas manifestacións do dinamismo terrestre como consecuencia da tectónica
de placas.

Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas

B2.1. Describir as propiedades que caracterizan a materia mineral; comprender e sinalar a súa variación
como unha función da estrutura e a composición química dos minerais; e recoñecer a utilidade dos minerais
polas súas propiedades.

XB2.1.1.  Identifica  as  características  que  determinan  a  materia  mineral,  por  medio  de  actividades
prácticas  con  exemplos  de  minerais  con  propiedades  contrastadas,  relacionando  a  utilización  dalgúns
minerais coas súas propiedades.

B2.2.  Coñecer e identificar os grupos de minerais máis importantes segundo unha clasificación químico-
estrutural, e nomear e distinguir de visu diferentes especies minerais.

XB2. 1.2. Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas súas características fisicoquímicas, e recoñece
por medio dunha práctica de visu algúns dos minerais máis comúns.

B2.3. Analizar as condicións fisicoquímicas na formación dos minerais, e comprender e describir as causas
da evolución, da inestabilidade e da transformación mineral, utilizando diagramas de fases sinxelos.

XB2.1.3.  Compara  as  situacións  en  que  se  orixinan  os  minerais,  elaborando  táboas  segundo  as  súas
condicións  fisicoquímicas  de  estabilidade,  e  coñece algúns  exemplos de  evolución e  transformación
mineral por medio de diagramas de fases.

B2.4. Coñecer e identificar os principais ambientes e procesos xeolóxicos formadores de minerais e rochas,
e identificar algúns minerais coa súa orixe máis común (magmática, metamórfica, hidrotermal, superxénica
ou sedimentaria).

XB2.1.4. Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos en que se forman os minerais e as rochas, e
identifica algúns minerais como característicos de cada proceso xeolóxico de formación.

Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas

B3.1.  Explicar  o  concepto  de  rocha  e  os  criterios  de  clasificación;  diferenciar  e  identificar  polas  súas
características diversos tipos de formacións de rochas, e identificar os principais grupos de rochas ígneas
(plutónicas e volcánicas), sedimentarias e metamórficas.

XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as súas principais características. 

XB3.1.2. Identifica mediante unha proba visual, en fotografías e/ou con espécimes reais, variedades e
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formacións de rochas, realizando exercicios prácticos na aula e elaborando táboas comparativas das súas
características.

B3.2. Coñecer a orixe das rochas ígneas, analizando a natureza dos magmas e comprendendo os procesos
de xeración, diferenciación e localización dos magmas.

XB3.2.1.  Describe  a  evolución  do  magma segundo  a  súa  natureza,  utilizando  diagramas  e  cadros
sinópticos.

B3.3.  Coñecer  e  diferenciar  a  orixe  dos  sedimentos e  das rochas sedimentarias,  analizando o  proceso
sedimentario desde a meteorización á diaxénese, e identificar as os tipos de medios sedimentarios.

XB3.3.1.  Comprende  e  describe  o  proceso  de  formación  das  rochas  sedimentarias,  desde  a
meteorización da área fonte, pasando polo transporte e o depósito, á diaxénese, utilizando unha linguaxe
científica axeitada ao seu nivel educativo.

BX3.3.2. Comprende e describe os conceptos de facies sedimentarias e medios sedimentarios, identificando
e localizando algunhas sobre un mapa e/ou no seu ámbito xeográfico-xeolóxico.

B3.4. Coñecer e identificar a orixe das rochas metamórficas, diferenciando as facies metamórficas en función
das condicións fisicoquímicas.

XB3.4.1.  Comprende o concepto de metamorfismo e os seus tipos, asociándoos ás condicións de
presión e temperatura, e é quen de elaborar cadros sinópticos comparando os devanditos tipos.

B3.5. Coñecer e diferenciar a natureza dos fluídos hidrotermais, os depósitos e os procesos metasomáticos
asociados.

BX3.5.1.  Comprende o concepto de fluídos hidrotermais,  localizando datos,  imaxes e vídeos na rede
sobre fumarolas e géysers actuais, e identifica os depósitos asociados.

B3.6. Comprender e describir a actividade ígnea, sedimentaria, metamórfica e hidrotermal como fenómenos
asociados á tectónica de placas.

BX3.6.1. Comprende e explica os fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e hidrotermais en
relación coa tectónica de placas.

Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global

B4.2. Coñecer e indicar canto, como e por que se moven as placas tectónicas. XB4.2.1. Coñece canto e como se moven as placas tectónicas, e utiliza programas informáticos de uso
libre para coñecer a velocidade relativa do seu centro  docente (ou outro punto de referencia) respecto ao
resto de placas tectónicas.

XB4.2.2. Entende e explica por que se moven as placas tectónicas e que relación ten coa dinámica do
interior terrestre.

B4.3. Comprender e explicar como se deforman as rochas. XB4.3.1. Comprende e describe como se deforman as rochas.

B4.4. Describir as principais estruturas xeolóxicas. XB4.4.1. Coñece as principais estruturas xeolóxicas.
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B4.5. Describir as características dun oróxeno, e relacionar o relevo galego coas principais oroxenias. XB4.5.1. Coñece e describe as principais características dos modelos de oróxenos.

B4.6. Relacionar a tectónica de placas con algúns aspectos xeolóxicos: relevo, clima e cambio climático,
variacións do nivel do mar, distribución de rochas, estruturas xeolóxicas, sismicidade e vulcanismo.

XB4.6.1. Explica os principais trazos do relevo do planeta e a súa relación coa tectónica de placas.

XB4.6.2. Comprende e explica a relación entre a tectónica de placas, o clima e as variacións do nivel do mar.

XB4.6.3.  Coñece e argumenta como a distribución  de  rochas,  a escala  planetaria,  está controlada pola
tectónica de placas.

XB4.6.4. Relaciona as principais estruturas xeolóxicas (dobras e fallas) coa tectónica de placas.

XB4.6.5. Comprende e describe a distribución da sismicidade e o vulcanismo no marco da tectónica
de placas.

B4.7. Describir a tectónica de placas e os seus antecedentes históricos. XB4.7.1. Entende como evoluciona o mapa das placas tectónicas ao longo do tempo e visualiza, a través
de programas informáticos, a evolución pasada e futura das placas.

Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos

B5.1. Recoñecer a capacidade transformadora dos procesos externos. XB5.1.1. Comprende e analiza como os procesos externos transforman o relevo.

B5.4. Coñecer e describir os principais procesos de meteorización física e química, entender os procesos de
edafoxénese, e coñecer e identificar os principais tipos de chans.

XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización.

B5.6. Analizar a distribución da auga no planeta Terra e o ciclo hidrolóxico. XB5.6.1. Coñece a distribución da auga no planeta, e comprende e describe o ciclo hidrolóxico.

B5.7. Analizar a influencia do escoamento superficial como axente modelador e diferenciar as súas formas
resultantes.

XB5.7.1. Relaciona os procesos de escoamento superficial e as súas formas resultantes.

B5.8. Comprender e describir os procesos glaciares e as súas formas resultantes. XB5.8.1.  Diferencia  as  formas  resultantes  da  modelaxe  glacial, asociándoas  co  seu  proceso
correspondente.
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B5.9. Comprender e describir os procesos xeolóxicos derivados da acción mariña e a formas resultantes. XB5.9.1. Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas resultantes co seu proceso correspondente.

B5.10. Comprender e describir os procesos xeolóxicos derivados da acción eólica e relacionalos coas formas
resultantes.

XB5.10.1. Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica.

B5.11. Entender a relación entre a circulación xeral atmosférica e a localización dos desertos. XB5.11.1. Sitúa a localización dos principais desertos.

B5.12. Coñecer algúns relevos singulares condicionados pola litoloxía (modelaxe cárstica e granítica). XB5.12.1. Relaciona algúns relevos singulares co tipo de rocha.

B5.13. Analizar a influencia das estruturas xeolóxicas no relevo. XB5.13.1. Relaciona algúns relevos singulares coa estrutura xeolóxica.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos. Observación directa e proba escrita.

Instrumentos.  Nos dous primeiros trimestres, preguntas en clase, prácticas
de laboratorio e exame formato ABAU ao final de cada trimestre. No terceiro
trimestre, subliñado nuns apuntamentos a partir  das orientacións do grupo
de traballo da CIUG e resolución de cortes xeolóxicos.

Cualificación 
final

A cualificación final  será a  media da nota do traballo realizado nos dous
primeiros trimestres máis o 10% da nota das tarefas do terceiro.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba escrita sobre os contidos impartidos nos dous primeiros trimestres
con preguntas similares ao modelo da CIUG para a convocatoria ABAU 2020.

