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 1  LEXISLACIÓN BÁSICA

 LEI ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN (BOE, 04/05/2006).

MODIFICADA  POLA  LEI  ORGÁNICA  8/2013,  DE  9  DE  DECEMBRO  (BOE,

10/12/2013). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembre, polo que se establece ocurrículo

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bachillerato (BOE 03/01/2015). 

 Decreto 86/2015  do 25 de xuño de 2015 (DOG 29 de xuño de 2015) polo que se

establece o currículo da educación secundaria  obrigatoria  e do bacharelato na

Comunidade Autónoma de Galicia 

 Orde do 15 de xullo de 2015 (DOGA do 21 de xullo de 2015) pola que se establece

a  relación  de  materias  de  libre  configuración  autonómica  de  elección  para  os

centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e

se regula o seu currículo e a súa oferta 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a

obtención dos títulos de Graduado en ESO e Bacharel, de acordo co disposto no

Real  Decreto-lei  5/2016,  de  9  de  decembro,  de  medidas  urxentes  para  a

ampliación  do  calendario  de  implantación  da  Lei  Orgánica  8/2013,  de  9  de

decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE 03/06/2017). 

 RESOLUCIÓN  do  17  de  xuño  de  2021,  da  Secretaría  Xeral  de  Educación  e

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das

ensinanzas  de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación  secundaria

obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. 

 Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación

Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas

de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e 

bacharelato no curso académico  curso 2022-2023 



 2 O DEPARTAMENTO

 2.1 Materias e grupos

Curso Materia Número de grupos

 1º FPB Ciencias aplicadas I 1

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía. 3

3º ESO Bioloxía e Xeoloxía 3

4º ESO 

Bioloxía e Xeoloxía 1

Cultura científica 1

1º Bacharelato

Bioloxía  e  Xeoloxía  e  Ciencias

ambientais 

1

Anatomía aplicada 1

2º Bacharelato

Bioloxía 1

Ciencias da Terra e Medio Ambiente 1

 2.2 Profesorado do departamento e materias que imparte

JOSÉ ANTONIO CID RIVAS 

Bioloxía e Xeoloxía de 1º da ESO .

MIRIAM BURGOS GONZÁLEZ 

Cultura científica  de 4º ESO

                       Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO

Bioloxía  de 1º Bacharelato

Ciencias aplicadasI FPB

DANEL REY 

Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO

Anatomía aplicada de 1º Bacharelato

Bioloxía  de 2º Bacharelato

Ciencias da Terra e Medio Ambiente de 2º Bacharelato

 3 ASPECTOS COMÚNS A TODAS AS MATERIAS de cursos pares

 3.1  As competencias clave

Tal  e  como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias  do currículo  deben

participar  no  desenvolvemento  das  distintas  competencias  do  alumnado.  Estas,  de

acordo coas especificacións da lei, son: 

1. Comunicación lingüística.

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 



3. Competencia dixital.

4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociais e cívicas.

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

7. Conciencia e expresións culturais. 

COMPETENCIAS

CLAVE

INDICADORES DESCRITORES

Competencia

matemática  e

competencias

básicas en ciencia e

tecnoloxía

Coidado  do  medio

natural  e  dos  seres

vivos

-   Interactuar  co  ámbito  natural  de  xeito

respectuoso.

- Comprometerse co uso responsable dos

recursos  naturais  para  promover  un

desenvolvemento sostible.

-  Respectar e preservar a vida dos seres

vivos do seu ámbito. 

-   Tomar  conciencia  dos  cambios

producidos  polo  ser  humano  no  ámbito

natural  e  as  repercusións  para  a  vida

futura.

Vida saudable -  Desenvolver e promover hábitos de vida

saudable  en  canto  á  alimentación  e  ao

exercicio físico.

-   Xerar  criterios persoais sobre a visión

social da estética do corpo humano fronte

ao seu coidado saudable.

A ciencia no día a día -  Recoñecer a importancia da ciencia na

nosa vida cotiá.

- Desenvolver xuízos críticos sobre feitos

científicos e tecnolóxicos.

-   Aplicar  métodos  científicos  rigorosos

(identifica  preguntas,  resolve  problemas,

chega  a  unha  conclusión  ou  toma

decisións  baseadas  en  probas  e

argumentos) para mellorar a comprensión

da  realidade  circundante  en  distintos

ámbitos  (biolóxico,  xeolóxico,  físico,



químico, tecnolóxico, xeográfico...).

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia

e  tecnoloxía  para  solucionar  problemas,

comprender o que acontece ao noso redor

e responder a preguntas.

Manexo  de

elementos

matemáticos

-   Coñecer  e  utilizar  os  elementos

matemáticos  básicos:  operacións,

magnitudes,  porcentaxes,  proporcións,

formas xeométricas, criterios de medición

e codificación numérica, etc.

-  Comprender e interpretar a información

presentada en formato gráfico.

-  Expresarse con propiedade na linguaxe

matemática.

Razoamento lóxico e

resolución  de

problemas

-   Organizar  a  información  utilizando

procedementos matemáticos.

- Empregar os datos con rigor,  respecto e

veracidade

-   Resolver  problemas  seleccionando  os

datos e as estratexias apropiadas.

-   Aplicar  estratexias  de  resolución  de

problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación

lingüística

Comprensión:  oral  e

escrita

-   Comprender  o  sentido  dos  textos

escritos e orais. 

-   Manter unha actitude favorable cara á

lectura.

