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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 2. A Terra no Universo. 
 

● Unidade 1 (1ª Avaliación) 
 
B2.1. Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do Universo, e a 
formación e a evolución das galaxias. 
 
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. 

Bloque 2. A Terra no Universo.  
 

● Unidade 1 (1ª Avaliación) 
 

BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 
 
BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema 
Solar describindo 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 no se dan nos 
outros planetas. 
 
BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 
 
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. 
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B2.15. Seleccionar as características que fan da Terra un planeta 

especial para o desenvolvemento da vida. 

BXB2.15.1. Selecciona as características que fan da Terra un 
planeta especial para o desenvolvemento da vida. 

 
● Unidade 2 (1ª Avaliación) 

 
B2.6. Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e 
a distribución nas grandes capas da Terra. 
 
B2.7.Recoñecer as propiedades e as características dos minerais e 
das rochas, distinguir as súas aplicacións máis frecuentes e salientar 
a súa importancia económica e a xestión sustentable. 
 

 
● Unidade 2 (1ª Avaliación) 

 
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. 
 
BXB2.7.1.Identifica minerais e rochas utilizando criterios que 
permitan diferencialos. 
 
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. 

 
● Unidade 3 (1ª Avaliación) 

 
B2.8. Analizar as características e a composición da atmosfera, e as 
propiedades do aire. 
 
 
 

 
● Unidade 3 (1ª Avaliación) 

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

BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas, as 
causas que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres 
vivos. 
 
BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 
 
BXB2.10.1.Relaciona situacións en que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera. 

 
● Unidade 4 (2ª Avaliación) 

 
B2.11. Describir as propiedades da auga e a súa importancia para a 
existencia da vida. 
 
B2.12. Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o ciclo 
da auga e o uso que fai dela o ser humano. 
 
B2.13. 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. 
 
B2.14.Xustificar e argumentar a importancia de preservar e non 
contaminar as augas doces e salgadas. 

 
● Unidade 4 (2ª Avaliación) 

 
BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación 
coas súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 
 
BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos cambios de 
estado de agregación. 
 
BXB2.13.1.Comprende e identifica o significadota xestión 
sustentable da auga doce, e enumera medidas concretas que 
colaboren nesa xestión. 
 
BXB2.14.1.Recoñece os problemas de contaminación de augas 
doces e salgadas en relación coas actividades humanas. 

Bloque 3. Biodiversidade no planeta Terra. 
 

● Unidade 5 (2ª Avaliación) 

B3.1.Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características 

morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos. 

Bloque 3. Biodiversidade no planeta Terra. 
 

● Unidade 5 (2ª Avaliación) 
 

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. 
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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. 

B3.6.Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a 

identificación e a clasificación de animais e plantas. 

 
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. 
 
BXB3.6.1.Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de 
identificación. 

 
● Unidade 6 (2ª Avaliación) 

B3.4.Caracterizar os principais grupos de invertebrados e 

vertebrados. 

B3.7.Determinar a partir da observación as adaptacións que 

permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas, con especial atención aos ecosistemas galegos. 

B3.6.Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a 

identificación e a clasificación de animais e plantas. 

 
● Unidade 6 (2ª Avaliación) 

 
BXB3.4.2.Recoñece exemplares de vertebrados, e asígnaos á clase 
á que pertencen. 
 
BXB3.7.1.Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo de 
extinción ou endémicas. 
BXB3.7.2.Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de 
determinadas estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 
BXB3.6.1.Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de 
identificación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

 
Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda avaliación, proporánselle actividades de repaso, 
reforzo e recuperación da materia. 
Se a situación sanitaria non permite a realización da probas presenciais, os alumnos serán convocados de maneira 
telemática, para realizar unha proba da materia desa avaliación suspensa. O peso da nota final será dun  40% as 
tarefas e dun 60 % da proba a través de medios telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco 
- webex. De non ser posible a realización de dita proba, o 100% da nota recaerá nas tarefas de recuperación 
realizadas. 

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades establecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Google Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 
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Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO 
APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das dúas avaliacións. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 
 
ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO 
SUSPENSAS: terá que facer as diferentes actividades de recuperación establecidas polo profesor e resolvelas 
correctamente.  
 
ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA: fará a recuperación desa avaliación mediante a realización das 
actividades propostas. A nota será a media da nota da avaliación aprobada e da nota da recuperación. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba extraordinaria nas 
datas que as autoridades educativas establezan. Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de marzo). 
A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba 
non se ten en conta a cualificación de aula. 

Avaliación de 
materias pendentes 

A única alumna con esta materia pendente realizara no seu momento, antes do confinamento, a 1º proba de 
recuperación, segundo o previsto na programación, co resultado de suspenso. Durante o confinamento se lle 
proporcionan tarefas personalizadas para recuperar tanto esa primeira parte que suspendeu, como a segunda 
parte, que deberá entregar dentro do prazo indicado pola profesora. Se a situación sanitaria non permite a 
realización da probas presenciais, a alumna será convocada de maneira telemática, para realizar unha proba 
conxunta de ambas partes. O peso da nota final será dun  40% as tarefas e dun 60 % da proba a través de medios 
telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco - webex. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc. Algúns pais de 1º ESO 
forman parte do grupo para estar informados do envío e entrega das actividades.Ademáis se enviaron actividades 
por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Bioloxía e Xeoloxía do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal.Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos. Tamén están no grupo de Google Classroom as tarefas de 
recuperación da 1ª e 2ª avaliación. 

Metodoloxía 

Utilízase a metodoloxía que permiten as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas e cuestionarios 
correxidas de xeito individúal a traves de classroom e do correo electrónico, elaboración de vídeos, clases de 
repaso e ampliación por videoconferencia webex, enlace a YouTube no grupo de classroom para visionado de 
vídeos explicativos das clases,etc. 

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: CiscoWebex e as ferramentas de Google:Classroom, Gmail. 
Tamén se emprega o correo corporativo da Xunta. 
Os alumnos empregan o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos., boletíns de exercicios, presentacións... 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico 

Publicidade 
- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 

 

 

FAUNA GALEGA 2º ESO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Identificación de especies Bloque 1. Identificación de especies 
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B1.1. Distinguir nun debuxo as partes morfolóxicas externas dos 
distintos grupos animais que se empregan en identificación. 

B1.2. Explicar o funcionamento dos instrumentos de observación de 

fauna no campo. 

B1.3. Manexar adecuadamente prismáticos, telescopio terrestre e 

lupa de man 

B1.7. Identificar no propio medio natural as distintas especies 

presentadas na aula para tal fin 

B1.8. Identificar no propio medio natural as distintas sinais sonoras ou 

físicas que indican a presenza de especies concretas ou grupos 

animais . 

B1.9. Definir o concepto de endemismo e coñecer algúns endemismos 

galegos 

FG.1.1.1. Recoñece nun debuxo as partes morfolóxicas externas dos 

distintos grupos animais que se empregan en identificación 

FG. 1.2.1. Explica o funcionamento dos instrumentos de observación 

de fauna no campo. 

FG.1.2.2 Manexo adecuado no campo de prismáticos, telescopio 

terrestre e lupa de man 

FG.1.6.1. Identifica e recoñece as especies tratadas na aula par tal fin 

FG.1.8.1. Deduce a presenza de especies animais a través de sinais 
indirectas no campo. 
FG.1.9.1. Identifica en imaxe algúns endemismos galegos 

Bloque 2. Elaboración de materiais 

B2.2 Recoller, analizar e clasificar os elementos recollidos na 

natureza, incluídas zonas urbanas e rurais. 

B2.3. Elaborar replicas de pegadas animais. 
 