Avaliación de
materia

pendentes

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

Actividades

Subliñado, nos apuntamentos do curso,  seguindo  as orientacións da
CIUG e resolución de cortes xeolóxicos. 
No  caso  das  recuperacións,  será  mediante  a  resolución  dun
cuestionario de 20 preguntas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Unha vez publicadas as instrucións,  o alumnado  dispón de 15 días
para  subliñar  os  apuntamentos seguindo  as  indicacións  do  guión  e
resolver uns cortes xeolóxicos.
O alumnado con avaliacións suspensas terá  ata  o 31 de maio como
data límite de entrega.
Ao alumnado sen conectividade, faráselle chegar esta información e
recolleranse as tarefas polos medios  pertinentes logo de informar ao
titor.

Materiais e recursos Apuntamentos elaborados polo profesor.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Con periodicidade quincenal, publícanse, na fotocopiadora virtual da web
do centro, as instrucións para ese periodo. Simultaneamente, envíase un
correo electrónico ás familias, ao través da aplicación SIXA, informando da
publicación.

O  alumnado  dispón  dun  enderezo  electrónico  para  resolver  dúbidas  e
entregar tarefas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (en negrita a parte que se conserva dos imprescindibles)

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

Criterios avaliación

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas dos bioelementos que os fan indispensables para a vida.
Relacionar os enlaces químicos coa súa importancia biolóxica.

BB1.1. 2 Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción e a súa función
biolóxica.

BB1.1.3.  Discrimina  os  enlaces  químicos  que  permiten  a  formación  de  moléculas  inorgánicas  e
orgánicas presentes nos seres vivos.

B1.2. Argumentar as razóns polas que a auga e os sales minerais son fundamentais nos procesos biolóxicos. 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.

BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose e diálise, e  interpreta a súa
relación coa concentración salina das células.

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas
respectivas funcións biolóxicas na célula.

BB1.3.1.  Recoñece  eclasifica  os  tipos  de  biomoléculas  orgánicas  e  relaciona  a  súa
composiciónquímica coa súa estrutura e coa súa función.

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que forman as macromoléculas biolóxicas e os enlaces que os unen. 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.

B1.5.  Determinar  a composición química e describir  a función,  a localización e exemplos das principais
biomoléculas orgánicas.

BB1.5.1. Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas.

B1.6. Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos encimas, con valoración da súa importancia
biolóxica.

BB1.6.1.  Contrasta  o  papel  fundamental  dos  encimas como  biocatalizadores,  e  relaciona  as  súas
propiedades coa súa función catalítica.

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas para o mantemento da vida. BB1.7.1.  Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función  coas doenzas que

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 2ºBACHARELATO
MATERIA: BIOLOXÍA



preveñen.

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de composición entre células procariotas e eucarióticas. BB2.1.1.  Compara unha célula procariota con unha eucariota e identifica  os orgánulos citoplasmático
presentes nelas.

• B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha célula eucariótica animal e dunha vexetal, representar os
seus orgánulos e describir a súa función.

BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas estruturas.

BB2.2.2.  Analiza  a  relación  entre  a  composición  química,  a  estrutura  e  a  ultraestrutura dos
orgánulos celulares, e a súa función.

B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as súas fases. BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que acontecen en cada
unha.

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de división celular, e desenvolver os acontecementos que teñen lugar en
cada fase.

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.

B2.5. Argumentar a relación da meiose coa variabilidade xenética das especies. BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da variabilidade xenética e
a posibilidade de evolución das especies.

B2.7. Comprender e diferenciar  os procesos de catabolismo e anabolismo, e establecer a relación entre
ambos.

BB2.7.1.  Define e interpreta os procesos  catabólicos e os  anabólicos,  así  como os intercambios
enerxéticos asociados a eles.

B2.8. Describir as fases da respiración celular, identificando rutas e produtos iniciais e finais. 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.

B2.9. Diferenciar a vía aeróbica da anaeróbica. BB2.9.1.  Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa relación co seu rendemento
enerxético.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 2ºBACHARELATO
MATERIA: BIOLOXÍA



BB2.9.2.  Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, e recoñece as
súas aplicacións.

B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen lugar en cada fase da fotosíntese. BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen
lugar.

B2.11.  Xustificar  a  importancia  biolóxica  da  fotosíntese  como proceso  de  biosíntese,  individual  para  os
organismos pero tamén global no mantemento da vida na Terra.

BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da vida na Terra.