Expresión:  oral  e

escrita

-   Expresarse  oralmente  con  corrección,

adecuación e coherencia. 

-   Utilizar  o  vocabulario  adecuado,  as

estruturas  lingüísticas  e  as  normas

ortográficas  e  gramaticais  para  elaborar

textos escritos e orais. 

-   Compoñer  distintos  tipos  de  textos

creativamente con sentido literario.

Normas  de -  Respectar as normas de comunicación



comunicación en calquera contexto: quenda de palabra,

escoita atenta ao interlocutor...

-   Manexar  elementos  de  comunicación

non verbal, ou en diferentes rexistros, nas

diversas situacións comunicativas.

Comunicación

noutras linguas

-   Entender  o  contexto  sociocultural  da

lingua,  así  como  a  súa  historia  para  un

mellor uso desta.

-   Manter  conversacións  noutras  linguas

sobre temas cotiáns en distintos contextos.

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua

para  buscar  información  e  ler  textos  en

calquera situación. 

-   Producir  textos  escritos  de  diversa

complexidade  para  o  seu  uso  en

situacións cotiás ou en materias diversas.

Competencia dixital Tecnoloxías  da

información

-  Empregar distintas fontes para a busca

de información.

-   Seleccionar o  uso das distintas fontes

segundo a súa fiabilidade.

-   Elaborar  e  dar  a  coñecer  información

propia  derivada  de  información  obtida  a

través de medios tecnolóxicos.

Comunicación

audiovisual

-   Utilizar  as  distintas  canles  de

comunicación  audiovisual  para  transmitir

informacións diversas.

-   Comprender  as  mensaxes  que  veñen

dos medios de comunicación.

Utilización  de

ferramentas dixitais

-   Manexar  ferramentas  dixitais  para  a

construción de coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías

para  mellorar  o  traballo  e  facilitar  a  vida

diaria. 

-   Aplicar  criterios  éticos  no  uso  das

tecnoloxías.



Conciencia e

expresións culturais

Respecto  polas

manifestacións

culturais  propias  e

alleas

-  Mostrar  respecto  cara  ao  patrimonio

cultural  mundial  nas  súas  distintas

vertentes  (artístico-literaria,  etnográfica,

científico-técnica...), e cara ás persoas que

contribuíron ao seu desenvolvemento.

-  Valorar a interculturalidade como unha

fonte de riqueza persoal e cultural. 

-   Apreciar  os  valores  culturais  do

patrimonio  natural  e  da  evolución  do

pensamento científico.

Expresión  cultural  e

artística

-   Expresar  sentimentos  e  emocións

mediante códigos artísticos.

-   Apreciar  a  beleza  das  expresións

artísticas  e  das  manifestacións  de

creatividade  e  gusto  pola  estética  no

ámbito cotián.

-   Elaborar traballos e presentacións con

sentido estético.

Competencias

sociais e cívicas

Educación  cívica  e

constitucional

-   Coñecer  as  actividades  humanas,

adquirir unha idea da realidade histórica a

partir  de  distintas  fontes,  e  identificar  as

implicacións  que  ten  vivir  nun  Estado

social  e  democrático  de  dereito

referendado por unha constitución.

-   Aplicar  dereitos  e  deberes  da

convivencia cidadá no contexto da escola.

Relación cos demais -  Desenvolver capacidade de diálogo cos

demais  en  situacións  de  convivencia  e

traballo e para a resolución de conflitos.

-  Mostrar dispoñibilidade para  participar

activamente  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

- Mostrar actitudes de cooperación, 

solidariedade e respeto

-   Recoñecer  riqueza  na  diversidade  de



opinións e ideas.

Compromiso social -   Aprender  a  comportarse  desde  o

coñecemento dos distintos valores.

-  Concibir unha escala de valores propia e

actuar conforme a ela.

-   Evidenciar  preocupación  polos  máis

desfavorecidos  e  respecto  aos  distintos

ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun fin

social.

Sentido de iniciativa

e espírito

emprendedor

Autonomía persoal -  Optimizar recursos persoais apoiándose

nas fortalezas propias. 

-   Asumir  as  responsabilidades

encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo, superando as

dificultades.

-   Dirimir  a  necesidade  de  axuda  en

función da dificultade da tarefa.

Liderado -   Xestionar  o  traballo  do  grupo

coordinando tarefas e tempos.

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter

confianza  nas  posibilidades  de  alcanzar

obxectivos.

-   Darlle  prioridade  á  consecución  de

obxectivos  de  grupo  ante  os  intereses

persoais.

Creatividade -  Xerar novas e diverxentes posibilidades

desde coñecementos previos dun tema.

-  Configurar unha visión de futuro realista

e ambiciosa.

-   Encontrar posibilidades no ámbito  que

outros non aprecian.

Emprendemento -  Optimizar o uso de recursos materiais e

persoais  para  a  consecución  de

obxectivos.



-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou

promover accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das

tarefas ou dos proxectos. 

-   Actuar  con  responsabilidade  social  e

sentido ético no traballo.

Aprender a aprender Perfil de aprendiz -   Identificar  potencialidades  persoais

como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaxe,

intelixencias  múltiples,  funcións

executivas...

-  Xestionar os recursos e as motivacións

persoais en favor da aprendizaxe.

-   Xerar  estratexias  para  aprender  en

distintos contextos de aprendizaxe.

Ferramentas  para

estimular  o

pensamento

-   Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do

pensamento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependente...

-  Desenvolver estratexias que favorezan a

comprensión rigorosa dos contidos.