Bloque 2. Elaboración de materiais 

FG.2.3. Recolle restos materiais de fauna sen danar seres vivos nin o 

medio, os clasifica e almacena correctamente 

FG.2.4. Constrúe moldes en xeso de pegadas animais 

 

Bloque 3. A fauna galega na cultura popular 

B3.1. Recompilar en equipo información sobre fauna na cultura 

popular, a través de textos publicados, e tradición oral na contorna do 

alumno/a 

B3.3. Analizar en equipo criticamente dende o punto de vista científico 

a información recompilada 

 

Bloque 3. A fauna galega na cultura popular 

FG.3.1. Deseña en grupo o traballo de investigación sobre a fauna na 

cultura popular, para a súa presentación e defensa na aula 

FG.3.3. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 

investigacións dende o punto de vista científico 
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Bloque 4. Saúde, valores, actitudes e natureza 
B4.1. Coñecer, valorar e identificar a relación entre a saúde e 
natureza 

Bloque 4. Saúde, valores, actitudes e natureza 

FG.4.1. Recoñece recursos que nos proporciona a natureza que nos 

rodea, o valor das propiedades de determinada fauna no campo 

culinario e da medicina 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Non hai ningún caso, todo o alumnado ten aprobadas as dúas primeiras avaliacións. 

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividadesestablecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Goofle Classroom creado para este fin. 
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- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das 
dúas avaliacións. Todo o alumnado desta materia atópase nesta situación. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Non haberá alumnado nesta situación. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Non hai pendentes con esta materia. 

 

 

 

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

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc. 
Ademáis poderanse enviar actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Fauna Galega do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal. Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos. 
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Metodoloxía 
Utilízase a metodoloxía que permite as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas, debuxos 
científicos, formularios, elaboración conxunta de presentacións dixitais, elaboración de vídeos … 
Clases semanais por videoconferencia a través de CiscoWebex  

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: Cisco - Webex, correo electrónico corporativo da Xunta e as ferramentas 
de Google a través do Classroom: Gmail, Formularios Google, presentacións, documentos de texto, debuxos, ... 
O alumnado emprega o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos, presentacións, boletíns de exercicios.... 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico. 

Publicidade 
- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 

 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

● Unidade 1 (1ª Avaliación) 
 
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. 
 
Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

● Unidade 1 (1ª Avaliación) 
 

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. 
B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa 
función. 
 
B3.28.Compilar información sobre as técnicas de reprodución 
asistida e de fecundación in vitro, para argumentar o beneficio que 
supuxo este avance científico para a sociedade. 

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

● Unidade 1 (1ª Avaliación) 
 

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. 
 
Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

● Unidade 1 (1ª Avaliación) 
 
BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e 
procura a relación entre eles. 
 
BXB3.1.2.  Diferencia os tipos celulares e describe a función dos 
orgánulos máis importantes. 
 
BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo 
humano e asóciaos á súa función. 
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 BXB3.28.1.Identifica as técnicas de reprodución asistida máis 
frecuentes. 

 
● Unidade 3 (1ª e 2ªAvaliación) 

 
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. 
 
B3.8.Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención 
como práctica habitual e integrada nas súas vidas e as 
consecuencias positivas da doazón de células, sangue e órganos. 
 
B3.9.Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de 
substancias aditivas, e elaborar propostas de prevención e control. 
 
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 

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, 
respiratorio , e coñece o seu funcionamento. 

 
● Unidade 3 (1ªe 2ª Avaliación) 

 
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 infeccións máis comúns 
relacionándoas coas súas causas. 
 
BXB3.5.2.Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación 
das doenzas infecciosas máis comúns. 
 
BXB3.8.1.Detalla a importancia da doazón de células, sangue e 
órganos para a sociedade e para o ser humano. 
 
BXB3.9.1.Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas 
co consumo de substancias tóxicas e estimulantes como tabaco, 
alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón 
medidas de prevención e control. 
 
BXB3.11.1.Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 
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 
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B3.17.Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos 
relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas e a 
maneira de previlas. 

dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento 

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

 
● Unidade 4 (2ªAvaliación) 

 
B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, 
respiratorio , e coñece 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. 

 

 
● Unidade 4 (2ªAvaliación) 

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

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

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda avaliación, proporánselle actividades de repaso, 
reforzo e recuperación da materia. 
Se a situación sanitaria non permite a realización da probas presenciais, os alumnos serán convocados de maneira 
telemática, para realizar unha proba da materia desa avaliación suspensa. O peso da nota final será dun  40% as 
tarefas e dun 60 % da proba a través de medios telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco 
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- webex. De non ser posible a realización de dita proba, o 100% da nota recaerá nas tarefas de recuperación 
realizadas. 

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades establecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Google Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO 
APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das dúas avaliacións. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 
 
ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO 
SUSPENSAS: terá que facer as diferentes actividades de recuperación establecidas polo profesor e resolvelas 
correctamente.  
 
ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA: fará a recuperación desa avaliación mediante a realización das 
actividades propostas. A nota será a media da nota da avaliación aprobada e da nota da recuperación. 
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Proba extraordinaria 
de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba extraordinaria nas 
datas que as autoridades educativas establezan. Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de marzo). 
A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba 
non se ten en conta a cualificación de aula. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Os tres alunmos con esta materia pendente realizaran no seu momento, antes do confinamento, a 1º proba de 
recuperación, segundo o previsto na programación, co resultado de suspenso. Durante o confinamento se lles 
proporcionan tarefas personalizadas para recuperar tanto esa primeira parte que suspenderon, como a segunda 
parte, que deberán entregar dentro do prazo indicado pola profesora.Se a situación sanitaria non permite a 
realización da probas presenciais, os alumnos serán convocados de maneira telemática, para realizar unha proba 
conxunta de ambas partes. O peso da nota final será dun  40% as tarefas e dun 60 % da proba a través de medios 
telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco - webex. 

 

 

 

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

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc.Ademáis se enviaron 
actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Bioloxía e Xeoloxía do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal.Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos. Tamén están no grupo de Google Classroom as tarefas de 
recuperación da 1ª e 2ª avaliación. 
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Metodoloxía 

Utilízase a metodoloxía que permiten as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas e cuestionarios 
correxidas de xeito individúal a traves de classroom e do correo electrónico, elaboración de vídeos, clases de 
repaso e ampliación por videoconferencia webex, enlace a YouTube no grupo de classroom para visionado de 
vídeos explicativos das clases,etc. 

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: CiscoWebex e as ferramentas de Google:Classroom, Gmail. 
Tamén se emprega o correo corporativo da Xunta. 
Os alumnos empregan o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos, boletíns de exercicios, presentacións…. 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico 

Publicidade 

- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 
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CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Procedementos de traballo 
 
B1.2.Valorar a importancia que ten a investigación e o 
desenvolvemento tecnolóxico na actividade cotiá. 
 
B1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da información e 
comunicación para transmitir opinións propias argumentadas. 
 

Bloque 1. Procedementos de traballo 
 
BXB1.2.1. Presenta información sobre un tema despois de realizar 
una busca guiada de fontes de contido científico, utilizando tanto os 
soportes tradicionais como Internet. 
 
BXB1.2.2.Analiza o papel que a investigación científica tieen como 
motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia. 
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BXB1.3.1. Comenta artículos científicos divulgativos, realizando 
valoracións críticas e análise das consecuencias sociais dos textos 
analizados, e defiende en público as súas conclusións. 

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 de aquelas basadas en opinións o crenzas. 
 
B2.2. Coñecer as teorías que  xurdiron ao longo da historia sobre a 
orixe do universo e en particular a teoría do big bang. 
B2.3.Describir a organización do universo e como se agrupan as 
estrelas e planetas. 
 
B2.4.Sinalar que observaciones poñen de manifesto a existencia dun 
burato negro, e cales son as súas características. 
 
B2.5.Distinguir as fases da evolución das estrelas e relacionalas coa 
xénese de elementos. 
 