Bloque 3. Xenética e evolución

B3.1. Analizar o papel do ADN como portador da información xenética. 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  e  a  transmisión  da
información xenética.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos. Observación directa e proba escrita da 1ª e 2ª avaliación. 
Na terceira avaliación, exercicios de ampliación de contidos.

Instrumentos. Nos dous primeiros trimestres, preguntas en clase , exercicios 
dos temas e exame  no formato ABAU ao final de cada trimestre. No terceiro
trimestre, completouse a programación mediante explicación vía telemática 
e emprego do libro e valoración das tarefas de ampliación.

Cualificación 
final

Ao  ser  avaliación  contínua,  os  alumnos  que  aprobaron  a  segunda  se
considerarán aprobados coa nota que tiveran nesa avaliación e nunca inferior.
A esa nota se lle poderá sumar ata 1 punto que corresponderá ás tarefas de
ampliación entregadas sempre e cando estas estén correctamente resoltas,
sexan  orixinais  e  non  copiadas  e  se  entreguen  no  prazo   establecido.  As
tarefas  valoraranse  dividindo  1  punto  proporcionalmente  ao  número  de
tarefas entregadas .
Para os alumnos que non aprobaron a segunda avaliación, a nota será obtida
sumando o 50% da nota do segundo trimestre xa que entrou a materia dende
principio  de  curso,  e  o  50%  restante  se  repartirá  entre  unha  proba  vía
telemática, puidendo ser máis en función da consecución dos obxectivos,  de
preguntas curtas e  de explicación de procesos básicos a modo de exame, cos
mínimos establecidos no epígrafe 1.  Ademáis deberan realizar os exercicios
de  repaso  y recuperación  correspondentes.Poderán  subir  nota  sempre  e
cando entreguen as actividades propostas desta terceira avaliación da forma
anteriormente sinalada e coa valoración máxima de 1 punto nestas tarefas. En
calquera caso a nota destes alumnos non será inferior á nota que obtiveran
na 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite e se pode acudir ao centro, realizarase
unha  proba  escrita  sobre  os  contidos  impartidos  nos  dous  primeiros
trimestres con preguntas similares  ao modelo da CIUG para a convocatoria
2020.
Se isto non fora posible, estableceríase unha proba vía telemática que se lle
comunicaría aos alumnos. Así como tarefas de reforzo que deberían entregar
no  prazo establecido.

Avaliación de
materia

pendentes

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

Actividades

Subliñado, nos apuntamentos do curso e no libro, resumos feitos sobre
a materia impartida nos cadernos correspondentes, preguntas feitas a 
través de vídeochamada, así como diversas tarefas subidas á aula 
virtual para completar de preguntas curtas,  preguntas largas e 
esquemas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os alumnos  están  seguindo  as  clases  telematicamente  catro  días  á
semana, os mesmos que tiñan clase desta materia. Nestas clases se
explica a materia da terceira avaliación e  se dan as pautas para facer
os  resumos  e  esquemas.  Unha  vez  rematada  a  programación  se
dedicarán ás clases por videochamada a repaso.
Os alumnos aprobados realizarán tarefas de reforzo e ampliación dos
exercicios en relación aos temas desenvolvidos de toda a materia.O
alumnado  dispón dun prazo determinado de días  que se lles indica na
aula virtual para realizar estas tarefas.
Os alumnos suspensos  deberán priorizar as tarefas de recuperación.
Unha  vez  realizadas,  enviadas  e  correxidas   poderán  facer  as  de
ampliación seguindo as mesmas pautas que o resto.
O alumnado con avaliacións suspensas terá o 31 de maio como data
límite de entrega.
A maior parte dos días, todos os alumnos están conectados. Se algún
non  se  conecta  nun  momento  determinado  pode  comunicarse  vía
correo electrónico ou a través dos foros de Classroom.

Materiais e recursos Libro de texto, actividades na aula virtual Moodle, videochamada a 
través do Meet, e así mesmo  foros e correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro. 

Correo electrónico xa sexa dos alumnos ou das súas familia ao través do cal
se poden resolver dúbidas ou entregar tarefas.

Mediante a aplicación SIXA para aclarar posibles dúbidas.

Foros a través de Moodle ou de Classroom.

O  alumnado  dispón  dun  enderezo  electrónico  para  resolver  dúbidas  e
entregar tarefas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (en negrita a parte que se conserva dos imprescindibles)

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe
Bloque 1. Os seres vivos: composición e función

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

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

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

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

 B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas.  BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas.