Planificación  e

avaliación  da

aprendizaxe

-  Planificar os recursos necesarios e os

pasos que hai que realizar no proceso de

aprendizaxe.

-   Seguir  os pasos establecidos e tomar

decisións  sobre  os  pasos  seguintes  en

función dos resultados intermedios.

-  Avaliar a consecución de obxectivos de

aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos  procesos  de

aprendizaxe

En todas as áreas potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación

lingüística, a competencia matemática e as competencias en ciencia e tecnoloxía ( punto

3, artigo 3 do Decreto 86/2015). Ademais traballaremos no adestramento de todas as

competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  Son as



competencias  fundamentais  da  materia.  O  método  científico  vai  ser  un  elemento

importante  dentro  desta  área,  polo  cal,  traballaremos con aspectos  relacionados que

teñan que ver coa adquisición de ferramentas que fagan posible o bo desempeño do

alumnado na materia. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

 Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso.

 Comprometerse  co  uso  responsable  dos  recursos  naturais  para  promover  un

desenvolvemento sostible.

  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as

repercusións para a vida futura.

 Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao

exercicio físico.

  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte

ao seu coidado saudable.

 Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade

circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico,

xeográfico...).

  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas,

comprender o que acontece ao noso redor e responder a preguntas.

 Coñecer  e  utilizar  os  elementos  matemáticos  básicos:  operacións,  magnitudes,

porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación

numérica, etc.

 Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

 Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.

Comunicación lingüística

As  materias  impartidas  polo  departamento   utilizan  unha  terminoloxía  formal  que  lle

permitirá  ao  alumnado incorporar  esta  linguaxe e  os  seus termos para  utilizalos  nos

momentos adecuados coa suficiente propiedade. A comprensión lectora, a expresión oral

e escrita cobran moito sentido xa que facilitan chegar á comprensión profunda do que

pretende  esta  área.  Será  interesante  adestrar  estes  aspectos  ao  longo  de  todas  as

unidades como ferramentas básicas para adquirir  destrezas desde esta competencia.



Para iso, en cada unidade didáctica, adestraremos polo menos un descritor de cada un

destes indicadores. 

Os descritores aos que lles daremos prioridade serán:

 Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas

e gramaticais para elaborar textos escritos e orais.

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

 Manter unha actitude favorable cara á lectura.

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

Competencia dixital 

A sociedade na que vivimos crea a necesidade de traballar  de xeito transversal  esta

competencia. Terase que dotar o alumnado de ferramentas para a óptima adquisición de

coñecemento en todas as áreas e idades.

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

 Empregar distintas fontes para a busca de información.

 Utilizar  as  distintas  canles  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir

informacións diversas.

Conciencia e expresións culturais

Desde a área de Bioloxía e Xeoloxía podemos adestrar aspectos desta competencia que

nos levan á adquisición de valores e actitudes que teñen que ver coa interculturalidade,

os pensamentos diverxentes, as crenzas... 

Polo que nesta área traballaremos os seguintes descritores: 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade,

e gusto pola estética no ámbito cotián.

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

 Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento

científico.

 Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes

(artístico-literaria,  etnográfica,  científico-técnica...),  e  cara  ás  persoas  que

contribuíron ao seu desenvolvemento.

Competencias sociais e cívicas

As materias impartidas  favorecen o traballo en grupo para a resolución de actividades e

o  traballo  de  laboratorio,  fomentando  o  desenvolvemento  de  actitudes  como  a

cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais,... Así mesmo,



pretende traballar todos aqueles aspectos que fomentan unha reflexión ante situacións

de hoxe, ante investigacións sobre avances científicos que fan posible que o alumnado

medre e madure adquirindo ferramentas que o van levar a posuír un criterio propio o día

de mañá.  Para iso adestraremos os seguintes descritores: 

 Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

 Mostrar  dispoñibilidade para  participar  activamente  en ámbitos de participación

establecidos.

 Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

 Mostrar actitudes de cooperación, solidariedade e respecto

 Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e

traballo e para a resolución de conflitos.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

O adestramento de habilidades emprendedoras no deseño de calquera tarefa vai facer

posible unha óptima xestión de recursos materiais e persoais, polo que nesta área, e en

calquera, o alumnado crecerá en autonomía, en liderado e verase capaz de acoller con

entusiasmo  calquera  labor  que  se  lle  encomende.  Por  iso,  será  importante  que  se

adestren de forma eficiente e eficaz os seguintes descritores:

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

 Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

 Optimizar  o  uso  de  recursos  materiais  e  persoais  para  a  consecución  de

obxectivos.

Aprender a aprender

Esta  competencia  lévanos  a  coidar  os  procesos  de  aprendizaxe  do  alumnado  e  a

metodoloxía empregada para a óptima adquisición dos contidos de calquera área. Por

iso, traballaremos e adestraremos cada un dos descritores de forma que aseguremos a

consecución de obxectivos formulados previamente. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de

aprendizaxe.

 Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.



 Identificar  potencialidades  persoais  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaxe,

intelixencias múltiples, funcións executivas...

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

 3.2  Elementos transversais

 A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as

tecnoloxías da información e da comunicación, o  emprendemento, e a educación

cívica e constitucional aparecen na presente programación integrados nos obxectivos,

nas competencias, nos contidos e nos criterios de avaliación xa que os consideramos

obxectos  de  ensino-aprendizaxe  que  deben  formar  parte  do  proceso  educativo.  O

fomento  da  lectura  vense  realizando  no  noso  departamento,  co  uso  na  aula  de

publicacións de divulgación da ciencia , seleccionando nestes medios, ou nos xornais as

noticias,textos e artigos que en cada momento se axusten á programación. Igualmente

son de uso habitual,  outro tipo de publicacións da biblioteca do centro,  así  como os

extractos de obras recollidos nos libros de texto das distintas materias e a súa posterior

análise.