B2.6.Recoñecer a formación do sistema solar. 
 
B2.7.Indicar as condicións para a vida noutros planetas. 
 
B2.8.Coñecer os feitos históricos máis relevantes no estudio do 
universo. 

Bloque 2. O Universo 

 
BXB2.1.1. Describe as diferentes teorías sobre a orixe, evolución e 
fin do universo, establecendo os argumentos que as sustentan. 
 
BXB2.2.1.  Recoñece a teoría do big bang como explicación á orixe 
do universo. 
BXB2.3.1.Establece a organización do universo coñecido, situando 
nel ao sistema solar. 
 
BXB2.3.2.Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis 
relevantes da Vía Láctea. 
 
BXB2.3.3.  
Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estructura do 
universo. 
 
BXB2.4.1.Argumenta a existencia dos buratos negros describindo as 
súas principais características. 
 
BXB2.5.1.Coñece as fases da evolución estelar e describe en cales 
delas se encuentra o noso Sol. 
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BXB2.6.1.Explica a formación do sistema solar describindo a súa 
estructura e características principais. 
 
BXB2.7.1.Indica as condicións que debe reunir un planeta para que 
poida albergar vida. 
 
BXB2.8.1.Sinala os acontecimentos científicos que foron 
fundamentais para o coñecemento actual que se ten do universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda avaliación, proporánselle actividades de repaso, 
reforzo e recuperación da materia. 
Se a situación sanitaria non permite a realización da probas presenciais, os alumnos serán convocados de maneira 
telemática, para realizar unha proba da materia desa avaliación suspensa. O peso da nota final será dun  40% as 
tarefas e dun 60 % da proba a través de medios telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco 
- webex. De non ser posible a realización de dita proba, o 100% da nota recaerá nas tarefas de recuperación 
realizadas. 

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
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Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades establecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Google Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO 
APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das dúas avaliacións. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 
 
ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO 
SUSPENSAS: terá que facer as diferentes actividades de recuperación establecidas polo profesor e resolvelas 
correctamente.  
 
ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA: fará a recuperación desa avaliación mediante a realización das 
actividades propostas. A nota será a media da nota da avaliación aprobada e da nota da recuperación. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba extraordinaria nas 
datas que as autoridades educativas establezan. Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de marzo). 
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A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba 
non se ten en conta a cualificación de aula. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Non hai alumnos con esta materia pendente. 

 

 

 

 

 

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

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc.Ademáis se enviaron 
actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Cultura Científica do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal.Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos. Tamén están no grupo de Google Classroom as tarefas de 
recuperación da 1ª e 2ª avaliación. 
 

Metodoloxía 

Utilízase a metodoloxía que permiten as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas e cuestionarios 
correxidas de xeito individúal a traves de classroom e do correo electrónico, elaboración de vídeos, clases de 
repaso e ampliación por videoconferencia webex, enlace a YouTube no grupo de classroom para visionado de 
vídeos explicativos das clases,etc. 

Materiais e Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: CiscoWebex e as ferramentas de Google:Classroom, Gmail. 
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recursos Tamén se emprega o correo corporativo da Xunta. 
Os alumnos empregan o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos, boletíns de exercicios, presentacións…. 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico 

Publicidade 

- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 
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CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas 
B1.1. Utilizar correctamente os materiais e os produtos do 
laboratorio. 
B1.2. Cumprir e respectar as normas de seguridade e hixiene do 

laboratorio. 

B1.3. Contrastar algunhas hipóteses baseándose na 

experimentación, na compilación de datos e na análise de 

resultados. 

B1.4. Aplicar as técnicas e o instrumental axeitado para identificar 

magnitudes. 

Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas 
CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio 
necesario segundo o tipo de traballo que vaia realizar. 
CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene 

que rexen nos traballos de laboratorio. 

CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, 

incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, para 

transferir información de carácter científico. 

CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou 

temperatura utilizando ensaios de tipo físico ou químico. 
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B1.5. Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias 

prácticas. 

B1.6. Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as técnicas 

instrumentais adecuadas. 

B1.7. Predicir que tipo de biomoléculas están presentes en distintos 

tipos de alimentos. 

B1.8. Determinar que técnicas habituais de desinfección hai que 

utilizar segundo o uso que se faga do material instrumental. 

B1.9. Precisar as fases e os procedementos habituais de 

desinfección de materiais de uso cotián nos establecementos 

sanitarios, de imaxe persoal e de tratamentos de benestar, e nas 

industrias e os locais relacionados co sector alimentario e as súas 

aplicacións 

B1.10. Analizar os procedementos instrumentais que se utilizan en 

diversas industrias como a alimentaria, a agraria, a farmacéutica, a 

sanitaria e a de imaxe persoal, e outros sectores da industria. 

B1.11. Contrastar as posibles aplicacións científicas nos campos 

profesionais directamente relacionados co seu contorno. 

CAAB1.5.1. Decide que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar 

para a preparación dunha disolución concreta. 

CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e 

purificación de substancias se debe utilizar nalgún caso concreto. 

CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de alimentos conteñen diferentes 

biomoléculas. 

CAAB1.8.1. Describe técnicas e determina o instrumental axeitado 

para os procesos cotiáns de desinfección. 

CAAB1.9.1. Resolve acerca de medidas de desinfección de materiais 

de uso cotián en distintos tipos de industrias ou de medios 

profesionais. 

CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa 

aplicación no campo industrial ou no de servizos. 

CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da actividade 

profesional do seu contorno. 

 

Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental 
B2.1. Precisar en que consiste a contaminación, e categorizar e 
identificar os tipos máis representativos. 
B2.2. Contrastar en que consisten os efectos ambientais da 

contaminación atmosférica, tales como a chuvia ácida, o efecto 

invernadoiro, a destrución da capa de ozono e o cambio climático. 

B2.3. Precisar os efectos contaminantes que se derivan da 

actividade industrial e agrícola, nomeadamente sobre o solo. 

Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental 
CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos 
concretos. 
CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a 

súa orixe e os seus efectos. 

CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece e distingue os efectos ambientais 

da contaminación atmosférica máis coñecidos, como a chuvia ácida, 

o efecto invernadoiro, a destrución da capa de ozono ou o cambio 

global a nivel climático, e valora os seus efectos negativos para o 

equilibrio do planeta. 
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B2.4. Identificar os axentes contaminantes da auga, informar sobre o 

tratamento de depuración desta e compilar datos de observación e 

experimentación para detectar contaminantes nela. 

. 

B2.8. Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de 

residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social. 

B2.9. Utilizar ensaios de laboratorio relacionados coa química 

ambiental, e coñecer o que é unha medida de pH e o seu manexo 

para controlar o ambiente. 

B2.10.  Analizar e contrastar opinións sobre o concepto de 

desenvolvemento sustentable e as súas repercusións para o 

equilibrio ambiental. 

B2.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel do centro 

educativo, sobre a necesidade de controlar a utilización dos recursos 

enerxéticos ou doutro tipo. 

B2.12. Deseñar estratexias para dar a coñecer aos/ás 

compañeiros/as e ás persoas próximas a necesidade de manter o 

ambiente. 

CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade 

industrial e agrícola sobre o solo. 

CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da 

auga, coñece o seu tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de 

laboratorio para a súa detección. 

. 

CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da 

reciclaxe e da reutilización de residuos. 

CAAB2.9.1. Formula ensaios de laboratorio para coñecer aspectos 

relacionados coa conservación ambiental. 

CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento 

sustentable, e enumera posibles solucións ao problema da 

degradación ambiental. 

CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de 

control da utilización dos recursos, e implica niso o propio centro 

educativo. 

CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do 

centro. 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Non hai ningún caso, todo o alumnado ten aprobadas as dúas primeiras avaliacións. 
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Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividadesestablecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Goofle Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das 
dúas avaliacións. Todo o alumnado desta materia atópase nesta situación. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Non haberá alumnado nesta situación. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Non hai pendentes con esta materia. 

 

 

 



Dpto. de Bioloxía e Xeoloxía: Adaptación das programacións didácticas                          IES Fernando Blanco, 
Cee 

29 

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

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc. 
Ademáis poderanse enviar actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Ciencias Aplicadas do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal.Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos.   

Metodoloxía 
Utilízase a metodoloxía que permite as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas, debuxos 
científicos, formularios, elaboración conxunta de presentacións dixitais, elaboración de vídeos … 
Clases semanais por videoconferencia a través de CiscoWebex  

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: Cisco - Webex, correo electrónico corporativo da Xunta e as ferramentas 
de Google a través do Classroom: Gmail, Formularios Google, presentacións, documentos de texto, debuxos, ... 
O alumnado emprega o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos, presentacións, boletíns de exercicios.... 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico. 
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Publicidade 
- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 

 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 2. A dinámica da Terra 
B2.6. Comprender e comparar os modelos que explican a estrutura e 
a composición da Terra. 
B2.7. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa 
teoría da tectónica de placas. 
B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión 
do fondo oceánico. 
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. 

Bloque 2. A dinámica da Terra  
BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e 
a composición da Terra. 
BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra 
e asóciaas cos fenómenos superficiais. 
BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental 
e da expansión do fondo oceánico. 
BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 
BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos. 
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B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa evolución, é 
resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos internos e 
externos. 
B2.3. Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis importantes 
da historia da Terra. 
B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos xeolóxicos, utilizando 
o coñecemento dos fósiles guía. 
B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos 
como procedemento para o estudo dunha zona ou dun terreo. 

BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 
BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da 
Terra, e recoñece algúns animais e plantas característicos de cada 
era. 
BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa 
súa era xeolóxica. 
BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 
BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, 
aplicando os principios de superposición de estratos, superposición 
de procesos e correlación. 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 
B3-1 Categorizar aos factores ambientais e a súa influencia sobre os 
seres vivos. 
B3.2 Recoñecer o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 
B3.3 Identificar as relaciones intra e interespecíficas como factores 
de regulación dos ecosistemas. 
B3.4 Explicar os conceptos de biotopo, poboación, comunidade, 
ecotono, cadeas e redes tróficas. 
B3.5 Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, 
mediante a utilización de exemplos. 
B3.6 Expresar como se produce a transferencia de materia e enerxía 
ao longo dunha cadea ou rede trófica e deducir as consecuencias 
prácticas na xestión sostible dalgúns recursos por parte do ser 
humano. 
B3.7 Relacionar as pérdidas enerxéticas producidas en cada nivel 
trófico co aproveitamento dos recursos alimentarios do planeta 
desde un punto de vista sostible. 
B3.8  Contrastar algunhas actuacións humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar a súa influencia e argumentar as razóns de 
certas actuacións individuais e colectivas para evitar o seu deterioro 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 
B3-1.1. Recoñece os factores ambientales que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, 
valorando a súa importancia na conservación do mesmo. 
B3.2.1 Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando a adaptación co factor ou factores 
ambientais desencadeantes do mesmo. 
B3.3.1 Recoñece e describe distintas relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas. 
B3.4.1 Analiza as relaciones entre biotopo e biocenose, avaliando a 
súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 
B3.5.1 Recoñece os diferentes niveis tróficos e as súas relacións nos 
ecosistemas, valorando a importancia que teñen para a vida en xeral 
o mantemento das mesmas. 
B3.6.1 Compara as consecuencias prácticas na xestión sostible 
dalgúns recursos por parte do ser humano, valorando críticamente  a 
súa importancia. 
B3.7.1 Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos 
niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 
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B3.9  Concretar distintos procesos de tratamento de residuos. 
B3.10 Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de 
residuos e súa repercusión a nivel familiar e social. 
3.11 Asociar a importancia que teñen para o desenvolvemento 
sostible, a utilización de enerxías renovables. 
 

B3-8.1.  Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha 
influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamento de recursos,... 
B3-8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora 
do medio ambiente. 
B3.9.1 Describe os procesos de tratamento de residuos e valorando 
críticamente a recollida selectiva dos mesmos. 
B3.10.1 Argumenta os pros e os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos materiais. 
B3.11.1  Destaca a importancia das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sostible do planeta. 
 
 

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. 
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. 

Bloque 1. A evolución da vida 
BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a 
vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación 
entre morfoloxía e función. 
BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, 
micrografías e esquemas gráficos. 
BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función 
segundo as etapas do ciclo celular. 
BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos 
os procesos e distingue o seu significado biolóxico. 
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2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Só hai dous alumnos que debe recuperar a 2ª avaliación, para o cal se lles proporcionan tarefas personalizadas 
para recuperar, que deberán entregar dentro do prazo indicado pola profesora. Se a situación sanitaria non permite 
a realización da probas presenciais, os alumnos serán convocados de maneira telemática, para realizar unha proba 
da materia desa avaliación suspensa. O peso da nota final será dun  40% as tarefas e dun 60 % a proba a través de 
medios telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco - webex. De non ser posible a 
realización de dita proba, o 100% da nota recaerá nas tarefas de recuperación realizadas. 

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividadesestablecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 
 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Goofle Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 
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Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das 
dúas avaliacións. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 
 
ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA: fará a recuperación tal como se indica no primeiro apartado deste 
punto.  A nota final será a media da nota da avaliación aprobada e da nota da recuperación. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba extraordinaria nas 
datas que as autoridades educativas establezan. Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de marzo). 
A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba 
non se ten en conta a cualificación de aula. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Non hai pendentes con esta materia 

 

 

 

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

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc. 
Ademáis poderanse enviar actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Bioloxía e Xeoloxía do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal.Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos.  
Tamén están no grupo de Google Classroom desta materia as tarefas de recuperación da  2ª avaliación. 
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Metodoloxía 
Utilízase a metodoloxía que permite as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas, debuxos 
científicos, formularios, elaboración conxunta de presentacións dixitais, elaboración de vídeos … 
Clases semanais por videoconferencia a través de CiscoWebex  

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: CiscoWebex, correo electrónico corporativo da Xunta e as ferramentas de 
Google a través do Classroom: Gmail, Formularios Google, presentacións, documentos de texto, debuxos, ... 
O alumnado emprega o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos, presentacións, boletíns de exercicios.... 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico. 

Publicidade 
- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 

 

 

 

CULTURA CIENTÍFICA 1º BAC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Procedementos de traballo 
B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas con 
temas científicos da actualidade  
B1.2. Valorar a importancia da investigación e o desenvolvemento 
tecnolóxico na actividade cotiá. 

Bloque 1. Procedementos de traballo 
B1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu 
contido. 
B1.3.1. 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. 
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. 
B2.5. 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. 
 

Bloque 2. A Terra e a vida 
B2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas 
xeográficas, paleontolóxicas,xeolóxicas e paleoclimáticas. 
B2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do 
fondo oceánico e a actividade sísmica e volcánica nos bordos das 
placas. 
B2.3.1. Relaciona a existencia de capas terrestres coa propagación 
das ondas sísmicas a través delas. 
B2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da orixe da vida na Terra. 
B2.5.1. Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares 
que apoian a teoría da evolución das especies. 
B2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a 
selección natural. 
B2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos homínidos ata chegar ao 
Homo sapiens, salientando as súas características fundamentais, 
como a capacidade cranial e altura. 
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Bloque 3. Avances en biomediciña 
B3.1.Analizar a evolución histórica na consideración e tratamento 
das enfermidades. 
B3.3  Valorar as vantaxas que plantexa a realización dun trasplante e 
as súas consecuencias. 
B3.4 Tomar conciencia da importancia da investigación médico-
farmacéutica. 
B3.5  Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos 
medicamentos. 