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

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

Bloque 2. A organización celular

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

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

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

 B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa función.  BXB2.2.1. Representa esquematicamente os orgánulos celulares e  asocia cada orgánulo coa súa función ou
coas súas funcións.

 B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mitose e da meiose, e argumentar a súa importancia biolóxica.  BXB2.3.1. Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da meiose.

 B2.4. Establecer as analoxías e as diferenzas principais entre os procesos de división celular mitótica e meiótica.  BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meiose.

Bloque 3. Histoloxía

 B3.1. Diferenciar os niveis de organización celular e interpretar como se chega ao nivel tisular.  BXB3.1.1.  Identifica  os  niveis  de  organización  celular  e  determina  as  súas  vantaxes  para  os  seres
pluricelulares.

 B3.2.  Recoñecer  e indicar  a  estrutura e  a  composición dos tecidos animais e vexetais,  en relación coas  súas
funcións.

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 9 CENTRO: IES DE FENE
CURSO:1º BACHARELATO
MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA



Bloque 4. A biodiversidade

 B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos.

 B4.3. Definir o concepto de biodiversidade e coñecer e identificar os principais índices de cálculo de diversidade
biolóxica.

 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.

 B4.4. Coñecer e indicar as características dos tres dominios e os cinco reinos en que se clasifican os seres vivos.  BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos.

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

 B4.5. Situar as grandes zonas bioxeográficas e os principais biomas.  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.

 B4.6. Relaciona as zonas bioxeográficas coas principais variables climáticas.  BXB4.6.1. Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de biomas, ecosistemas e especies.

 B4.9. Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo.  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.

 B4.10. Describir o proceso de especiación e enumerar os factores que o condicionan.  BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación.

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

 B4.11. Recoñecer e indicar a importancia bioxeográfica da Península Ibérica no mantemento da biodiversidade e a
aportación de Galicia á biodiversidade.

 BXB4.11.1. Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas bioxeográficas diferentes.

 BXB4.11.3.  Enumera  os  principais  ecosistemas da  Península  Ibérica  e  de  Galicia, e  as  súas  especies
máis representativas.

 B4.13.  Definir  o concepto de endemismo, e coñecer e identificar os principais endemismos da flora e da fauna
españolas e galegas.

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

 BXB4.13.2. Identifica os principais endemismos de plantas e animais en España e en Galicia.

 B4.14. Coñecer e relacionar as aplicacións da biodiversidade en campos como a saúde, a medicina, a alimentación  BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade para o ser humano.
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e a industria.

 B4.15. Coñecer e indicar as principais causas de perda de biodiversidade, así como as ameazas máis importantes
para a extinción de especies.

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

 B4.17. Comprender e diferenciar os inconvenientes producidos polo tráfico de especies exóticas e pola liberación no
medio de especies alóctonas ou invasoras.

 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

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

 B5.2. Coñecer e identificar a composición do zume bruto e os seus mecanismos de transporte.  BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus mecanismos de transporte.

 B5.3. Explicar os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación.  BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación.

 B5.4. Coñecer e identificar a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de transporte.  BXB5.4.1. Explica a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de transporte.

 B5.5. Comprender e diferenciar as fases da fotosíntese e os factores que afectan o proceso.  BXB5.5.1.  Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e asocia, a nivel de
orgánulo, onde se producen.

 B5.6. Salientar a importancia biolóxica da fotosíntese.



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

 B5.7. Explicar a función de excreción en vexetais e as substancias producidas polos tecidos secretores.  BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais.

 B5.8. Describir tropismos e nastias, e ilustralos con exemplos.  BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias.

 B5.9. Definir o proceso de regulación nas plantas mediante hormonas vexetais.  BXB5.9.1. Valora o proceso de regulación das hormonas vexetais.

 B5.11. Comprender e diferenciar os efectos da temperatura e da luz no desenvolvemento das plantas.  BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento das plantas.

 B5.12. Entender os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas.  BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas.

 B5.13.  Diferenciar  os  ciclos  biolóxicos  de briofitas, pteridofitas e  espermafitas, e  as  súas  fases  e  estruturas
características.

 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.

 B5.14. Entender os procesos de polinización e de dobre fecundación nas espermafitas. Formación da semente e o
froito.