Educación cívica: desenvolvemento de actitudes conducentes á reflexión e a análise

sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións

éticas que en ocasións se expoñen, e coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade

e uso do material  de laboratorio,  así como fomentar o interese e o respecto cara ás

solucións tecnolóxicas adoptadas por outras persoas e culturas para resolver os seus

problemas. Análise crítica das consecuencias do desenvolvemento tecnolóxico sobre os

valores  morais  e  culturais  vixentes,  así  como na  organización  do  tempo libre  e  nas

actividades de lecer.

Prevención  da  violencia  e  resolución  pacífica  de  conflitos. Desde  o  noso

Departamento axudamos á convivencia no centro por tratar de resolver os conflitos que

poidan aparecer de xeito non violento e procurar crear un clima de convivencia agradable

no  trato  diario  co  alumnado,  as  súas  familias  e  outros  integrantes  da  Comunidade

Educativa.  Así  mesmo,  se  é  necesario,  solicitamos  axuda  ao  Departamento  de

Orientación para contribuír desde o noso papel non tanto de docentes de ciencias como

de titores de grupo a manter un bo clima de traballo no centro, dándolle ferramentas ao

alumnado para que mellore nas súas habilidades sociais.

Fomentaremos no alumnado unha actitude aberta e flexible ao explorar e desenvolver as

propias ideas. Aceptación das ideas, os traballos e as solucións dos demais con espírito

tolerante e de cooperación. Actitude paciente e perseverante ante as dificultades e os



obstáculos  imprevistos.  Disposición  e  iniciativa  persoal  para  organizar  e  participar

solidariamente en tarefas de equipo.

No ámbito da seguridade viaria desde esta materia contribuímos mediante o fomento da

tolerancia,  convivencia,  prudencia,  autocontrol,  respecto  aos  demais,  así  como  a

importancia de coñecer e respectar as normas para a convivencia.

No ámbito do emprendemento: desenvolver procesos creativos e en colaboración que

fomenten  a  iniciativa  persoal,  adquirir  uns  coñecementos  e  destrezas  básicas  que

permitan  alcanzar  unha cultura  científica  e  unha identificación  como axentes  activos,

recoñecendo que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento

da súa contorna.

Prevención da  violencia  de  xénero.  Educación  para  a  igualdade  de  oportunidades

entre ambos os sexos: Adquisición de recursos, destrezas e habilidades para a propia

supervivencia,  así  como  para  coidar  e  axudar  a  outras  persoas  e  incidir  na

responsabilidade individual e social, superando estereotipos sexuais.  Recoñecemento e

valoración  da  importancia  da  división  do  traballo  e  a  capacidade  de  compañeiros  e

compañeiras para desempeñar tarefas comúns. Aplicamos o principio de igualdade de

trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social de

diversas  formas:  deseñando  actividades  diversificadas  que  atenden  de  forma

diversificada os diferentes tipos de capacidades e motivacións do alumnado, empregando

unha linguaxe non discriminatoria, evitarado sesgos sexistas nos exemplos e distribución

de roles e evitando os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que

supoñan discriminación  por  razón da orientación sexual  ou da identidade de xénero,

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e

intersexual.

Educación ambiental: incidir na importancia que a conservación do medio natural ten

para todos os seres vivos, atenuar o impacto ambiental sobre o medio natural e sobre a

saúde e a calidade de vida das persoas.

Educación para a  saúde: promover a  saúde,  promover  que os alumnos e alumnas

adquiran as capacidades e competencias que lles permitan coidar o seu corpo tanto a

nivel físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información

e ante actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento

físico, social e psicolóxico, que entendan e valoren a importancia de preservar o medio

natural  polas repercusións que ten sobre a súa saúde,  tamén deben aprender  a ser

responsables das súas decisións diarias e as consecuencias que as mesmas teñen na

súa saúde e na contorna que os rodea, e a comprender o valor que a investigación ten



nos avances médicos e no impacto da calidade de vida das persoas. 

 3.3 Avaliación das aprendizaxes do alumnado

A avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  dos  alumnos  será  continua  e  diferenciada

segundo as distintas materias do currículo. 

A avaliación continua contempla 3 apartados:

a) Avaliación Inicial:

Ao principio do curso levarase a cabo unha avaliación inicial, naqueles grupos onde o

profesor ou profesora que imparte a materia non coñeza ao alumnado,por exemplo en 1º

da ESO, mediante una proba escrita ou cuestións a responder de xeito individualizado,

levadas a cabo no mes de setembro. Nos grupos onde se imparta docencia en anos

consecutivos mediante un repaso para enlazar cos coñecementos do novo ano.

b) Avaliación formativa:

Esténdese ao longo de todo o proceso educativo, proporcionando información de como

este  se  está  a  desenvolver.  Permite  diagnosticar  as  necesidades  e  dificultades  que

xurdan durante o curso, e determinar a súa orixe. Ademais orienta as modificacións que

se deben introducir sobre a marcha para regular o proceso e superar as dificultades. A

avaliación debe centrarse nos obxectivos didácticos e nas competencias básicas.

c) Avaliación sumativa:

A  realizar  ao  finalizar  a  aprendizaxe.  Permite  valorar  a  aprendizaxe  realizada

empregando  para  elo  os  criterios  de  avaliación  e  os  estándares  de  aprendizaxe

valorando  así  o  grao  de  desenvolvemento  das  competencias  básicas  e  o  grao  de

asimilación  dos  contidos.  Constitúe  unha  síntese  de  todo  o  proceso  de  avaliación  e

orienta a planificación de novas secuencias de ensinanza e aprendizaxe.