Bloque 3. Avances en biomediciña 
B3.1.1 Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e 
tratamento das enfermidades. 
B3.3.1Propoón os trasplantes como alternativa no tratamento de 
certas enfermidades, valorando as súas vantaxas e inconvintes. 
B3.4.1 Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para 
descubrir, desenvolver, ensaiar e comercializar os fármacos. 
B3.5.1 Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e 
dos medicamentos. 

Bloque 4. A revolución xenética 
B4.1. Recoñecer os feitos históricos máis salientables para o estudo 
da xenética. 
B4.2. Obter, seleccionar e valorar informacións sobre o ADN, o 
código xenético, a enxeñaría xenética e as súas aplicacións 
médicas. 
B4.4. Describir e avaliar as aplicación da enxeñaría xenética na 
obtención de fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

Bloque 4. A revolución xenética 
B4.4.1. Describe e analiza asaplicacións da enxeñaría xenética na 
obtención de fármacos, transxénicos e terapias 
xénicas. 
B4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados 
coa xenética, os seus usos e as súas consecuencias médicas e 
sociais. 
B4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos 
transxénicos, razoando a conveniencia ou non do seu 
uso. 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Non hai ningún caso, todo o alumnado ten aprobadas as dúas primeiras avaliacións. 
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Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividadesestablecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 
 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Goofle Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das 
dúas avaliacións. Todo o alumnado desta materia atópase nesta situación. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Non haberá alumnado nesta situación. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Non hai pendentes con esta materia 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc. 
Ademáis poderanse enviar actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Cultura científica do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal.Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos.  

Metodoloxía 
Utilízase a metodoloxía que permite as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas, formularios, 
elaboración conxunta de presentacións dixitais, elaboración de vídeos … 
Clases semanais por videoconferencia a través de CiscoWebex  

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: CiscoWebex, correo electrónico corporativo da Xunta e as ferramentas de 
Google a través do Classroom: Gmail, Formularios Google, presentacións, documentos de texto, debuxos, ... 
O alumnado emprega o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos, presentacións, boletíns de exercicios.... 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico. 
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Publicidade 
- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 

 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BAC 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

B1.1.  Especificar as características dos seres vivos. 
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. 

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

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

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

BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as 
propiedades das moléculas básicas que configuran a estrutura 
celular, e destaca a  uniformidade molecular dos seres vivos. 
BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas. 
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 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. 
 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. 
 B2.4.  Establecer as analoxías e as diferenzas principais entre os 
procesos de división celular mitótica e meiótica 
 

 

Bloque 2. A organización celular 

 

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. 

BXB2.2.1. Representa esquematicamente os orgánulos celulares e 
asocia cada orgánulo coa súa función ou coas súas funcións. 

BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante 
microfotografías ou preparacións microscópicas. 

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

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

Bloque 3. Histoloxía 

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

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

B3.3.  Asociar imaxes microscópicas ao tecido ao que pertencen. 

Bloque 3. Histoloxía 

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

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

BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que 
pertencen. 
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Bloque 4. A biodiversidade 

B4.1.  Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres 
vivos. 

B4.2.  Interpretar os sistemas de clasificación e nomenclatura dos 
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.  

B4.7.  Interpretar mapas bioxeográficos e determinar as formacións 
vexetais correspondentes.     

B4.8.  Valorar a importancia da latitude, a altitude e outros factores 
xeográficos na distribución das especies. 
   

B4.9.  Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo.  

B4.10.  Describir o proceso de especiación e enumerar os factores 
que o condicionan. 

Bloque 4. A biodiversidade 

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

 BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios 
para a  identificación e clasificación de especies de animais e 
plantas.   

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

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

BXB4.3.2. Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade. 
  

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

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

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

BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as 
principais zonas bioxeográficas.   
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B4.11.  Recoñecer e indicar a importancia bioxeográfica da 
 Península  Ibérica no mantemento da biodiversidade e a 
aportación de Galicia á biodiversidade. 

 B4.12. Coñecer e indicar a importancia das illas como lugares que 
contribúen á biodiversidade e á evolución das especies.   

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

B4.14.  Coñecer e relacionar as aplicacións da biodiversidade en 
campos como a saúde, a medicina, a alimentación 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. 

B4.16.  Enumerar as principais causas de orixe antrópica que alteran 
a biodiversidade.   

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

B4.18.  Describir as principais especies e valorar a biodiversidade 
dun  ecosistema próximo. 
 

 

 

 

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

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

BXB4.6.2. Identifica as principais variables climáticas que inflúen na 
distribución dos grandes biomas.   

BXB4.7.1. Interpreta mapas bioxeográficos e  de vexetación. 

BXB4.7.2. Asocia e relaciona as principais formacións vexetais cos 
biomas  correspondentes.   

BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a 
insularidade  e as barreiras oroxénicas e mariñas coa distribución 
das especies.   

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

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

BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación. 

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

BXB4.11.1. Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación 
entre  dúas áreas bioxeográficas diferentes.   
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BXB4.11.2. Recoñece a importancia da Península Ibérica como 
mosaico de  ecosistemas.   

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

BXB4.12.1. Enumera os factores que favorecen a especiación nas 
illas.   

BXB4.12.2. Recoñece a importancia das illas no mantemento da 
biodiversidade.   

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.   

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

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

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

BXB4.16.1. Enumera as principais causas de perda de 
biodiversidade derivadas  das actividades humanas.   
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BXB4.16.2. Indica as principais medidas que reducen a perda de 
biodiversidade.   

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

BXB4.18.1. Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a 
valoración da súa biodiversidade. 

Bloque 5. As plantas, as funcións e adaptacións ao medio 

B5-1. Describir como se realiza a absorción da auga e dos sales 
minerais. 

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

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

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

B5-5. Comprender as fases da fotosíntese, os factores que a afectan 
e a súa importancia biolóxica. 

B5-6. Explicar a función de excreción en vexetais e as substancias 
producidas polos tecidos secretores. 

B5-7. Describir os tropismos e as nastias ilustrándoos con exemplos. 

B5-8. Definir o proceso de regulación nas plantas mediante 
hormonas vexetais. 

B5-9. Coñecer os diferentes tipos de fitohormonas e as súas 
funcións. 

Bloque 5. As plantas, as funcións e adaptacións ao medio 

B5-1.1. Describe a absorción da auga e dos sales minerais. 

B5-2.1. Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus 
mecanismos de transporte 

B5-3.1. Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases 
e gutación. 

B5-4.1. Explicita a composición do zume elaborado e os seus 
mecanismos de transporte 

B5-5.1. Detalla os principais feitos que ocorren durante cada unha 
das fases da fotosíntese asociando, a nivel de orgánulo, onde se 
producen. 

B5-6.1. Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais. 

B5-6.2. Relaciona os tecidos secretores e as substancias que 
producen. 

B5-7.1. Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias. 

B5-8.1. Valora o proceso de regulación das hormonas vexetais. 

B5-9.1. Relaciona as fitohormonas e as funcións que desempeñan. 
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B5-10. Comprender os efectos da temperatura e da luz no 
desenvolvemento das plantas. 

B5-16. Recoñecer as adaptacións máis características dos vexetais 
aos diferentes medios nos que habitan. 

B5-11. Entender os mecanismos de reprodución asexual e a 
reprodución sexual nas plantas.  

B5-12. Diferenciar os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e 
espermatófitas e as súas fases e estruturas características. 

B5-13. Entender os procesos de polinización e de dobre fecundación 
nas espermatófitas. A formación da semente e o froito. 

B5-14. Coñecer os mecanismos de diseminación das sementes e os 
tipos de xerminación.  