 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.
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 B5.15. Coñecer e indicar os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de xerminación.  BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de xerminación.

 B5.16. Coñecer e relacionar as formas de propagación dos froitos.  BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de propagación dos froitos.

 B5.17. Recoñecer e relacionar as adaptacións máis características dos vexetais aos medios en que habitan.  BXB5.17.1. Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio en que se desenvolven.

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio

 B6.1. Comprender e discriminar os conceptos de nutrición heterótrofa e de alimentación.  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.

 B6.3. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos vertebrados.  BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados.

 B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos órganos do aparello dixestivo e as súas glándulas.  BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función.

 BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino.

 B6. 5. Coñecer e relacionar a importancia de pigmentos respiratorios no transporte de osíxeno.  BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais.

 B6.6. Comprender e describir os conceptos de circulación aberta e pechada, circulación simple e dobre, incompleta
ou completa.

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

 B6.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación e intercambio gasoso).  BXB6.8.1.  Diferencia  respiración  celular  e  respiración,  e  explica  o  significado  biolóxico  de
respiración celular.

 B6.10. Definir o concepto de excreción e relacionalo cos obxectivos que persegue.  BXB6.10.1. Define e explica o proceso da excreción.



 B6.11. Enumerar os principais produtos de excreción e sinalar as diferenzas apreciables nos grupos de animais en
relación con estes produtos.

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



 B6.12. Describir os principais tipos órganos e aparellos excretores nos distintos grupos de animais.  BXB6.12.1. Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as súas principais estruturas
a partir de representación esquemáticas.

 B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o proceso de formación dos ouriños.  BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións dunha nefrona.

 BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos ouriños.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos. Observación directa e proba escrita.

Instrumentos. Nos dous primeiros trimestres, preguntas en clase, prácticas 
de laboratorio e exame ao final de cada 1 ou 2 temas. No terceiro trimestre, 
elaboración duns apuntamentos a partir dun guión e resolución duns 
exercicios.

Cualificación 
final

A cualificación final será a media da nota do traballo realizado nos dous 
primeiros trimestres máis o 10% da nota das tarefas do terceiro.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba escrita sobre os contidos impartidos nos dous primeiros trimestres 
con preguntas similares ás das probas parciais.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación. Os sinalados na programación do curso 2019/2020.

Criterios de cualificación. Á hora de corrixir, terase en conta: 
• Tocar  todos  os  puntos,  aínda  que  sexa  nunha  orde  diferente  á  do

guión.  (Ata 2 puntos)
• Boa  redacción:  frases  curtas,  uso  axeitado  de  puntos  e  comas,

separación correcta do texto en parágrafos,... (Ata 2 puntos)
• Liña argumental lóxica: ideas ordeadas, explicación intelixible,.. (Ata 2

puntos)
• Carencia de faltas de ortografías. (Ata 1 punto)
• Estética coidada: caligrafía lexible,  tipo de letra, respectar os marxes,

subliñar  da  mesma  maneira  e  con  regra,  evitar  tachóns,  coidar  as
ilustracións,... (Ata 1 punto)

• Presencia de ilustracions e debuxos. (Ata 1 punto)
• Cita correcta das fontes empregadas . (Ata 1 punto)

A entrega fóra de prazo, sen causa xustificada, descontará 3 puntos.

Procedementos e instrumentos de avaliación. Os dous primeiros trimestres 
xa foron avaliados en proba escrita. As recuperacións destes e o terceiro 
trimestre serán avaliados por presentación de traballo bibliográfico seguindo
as instrucións do guión que se proporciona.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades Redación de apuntamentos de novos temas do libro a partir dun guión.
No caso das recuperacións, será dos temas non superados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Unha vez publicadas as instrucións,  o alumnado  dispón de 15 días
para realizar os apuntamentos a partir do libro seguindo as indicacións
do guión.
O alumnado con avaliacións suspensas terá o 31 de maio como data
límite de entrega.
Farase chegar esta información e recolleranse as tarefas polos medios
oportunos ao alumnado sen conectividade.

Materiais e recursos Libro de texto.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Con periodicidade quincenal, publícanse, na fotocopiadora virtual da web
do centro, as instrucións para ese periodo. Simultaneamente, envíase un
correo electrónico ás familias, ao través da aplicación SIXA, informando da
publicación.

O  alumnado  dispón  dun  enderezo  electrónico  para  resolver  dúbidas  e
entregar tarefas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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