Nese proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa

o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse

en calquera momento do curso, en canto se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a

garantir  a  adquisición  das  aprendizaxes  imprescindibles  para  continuar  o  proceso

educativo. 

Ao avaliar deste xeito reflexionamos tamén sobre a práctica educativa. Cada profesor

suscitará os correctores adecuados, individuais e de grupo, para mellorar o proceso de

ensino aprendizaxe. 

Ademais, os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes dos alumnos como os procesos

de ensino e a súa propia práctica docente (ver apartado 9 da programación)

A continuación enumeramos algúns dos procedementos e instrumentos que se poden

empregar para avaliar o proceso de aprendizaxe: 



1. Observación sistemática: 

 Observación directa do traballo na aula, laboratorio ou talleres. 

 Revisión dos cadernos de clase especialmente na ESO. 

 Rexistro anecdótico persoal para cada un dos alumnos. 

2. Analizar as producións dos alumnos e alumnas:

 Caderno de clase. 

 Resumos. 

 Actividades en clase (problemas, exercicios, respostas a preguntas, etc.). 

 Producións escritas. 

 Traballos monográficos en diferentes soportes.

 Memorias de investigación. 

 Informes sobre as prácticas de laboratorio.

 Habilidades no desenvolvemento das prácticas de laboratorio.

 Actividades aula virtual...

3. Avaliar as exposicións orais dos alumnos: 

 Debates 

 Postas en común. 

 Diálogos 

 Entrevista... 

4. Realizar probas específicas: 

 Obxectivas. 

 Abertas. 

 Exposición dun tema, en grupo ou individualmente. 

 Resolución de exercicios 

 Autoavaliación 

 Coavaliación

5. Avaliar o interese amosado:

 Participando habitualmente na resolución de pequenas cuestións formuladas que

xurdan de forma espontánea.

 Participar nas novas formas de comunicación entre o docente e o alumnado:uso

de foros, entrega de actividades on-line.

 Presentar os traballos empregando novas alternativas que resulten innovadoras e

faciliten a comprensión dun tema.



 Propoñendo actividades a desenvolver ao longo do curso e participando nelas.

 En calquera caso, ó finalizar cada unidade didáctica ou varias relacionadas realizarase

unha  proba global das mesmas na que se incluirán distintos tipos de preguntas.

 3.4 Recuperación de materias pendentes de cursos anteriores e acreditación de 

coñecementos (en bacharelato)

O procedemento de recuperación das materias pendentes do curso anterior elaborouse

tendo  en  conta  a  normativa  vixente,  as  conclusións  da  comisión  de  coordinación

pedagóxica e as do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía.

Será o profesor/a que imparte a materia do Departamento que o alumno ou alumna ten

suspensa   quen se encargue da orientación e seguimento da aprendizaxe das materias

pendentes.  Haberá unha coordinación con ese profesorado por  parte  da Xefatura de

departamento.

Actividades de recuperación: ESO

O profesorado encargado da orientación e seguimento poderá propor ao alumnado a

realización  dunha serie  de  actividades de recuperación  para  realizar  individualmente.

Estas actividades teñen dúas finalidades, por un lado guiar e facilitar a aprendizaxe dos

alumnos/as e por outro servir como instrumento de avaliación.

Entre as actividades propostas están as seguintes de varios tipos:

 Resolución de cuestións sobre os principais conceptos das unidades didácticas.

 Comprensión e construción de mapas conceptuais.

 Realización de representacións de estruturas e procesos da natureza.

 Interpretación de representacións de procesos e fenómenos naturais.

 Interpretación de mapas, gráficos...

 Análise e interpretación de imaxes.

 Realización de traballos monográficos.

 Lectura de textos e resposta a cuestións sobro os mesmos.

Criterios e instrumentos de avaliación na recuperación de pendentes: Ao inicio do

curso escolar  cada profesor  indicará  ao seu alumnado coa materia  pendente  a

forma  de  facer  o  seu  seguemento  e  recuperación  (Quedará  unha  copia  da

información asinada e gardada no departamento).  É necesario facer constar  no

boletín  do  alumnado  coa  materia  pendente  unha  nota  correspondente  a  cada

avaliación. 



Actividades de recuperación: bacharelato

Este curso non hai alumnado de bacharelato coa materia pendente.

 4  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que o alumnado adquira os

elementos básicos da cultura, de maneira destacada nos seus aspectos humanístico,

artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e

de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa

inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na

vida como cidadáns e cidadás

 4.1 Obxectivos da educación secundaria obrigatoria

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas

as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,

como condición necesaria  para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e

como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan

discriminación entre homes e mulleres,  así como calquera manifestación de violencia

contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas

súas relacións  coas  demais  persoas,  así  como rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f)  Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estrutura  en

materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en



diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,

tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e

no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do

mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación

física  e  a  práctica  do  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.

Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado

dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,

utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e

artístico  de  Galicia,  participar  na  súa  conservación  e  na  súa  mellora,  e  respectar  a

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

Decreto 86/2015  do 25 de xuño de 2015 (Artigo 10)

 4.2 Atención á diversidade na ESO.

A atención á diversidade é unha prioridade do ensino secundario obrigatorio e ten como

finalidade  garantir o acceso de todo o alumnado á educación común. 

A atención  á  diversidade  de  niveis,  estilos  e  ritmos  de  aprendizaxe,  de  intereses  e

capacidades do alumnado contemplámola  desde tres niveis: na programación de aula,

na metodoloxía e nos materiais. 



A programación de aula  ha de ter  en conta que non todos os alumnos e alumnas

adquiren ao mesmo tempo e coa mesma intensidade os contidos tratados. Por iso, debe

estar deseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todo o alumnado ó finalizar a

etapa, dando oportunidades para recuperar os coñecementos non adquiridos. 

No mesmo momento en que se inicia o proceso educativo, comezan a manifestarse as

diferenzas entre os alumnos. A falta de comprensión dun contido pode ser debido, entre

outras causas, a que os conceptos ou procedementos sexan demasiado difíciles para o

nivel  de desenvolvemento do alumno, pode ser debido tamén, a  que se avanza con

demasiada  rapidez  e  non  dá  tempo a  realizar  unha  mínima comprensión,  ou  que  o

interese e a motivación do alumno sexan baixos. 

A programación de aula terá en conta aqueles contidos nos cales os alumnos conseguen

rendementos  diferentes.  Aínda  que  a  práctica  e  a  utilización  de  estratexias  deben

desempeñar un papel importante no traballo de todos os alumnos, o tipo de actividade

concreta que se realice e os métodos que se utilicen variarán necesariamente de acordo

cos diferentes  grupos de alumnos;  e  o  grado de complexidade e a  profundidade da

comprensión que se alcance non serán iguais en todos os grupos. 

O profesorado debe axustar a axuda pedagóxica ás diferentes necesidades e facilitar

recursos ou estratexias variados que respondan ás necesidades de cada un, e sobre

todo, daqueles alumnos con necesidades educativas especiais permanentes. 

Metodoloxía. A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar

presente en todo o proceso de aprendizaxe.  Deberemos:

 Detectar os coñecementos previos do alumnado ó empezar cada unidade. 

 Procurar  que  os  contidos  novos  que  se  ensinan  conecten  cos  coñecementos

previos e sexan adecuados ao seu nivel cognitivo. 

 Identificar  os  distintos  ritmos  de  aprendizaxe  do  alumnado  e  establecer  as

adaptacións correspondentes. 

 Intentar que a comprensión de cada contido sexa suficiente para unha adecuada

aplicación e para enlazar cos contidos que se relacionan con el. 

A resposta  educativa  á  diversidade,  entendemos  que  ten  como  eixe  fundamental  o

principio  da  individualización  do  ensino.  O  tratamento  e  a  atención  á  diversidade

realizámolo pedagoxicamente desde a formulación didáctica dos tipos de actividades. 

Consideramos que o elemento do currículo que mellor materializa este tratamento é o

correspondente  ós  distintos  tipos  de  actividades.  Considerámolas  necesarias  para

espertar motivacións e intereses, constituíndo un medio excelente na nosa intervención

didáctica mediante as correspondentes estratexias de aprendizaxe que suscitamos.



 Distinguiremos os seguintes tipos: 

 Iniciais  , imprescindibles para determinar os coñecementos previos do alumnado.

Son esenciais para establecer a ponte didáctica entre o que coñece o alumnado e

o que queremos que saiban, dominen e sexan capaces de aplicar, para alcanzar

unha aprendizaxe significativa e funcional. 

 Actividades de reforzo inmediato  ,  concretan e relacionan os diversos contidos.

Consolidan os coñecementos básicos que pretendemos alcance o noso alumnado

manexando reiteradamente os conceptos e utilizando as definicións operativas dos

mesmos.  Á  súa  vez,  contextualizan  os  diversos  contidos  en  situacións  moi

variadas. Suscítanse ao fío de cada contido. 

 Actividades  finais   avalían  os  coñecementos  e  competencias  que  pretendemos

alcance o noso alumnado. Tamén serven para atender á diversidade do alumnado

e os seus ritmos de aprendizaxe, dentro das distintas pautas posibles nun grupo-

clase,  e  de  acordo cos coñecementos e  o  desenvolvemento  psicoevolutivo  do

alumnado desta etapa educativa. Suscitámolas ao final de cada unidade didáctica.

Materiais. A selección dos materiais utilizados na aula ten tamén unha gran importancia

á hora de atender ás diferenzas individuais no conxunto dos alumnos e alumnas. Algúns

das formulacións que deben recoller eses materiais concrétanse a continuación: 

 Presentación  de  esquemas  conceptuais  ou  visións  panorámicas,  co  fin  de

relaciona-los diferentes contidos entre si. 

 Informacións complementarias como aclaración ou información suplementaria, ben

para manter o interese dos alumnos e alumnas máis avantaxados, para insistir

sobre  determinados  aspectos  específicos,  ou  ben  para  facilita-la  comprensión,

asimilación ou maior facilidade de aprehensión de determinados conceptos. 

 Presentación  e  realización  de  imaxes,  ilustracións,  cadros  e  gráficos  que  nos

axudarán nas nosas intencións educativas. 

 Propostas de diversos tratamentos didácticos: realización de resumos, esquemas,

sínteses,  redaccións,  debates,  traballos  de  investigación,  actividades multinivel,

lecturas e consultas de forma libre  etc.,  que nos axudan a que os alumnos e

alumnas poidan captar o coñecemento de diversas formas. 