B5-12. Diferenciar os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e 
espermatófitas e as súas fases e estruturas características. 

B5-12. Diferenciar os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e 
espermatófitas e as súas fases e estruturas características. 

B5-10.1. Argumenta os efectos da temperatura e a luz no 
desenvolvemento das plantas. 

B5-16.1. Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio no que se 
desenvolven. 

B5-11.1. Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a 
reprodución sexual nas plantas. 

B5-12.1. Diferencia os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e 
espermatófitas e as súas fases e estruturas características. 

B5-12.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos 
dos diferentes grupos de plantas. 

B5-13.1. Explica os procesos de polinización e de fecundación nas 
espermatófitas e diferencia a orixe e as partes da semente e do froito 

B5-14.1. Distingue os mecanismos de diseminación das sementes e 
os tipos de xerminación 

B5-12.1. Diferencia os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e 
espermatófitas e as súas fases e estruturas características 

B5-12.1. Diferencia os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e 
espermatófitas e as súas fases e estruturas características. 

B5-12.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos 
dos diferentes grupos de plantas. 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

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

B6.2.  Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos 
invertebrados.   

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

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.   
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B6.3.  Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos vertebrados BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos 
invertebrados. 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda avaliación, proporánselle actividades de repaso, 
reforzo e recuperación da materia. 
Se a situación sanitaria non permite a realización da probas presenciais, os alumnos serán convocados de maneira 
telemática, para realizar unha proba da materia desa avaliación ou avaliacións suspensas. O peso da nota final será 
dun  20% as tarefas e dun 80 % a proba a través de medios telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a 
través de cisco - webex. De non ser posible a realización de dita proba, o 100% da nota recaerá nas tarefas de 
recuperación realizadas. 

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividadesestablecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 
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Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Goofle Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das 
dúas avaliacións.  
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 
 
ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO SUSPENSAS: terá que facer as diferentes actividades de 
recuperación establecidas polo profesor e resolvelas correctamente.  
 
ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA: fará a recuperación desa avaliación mediante a realización das 
actividades propostas. A nota será a media  
da nota da avaliación aprobada e da nota da recuperación. 
 

Proba extraordinaria 
de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba extraordinaria nas 
datas que as autoridades educativas establezan. Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de marzo). 
A proba puntuarase de 0 a 10 punto. Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba 
non se ten en conta a cualificación de aula. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Non hai pendentes con esta materia. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc. 
Ademáis poderanse enviar actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Bioloxía e Xeoloxía do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal.Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos.  Tamén estarán no grupo de Google Classroom as tarefas 
de recuperación das avaliacións suspensas que se van colgando a medida que as van facendo. 

Metodoloxía 
Utilízase a metodoloxía que permite as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas, debuxos 
científicos, formularios, elaboración conxunta de presentacións dixitais, elaboración de vídeos … 
Clases semanais por videoconferencia a través de CiscoWebex  

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: Cisco - Webex, correo electrónico corporativo da Xunta e as ferramentas 
de Google a través do Classroom: Gmail, Formularios Google, presentacións, documentos de texto, debuxos, ... 
O alumnado emprega o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos, presentacións, boletíns de exercicios.... 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

Teléfono e correo electrónico. 
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ás familias 

Publicidade 
- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 

 

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHARELATO 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 2. Organización básica do corpo humano 

 
B2.1.Interpretar o funcionamento do corpo humano como o resultado 
da integración anatómica e funcional dos elementos que conforman 
os seus niveis de organización e que o caracterizan como unha 
unidade estrutural e funcional. 

Bloque 2. Organización básica do corpo humano 

 

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de organización do corpo humano. 

AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando 

as súas características máis salientables. 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos coas 

súas funcións. 

 
 
Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación 

 

 
 
Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación 
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B6.1. Recoñecer os sistemas de coordinación e regulación do corpo 

humano, especificando a súa estrutura e función. 

 
B6.2. Identificar o papel do sistema neuroendócrino na actividade 
física, recoñecendo a relación entre todos os sistemas do organismo 
humano. 

AAB6.1.1. Describe a estrutura e as función dos sistemas implicados 
no control e na regulación da actividade do corpo humano, 
establecendo a asociación entre eles. 
 
AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas entre os movementos reflexos e 
os voluntarios, asociándoos ás estruturas nerviosas implicadas 
neles. 
 
AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do sistema de regulación, indicando 
as interaccións entre as estruturas que o integran e a execución de 
actividades artísticas. 
 
AAB6.2.1. Describe a función das hormonas e o importante papel 
que xogan na actividade física. 
 
AAB6.2.2. Analiza o proceso de termorregulación e de regulación de 
augas e sales en relación coa actividade física. 
 
AAB6.2.3. Valora os beneficios do mantemento dunha función 
hormonal para o rendemento físico do/da artista. 

 

Bloque 8. Elementos comúns 
 
B8.2. Aplicar destrezas de investigación experimentais sinxelas 
coherentes cos procedementos da ciencia, utilizándoas na 
resolución de problemas que traten do funcionamento do corpo 
humano, a saúde e a motricidade humana. 

Bloque 8. Elementos comúns 
 
AAB8.2.2. Amosa curiosidade, creatividade, actividade indagadora e 
espírito crítico, e recoñece que son trazos importantes para aprender 
a aprender. 
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2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda avaliación, proporánselle actividades de repaso, 
reforzo e recuperación da materia. 
Se a situación sanitaria non permite a realización da probas presenciais, os alumnos serán convocados de maneira 
telemática, para realizar unha proba da materia desa aviación ou avaliacións suspensa. O peso da nota final será 
dun  20% as tarefas e dun 80 % a proba a través de medios telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a 
través de cisco - webex. De non ser posible a realización de dita proba, o 100% da nota recaerá nas tarefas de 
recuperación realizadas. 

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades establecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Google Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
-Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 

Cualificación final ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO 
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APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das dúas avaliacións. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 
 
ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO SUSPENSAS: terá que facer as diferentes actividades de 
recuperación establecidas polo profesor e resolvelas correctamente.  
 
ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA: fará a recuperación desa avaliación mediante a realización das 
actividades propostas. A nota será a media da nota da avaliación aprobada e da nota da recuperación. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba extraordinaria nas 
datas que as autoridades educativas establezan. Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de marzo). 
A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba 
non se ten en conta a cualificación de aula. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Non hai alumnos con esta materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc. Ademáis se enviaron 
actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Anatomía Aplicada do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal.Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos. Tamén están no grupo de Google Classroom as tarefas de 
recuperación da 1ª e 2ª avaliación. 
 

Metodoloxía 

Utilízase a metodoloxía que permiten as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas e cuestionarios 
correxidas de xeito individúal a traves de classroom e do correo electrónico, elaboración de vídeos, clases de 
repaso e ampliación por videoconferencia webex, enlace a YouTube no grupo de classroom para visionado de 
vídeos explicativos das clases,etc. 

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: Cisco - Webex e as ferramentas de Google:Classroom, Gmail. 
Tamén se emprega o correo corporativo da Xunta. 
Os alumnos empregan o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos, boletíns de exercicios, presentacións…. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico 

Publicidade 

- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 
 

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. 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

 

B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos 

que permiten o illamento das moléculas e a súa contribución ao 

grande avance da da experimentación biolóxica. 

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa 

súa proporción e coa súa función  

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de 

moléculas inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos. 

 

B1.2.1.Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións 

biolóxicas. 

B1.2.2.Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a 

composición coa función. 

B1.2.3.Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, 

osmose e diálise, e interpreta a súa relación coa concentración 

salina das células. 

 

B1.3.1.Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e 
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B1.6.Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos 

enzimas, con valoración da súa importancia biolóxica. 

 

B1.7.Sinalar a importancia das vitaminas para o mantemento da 

vida. 

relaciona a súa composición química coa súa estrutura e coa súa 

función. 

 

B1.3.2.Deseña e realiza experiencias identificando en mostras 

biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas. 

 

B1.4.1.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. 

 

B1.5.1.Describe a composición e a función das principais 

biomoléculas orgánicas. 

 

B1.6.1.Contrasta o papel fundamental dos enzimas como 

biocatalizadores, e relaciona as súas propiedades coa súa función 

catalítica. 

B1.7.1.Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa 

imprescindible función coas doenzas que preveñen. 

 

 

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

 
B2.1.Establecer as diferenzas estruturais e de composición entre 
células procariotas e eucarióticas. 
 

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular. 
 
B2.1.1. Compara unha célula procariota con unha eucariótica, 
identificando os orgánulos citoplasmáticos presentes nelas. 
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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. 
 
B2.6.Examinar e comprender a importancia das membranas na 
regulación dos intercambios celulares para o mantemento da vida, e 
realizar experiencias sobre a plasmolise e a turxescencia. 
 
B2.7.Comprender e diferenciar os procesos de catabolismo e 
anabolismo, e establecer a relación entre ambos. 
 
B2.8.Describir as fases da respiración celular, identificando rutas e 
produtos iniciais e finais. 
 
B2.9.Diferenciar a vía aerobia da anaerobia. 
 
B2.10.Pormenorizar os procesos que teñen lugar en cada fase da 
fotosíntese. 
 
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. 
 
B2.12.Argumentar a importancia da quimiosíntese. 
 

B2.2.1.Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as 
súas estructuras. 
B2.2.2.Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e 
a ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa función. 
 
B2.3.1.Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais 
procesos que acontecen en cada unha. 
 
B2.4.1.Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da 
mitose e da meiose, e indica os acontecementos básicos que se 
producen en cada unha. 
B2.4.2.Establece as analoxías e as diferenzas máis significativas 
entre mitose e meiose.  
 
B2.5.1.Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o 
aumento da variabilidade xenética e a posibilidade de evolución das 
especies. 
 
B2.6.1.Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a 
través das membranas, e explica detalladamente as características 
de cada un. 
B2.7.1.Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, 
así como os intercambios enerxéticos asociados a eles. 
 
B2.8.1.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 enzimas e as 
moléculas máis importantes responsables dos devanditos procesos. 
 
B2.9.1.Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa 
relación co seu rendemento enerxético. 
B2.9.2.Valora a importancia das fermentacións en numerosos 
procesos industriais, e recoñece as súas aplicacións. 
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B2.10.1.Identifica e clasifica os distintos tipos de organismos 
fotosintéticos. 
B2.10.2.Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e 
destaca os procesos que teñen lugar. 
 
B2.11.1.Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra. 
 
B2.12.1.Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 

Bloque 3. Xenética e Evolución 

 

B3.1.Analizar o papel do ADN como portador da información xenética. 

B3.2.Distinguir as etapas da replicación e os enzimas implicados nela. 

 

B3.3.Establecer a relación do ADN coa síntese de proteínas. 

 

B3.4. Determinar as características e as funcións dos ARN. 
 
B3.5.Elaborar e interpretar esquemas dos procesos de replicación, 
transcrición e tradución, e a regulación da expresión xénica. 
 
B3.14.Recoñecer e indicar a importancia da mutación e a 
recombinación como motores da evolución. 
 

 

Bloque 3. Xenética e Evolución 
 
B3.1.1.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. 
 
B3.2.1.Diferencia as etapas da replicación e identifica os enzimas 
implicados nela. 
 
B3.3.1.Establecer a relación do ADN coa síntese de proteínas. 
 
B3.4.1.Diferencia os tipos de ARN e a función de cada un nos 
procesos de transcrición e tradución. 
 
B3.5.1.Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación, 
transcrición e tradución. 
B3.5.3.Identifica e distingue os enzimas principais relacionados cos 
procesos de transcrición e tradución. 
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B3.14.1.Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o 
aumento da diversidade e a súa influencia na evolución dos seres 
vivos. 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda avaliación, proporánselle actividades de repaso, 
reforzo e recuperación da materia. 
Se a situación sanitaria non permite a realización da probas presenciais, os alumnos serán convocados de maneira 
telemática, para realizar unha proba da materia desa avaliación suspensa. O peso da nota final será dun  20% as 
tarefas e dun 80 % da proba a través de medios telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco 
- webex. De ser posible, as recuperacións serán presenciais. 

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Os alumnos serán convocados a clases semanais  dunha hora e media ( aproximadamente dúas sesións lectivas 
xuntas) para a explicación de todos os contidos que propón o currículo de 2º bacharelato e que non se puderon 
abordar de xeito presencial. Valorarase positivamente a participación dos alumnos nas clases e o seu interese en 
preparar toda a materia da asignatura de cara as ABAU, interese que se mostra mediante comentarios e dúblidas 
manifestados nese proceso. 
 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades establecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 
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Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Google Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
-Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO APROBADAS: farase a media aritmética das notas das 
dúas avaliacións. 
Valorarase positivamente a participación dos alumnos nas clases e o seu interese en preparar toda a materia da 
asignatura de cara as ABAU, interese que se mostra mediante comentarios e dúblidas manifestados nese proceso. 
 
ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO SUSPENSAS: terá que facer as diferentes actividades de 
recuperación establecidas polo profesor e resolvelas correctamente. Se a situación sanitaria non permite a 
realización da probas presenciais, os alumnos serán convocados de maneira telemática, para realizar unha proba 
da materia desas avaliacións suspensas. O peso da nota final será dun  20% as tarefas e dun 80 % da proba a 
través de medios telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco - webex. O alumnado terá que 
superar as dúas avaliacións suspensas para acadar unha cualificación final de aprobado. 
 
ALUMNADO CUNHA AVALIACIÓN SUSPENSA: fará a recuperación desa avaliación mediante a realización das 
actividades propostas e un exame, ben de xeito telemático ou de xeito presencial. Na cualificación desa avaliación 
suspensa o exame terá un peso do 80% e as tarefas realizadas un 20%. A nota final será a media da nota da 
avaliación aprobada e da nota da recuperación. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba extraordinaria nas 
datas que as autoridades educativas establezan. Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de marzo). 
A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba 
non se ten en conta a cualificación de aula. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Non hai alumnos con esta materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc. Ademáis se enviaron 
actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de Cultura Científica do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal.Combínanse tarefas de 
repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos. Tamén están no grupo de Google Classroom as tarefas de 
recuperación da 1ª e 2ª avaliación. 

Metodoloxía 

Utilízase a metodoloxía que permiten as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas e cuestionarios 
correxidas de xeito individúal a traves de classroom e do correo electrónico, elaboración de vídeos, clases de 
repaso e ampliación por videoconferencia webex, enlace a YouTube no grupo de classroom para visionado de 
vídeos explicativos das clases,etc. 

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: CiscoWebex e as ferramentas de Google:Classroom, Gmail. 
Tamén se emprega o correo corporativo da Xunta. 
Os alumnos empregan o seu libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, 
esquemas, debuxos, boletíns de exercicios, presentacións…. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico 

Publicidade 

- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 

 

 

 

 

 
 

 

CTMA 2º BAC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental 

B1.1.  Realizar modelos de sistemas considerando as variables, 
analizando a  interdependencia dos seus elementos e 
 establecendo as súas relacións causais. 

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.   

B1.3.  Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á 
actividade humana sobre o medio ambiente.   

B1.4.  Identificar os principais instrumentos de información 
ambiental. 

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental 

B1.1.  Realizar modelos de sistemas considerando as variables, 
analizando a  interdependencia dos seus elementos e 
 establecendo as súas relacións causais.   

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.   

B1.3.  Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á 
actividade humana sobre o medio ambiente.   