 Materiais complementarios, que permiten atender á diversidade en función dos

obxectivos que nos queiramos fixar para cada tipo de alumno. Outros materiais

deben proporcionar ós alumnos toda unha ampla gama de distintas posibilidades

de aprendizaxe.



 4.3 Bioloxía e Xeoloxía. 1º ESO.

Ver https://www.edu.xunta.gal/proens/

 4.4  Bioloxía e Xeoloxía. 3ºESO.

Ver https://www.edu.xunta.gal/proens

 4.5  Bioloxía e Xeoloxía. 4ºESO.

 4.5.1 Introdución

A materia  de  Bioloxía  e  Xeoloxía debe  contribuír  a  que  o  alumnado  desenvolva  as

competencias clave de cada etapa educativa, pondo especial atención na adquisición da

competencia científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois, unicamente de

adquirir coñecementos relacionados coa bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado

aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar decisións,

ter curiosidade, iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a un mellor

desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social. A bioloxía e a xeoloxía

deberán  tamén  contribuír  a  que  as  persoas  melloren  a  súa  autoestima  e  a  superar

prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de decisións democráticas a todos

os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural.

Durante  estas  etapas perséguese asentar  as  competencias  xa  adquiridas, para  ir

mellorando un nivel competencial que conduza o alumnado a non perder o interese que

ten desde o comezo da súa temperá actividade escolar por non deixar de aprender.

En  cuarto  curso  de  ESO iníciase  o  alumnado  nas  grandes  teorías  que  permitiron  o

desenvolvemento máis actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría celular e a

teoría da evolución), para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións tróficas entre

os  niveis  e  a  interacción  dos  organismos  entre  eles  e  co  medio,  así  como  a  súa

repercusión na dinámica e na evolución dos devanditos ecosistemas.

Ao longo da ESO  a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado desenvolver

as  competencias  esenciais  que  se  inclúen  no  currículo,  así  como as  estratexias  do

método  científico.  Entre  estas  competencias  haberá  que  considerar  a  lingüística  e  a

dixital,  a través da realización de tarefas en grupo que supoñan compilar e organizar

información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións e defender as opinións

propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver tamén nesta

etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e

a comunicación audiovisual;  e  igualmente  deberán potenciar  actitudes conducentes  á

reflexión  e  á  análise  sobre  os  grandes  avances  científicos  da  actualidade,  as  súas

https://www.edu.xunta.gal/proens/
https://www.edu.xunta.gal/proens/


vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as

normas básicas de seguridade e uso do material de laboratorio.

En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de

Bioloxía  e  Xeoloxía  deberá  ter,  no  seu  tratamento  metodolóxico,  un  carácter

eminentemente  práctico,  baseado  na  realización  de  variadas  e  adecuadas  tarefas

experimentais, adaptadas a cada nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as destrezas

necesarias  no  manexo  de  material  de  laboratorio,  microscopios,  material  de  campo,

recollida de mostras, resolución de problemas e todos os que lle permitan afrontar no

futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento.

Para  alcanzar  estes  obxectivos  ao  longo  do  currículo  preséntanse  actividades  de

laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á

formación teórica que se recolle nos contidos. 

 4.5.2 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Perfis 

competenciais.

PERFIL COMPETENCIAL. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 4º ESO

Competencias clave Estándares de aprendizaxe

Competencia

matemática  e

competencia básicas

en  ciencia  e

tecnoloxía

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e

recoñece a función dos orgullosos celulares e a relación entre morfoloxía e

función

BXB1.4.1.  Recoñece  as  fases  da  mitose  e  meiose,  diferencia  ambos  os

procesos e distingue o seu significado biolóxico.

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

tipos.

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve

problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres

BXB1.11.1.  Identifica  as  doenzas  hereditarias  máis  frecuentes  e  o  seu

alcance social,  e resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias,

utilizando árbores xenealóxicas

BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética

BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo,

darwinismo e neodarwinismo.

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

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.



PERFIL COMPETENCIAL. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 4º ESO

Competencias clave Estándares de aprendizaxe

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.

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

placas litosféricas.

BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres

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

compoñentes

BXB3.3.1.  Recoñece  os  factores  ambientais  que  condicionan  o

desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa

importancia na conservación deste.

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación

dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos reais.

BXB3.8.2.  Defende  e  conclúe  sobre  posibles  actuacións  para  a  mellora

ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental

do  contorno  próximo,  elabora  informes  e  preséntaos  utilizando  distintos

medios.

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

BXB4.3.1.  Utiliza  fontes  de  información,  apoiándose  nas  TIC,  para  a

elaboración e a presentación das súas investigacións.

BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou

plantas,  os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición

humana, para a súa presentación na aula

Comunicación

lingüística

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

etapas do ciclo celular.

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

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

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

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa

importancia para manter o equilibrio do ecosistema

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas,

e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas.



PERFIL COMPETENCIAL. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 4º ESO

Competencias clave Estándares de aprendizaxe

BXB3.8.1.  Argumenta  sobre  as  actuacións  humanas  que  teñen  unha

influencia  negativa  sobre  os  ecosistemas:  contaminación,  desertización,

esgotamento de recursos, etc

BXB3.8.2.  Defende  e  conclúe  sobre  posibles  actuacións  para  a  mellora

ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental

do  contorno  próximo,  elabora  informes  e  preséntaos  utilizando  distintos

medios.