B1.4.  Identificar os principais instrumentos de información 
ambiental. 

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 

B2.1.  Identificar os efectos da radiación solar na dinámica das 
capas  fluídas, no clima e na xeodinámica externa.   

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 

CTMAB2.1.1.  Valora a radiación solar como recurso enerxético. 

CTMAB2.1.2.  Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas 
fluídas e o clima.   
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B2.2.  Comprender o funcionamento das capas fluídas establecendo 
a súa  relación co clima.   

B2.3.  Recoñecer os compoñentes da atmosfera relacionándoos coa 
súa procedencia e importancia biolóxica.   

B2.4.  Comprender a importancia da capa de ozono e a súa orixe.  

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

B2.6.  Comprender o papel da hidrosfera como regulador climático.  

B2.7.  Asociar algúns fenómenos climáticos coas correntes 
oceánicas (ou  a temperatura superficial da auga).   

B2.8.  Explicar a formación de precipitacións en relación aos 
movementos  de masas de aire e interpretar mapas meteorolóxicos. 
  

B2.9.  Identificar os riscos climáticos, valorando os factores que 
 contribúen a favorecelos e a paliar os seus efectos. 
 

 
 

CTMAB2.1.3.  Explica a relación entre radiación solar e xeodinámica 
externa.   

CTMAB2.2.1.  Explica a dinámica da atmosfera e as súas 
consecuencias no clima.   

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.   

CTMAB2.4.1.  Determina a importancia da capa de ozono e valora 
os efectos da súa diminución.   

CTMAB2.4.2.  Sinala medidas que preveñen a diminución da capa 
de ozono.   

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.   

CTMAB2.6.1.  Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador 
climático.   

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

CTMAB2.7.1.  Explica a relación entre as correntes oceánicas e 
fenómenos como "El Niño" e os furacáns, entre outros.   
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CTMAB2.7.2.  Asocia as correntes oceánicas coa circulación dos 
ventos e o  clima. 

CTMAB2.8.1.  Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de 
 precipitacións.   

CTMAB2.8.2.  Interpreta mapas meteorolóxicos.  

CTMAB2.9.1.  Relaciona os riscos climáticos cos factores que os 
orixinan e coas súas consecuencias.  

CTMAB2.9.2.  Propón medidas para evitar ou diminuír os efectos dos 
riscos  climáticos. 

Bloque 4. Contaminación das augas 

B4.1.  Clasificar os contaminantes da auga en relación á súa orixe e 
aos seus efectos.   

B4.2.  Coñecer os indicadores de calidade da auga.   

B4.3.  Valorar as repercusións para a humanidade da 
contaminación da  auga, e propón medidas que a eviten ou 
diminúan.   

B4.4.  Coñecer os sistemas de potabilización e depuración das 
augas  residuais.    
   
 

 

Bloque 4. Contaminación das augas 

CTMAB4.1.1.  Coñece e describe a orixe e os efectos da 
contaminación das augas superficiais e subterráneas.   

CTMAB4.1.2.  Relaciona os principais contaminantes da auga coa 
súa orixe e cos seus efectos.   

CTMAB4.2.1.  Coñece e describe os principais indicadores de 
calidade da auga.   

CTMAB4.3.1.  Describe o proceso de eutrofización das augas e 
valora as súas consecuencias.   

CTMAB4.3.2.  Propón actitudes e accións individuais, estatais e 
intergobernamentais, que reduzan as repercusións ambientais da 
contaminación da auga.   
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CTMAB4.4.1.  Esquematiza as fases de potabilización e depuración 
da auga nunha EDAR. 
 

Bloque 6. Circulación da materia e enerxía na biosfera. 

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

B6-2. Comprender a circulación de bioelementos (sobre todo O, C, 
N, P e S) entre a xeosfera e os seres vivos. 

B6-3. Comprender os mecanismos naturais de autorregulación dos 
ecosistemas e valorar a repercusión da acción humana sobre os 
ecosistemas. 

B6-4. Distinguir a importancia da biodiversidade e recoñecer as 
actividades que ten efectos negativos sobre ela. 

B6-8. Analizar os problemas ambientais producidos pola 
deforestación, a agricultura e a gandería. 

Bloque 6. Circulación da materia e enerxía na biosfera. 

B6-1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas 

B6-1.4. Explica as causas da diferente productividade en mares e 
continentes. 

B6-2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos, argumentando a 
importancia do seu equilibrio. 

B6-3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesiones 
ecolóxicas, interpretando a variación dos parámetros tróficos. 

B6-3.2. Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos 
ecosistemas. 

B6-3.3. Argumenta a repercusión da ación humana sobre os 
ecosistemas. 

B6-4.1. Relaciona as distintas actividades humanas coas 
repercusións na dinámica do ecosistema 

B6-4.3. Relaciona as aciones humanas coa súa influencia na 
biodiversidade do ecosistema 

B6-8.1. Analiza os problemas ambientais producidos pola 
deforestación, agricultura  gandería.  

Bloque 7. A xestión e o desenvolvemento sostible. 

B7-1. Establecer diferencias entre o desenvolvemento incontrolado, 
o conservacionismo e el desenvolvemento sostible 

Bloque 7. A xestión e o desenvolvemento sostible. 
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B7-2. Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental. 

B7-3. Determinar a orixe dos residuos, as consecuencias da súa 
produción valorando a xestión dos mesmos. 

B7-2. Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental. 

B7-5. Coñecer os principais organismos nacionais e internacionais 
en materia medioambiental 

B7-1.1. Distingue diferentes modelos de desenvolvemento 
incontrolado e reflexiona sobre o uso dos recursos deseñando outros 
modelos sostibles 

B7-2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de 
avaliación ambiental concluíndo impactos e medidas correctoras. 

B7-3.4. Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión 

B7-2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de 
avaliación ambiental concluíndo impactos e medidas correctoras. 

B7-5.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e 
internacionais e a súa influencia en materia medioambiental. 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Todo o alumnado desta materia ten aprobadas as dúas primeiras avaliacións. 

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
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- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividadesestablecidas para entregar. 
- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados polo alumnado e/ou subir o traballo á grupo de 
Goofle Classroom creado para este fin. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto ao rematar 
de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de tarefas relacionadas cos 
contidos traballados,... 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO APROBADAS: Farase a media aritmética das notas das 
dúas avaliacións. Todo o alumnado desta materia atópase nesta situación. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das tarefas 
telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Non haberá alumnado nesta situación. 

Avaliación de 
materias pendentes 

Non hai pendentes con esta materia. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre están dispoñibles para o alumnado e as familias no grupo de Google Classroom 
creado ao principio do confinamento para subir tareas, explicacións, apuntes, videos,etc. 
Ademáis poderanse enviar actividades por correo electrónico nalgúns casos puntuais. 
As tarefas de CTMA do terceiro trimestre  se envían con periodicidade semanal. Combínanse tarefas de repaso e 
reforzo, con tarefas de ampliación de contidos.   

Metodoloxía 
Utilízase a metodoloxía que permite as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas, debuxos 
científicos, formularios, elaboración conxunta de presentacións dixitais, elaboración de vídeos … 
Clases semanais por videoconferencia a través de Cisco - Webex  

Materiais e 
recursos 

Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: Cisco - Webex, correo electrónico corporativo da Xunta e as ferramentas 
de Google a través do Classroom: Gmail, formularios Google, presentacións, documentos de texto, debuxos, ... 
O alumnado emprega libro de texto e a información que a profesora sube a Classroom : enlaces, videos, esquemas, 
debuxos, presentacións, boletíns de exercicios.... 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e 

ás familias 

Teléfono e correo electrónico. 
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Publicidade 
- Este documento será exposto na páxina web do centro. 

- Informarase ao alumnado por correo electrónico do que ten que recuperar. 

 

 