BXB3.11.1.  Destaca  a  importancia  das  enerxías  renovables  para  o

desenvolvemento sustentable do planeta

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

BXB4.3.1.  Utiliza  fontes  de  información,  apoiándose  nas  TIC,  para  a

elaboración e a presentación das súas investigacións.

BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou

plantas,  os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición

humana, para a súa presentación na aula.

BXB4.5.2.  Expresa  con  precisión  e  coherencia  as  conclusións  das  súas

investigacións, tanto verbalmente como por escrito

Competencia dixital BXB1.1.2.  Identifica  tipos  de  células  utilizando  o  microscopio  óptico,

micrografías e esquemas gráficos.

BXB4.3.1.  Utiliza  fontes  de  información,  apoiándose  nas  TIC,  para  a

elaboración e a presentación das súas investigacións.

BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou

plantas,  os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición

humana, para a súa presentación na aula

Conciencia e 

expresións culturais

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve

problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres

BXB3.6.1.  Compara  as  consecuencias  prácticas  na  xestión  sustentable

dalgúns  recursos  por  parte  do  ser  humano,  e  valora  criticamente  a  súa

importancia.

BXB3.8.1.  Argumenta  sobre  as  actuacións  humanas  que  teñen  unha

influencia  negativa  sobre  os  ecosistemas:  contaminación,  desertización,

esgotamento de recursos, etc

Competencias BXB1.11.1.  Identifica  as  doenzas  hereditarias  máis  frecuentes  e  o  seu



PERFIL COMPETENCIAL. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 4º ESO

Competencias clave Estándares de aprendizaxe

sociais e cívicas alcance social,  e resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias,

utilizando árbores xenealóxicas

BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación

terapéutica e reprodutiva.

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

xenética.

BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no

campo da biotecnoloxía

BXB3.2.1.  Interpreta  as  adaptacións  dos  seres  vivos  a  un  ambiente

determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais

desencadeantes deste.

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas,

e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas.

BXB3.6.1.  Compara  as  consecuencias  prácticas  na  xestión  sustentable

dalgúns  recursos  por  parte  do  ser  humano,  e  valora  criticamente  a  súa

importancia.

BXB3.8.1.  Argumenta  sobre  as  actuacións  humanas  que  teñen  unha

influencia  negativa  sobre  os  ecosistemas:  contaminación,  desertización,

esgotamento de recursos, etc

BXB3.9.1.  Describe  os  procesos  de  tratamento  de  residuos,  e  valora

criticamente a súa recollida selectiva

BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización

de recursos materiais.

BXB3.11.1.  Destaca  a  importancia  das  enerxías  renovables  para  o

desenvolvemento sustentable do planeta

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

Sentido de iniciativa 

e espíritu 

emprendedor

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

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do có-

digo xenético.

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

ligada ao sexo

BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética

BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación

terapéutica e reprodutiva.



PERFIL COMPETENCIAL. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 4º ESO

Competencias clave Estándares de aprendizaxe

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

xenética.

BXB2.2.1.  Reconstrúe  algúns  cambios  notables  na  Terra,  mediante  a

utilización  de  modelos  temporais  a  escala  e  recoñecendo  as  unidades

temporais na historia xeolóxica

BXB2.7.1.  Relaciona  as  características  da  estrutura  interna  da  Terra  e

asóciaas cos fenómenos superficiais

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa

importancia para manter o equilibrio do ecosistema

BXB3.9.1.  Describe  os  procesos  de  tratamento  de  residuos,  e  valora

criticamente a súa recollida selectiva

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou

plantas,  os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición

humana, para a súa presentación na aula

Aprender a aprender BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e

recoñece a función dos orgullosos celulares e a relación entre morfoloxía e

función

BXB1.1.2.  Identifica  tipos  de  células  utilizando  o  microscopio  óptico,

micrografías e esquemas gráficos.

BXB1.4.1.  Recoñece  as  fases  da  mitose  e  meiose,  diferencia  ambos  os

procesos e distingue o seu significado biolóxico.

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

etapas do ciclo celular.

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

BXB1.6.1.  Recoñece  a  función  do  ADN  como  portador  da  información

xenética, e relaciónao co concepto de xene.

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

xenético.

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

tipos

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve

problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres



PERFIL COMPETENCIAL. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 4º ESO

Competencias clave Estándares de aprendizaxe

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

ligada ao sexo

BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación

terapéutica e reprodutiva.

BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo,

darwinismo e neodarwinismo.

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

selección natural.

BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas.

BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta

cambiante, e relaciónaos cos fenó- menos que suceden na actualidade.

BXB2.2.1.  Reconstrúe  algúns  cambios  notables  na  Terra,  mediante  a

utilización  de  modelos  temporais  a  escala  e  recoñecendo  as  unidades

temporais na historia xeolóxica

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

xeolóxica.

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.

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

placas litosféricas.

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

relevo

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

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

externa e interna

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa

importancia para manter o equilibrio do ecosistema

BXB3.2.1.  Interpreta  as  adaptacións  dos  seres  vivos  a  un  ambiente

determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais

desencadeantes deste.



PERFIL COMPETENCIAL. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 4º ESO

Competencias clave Estándares de aprendizaxe

BXB3.3.1.  Recoñece  os  factores  ambientais  que  condicionan  o

desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa

importancia na conservación deste.

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas,

e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas.

BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis

tróficos e a súa eficiencia enerxética

BXB3.8.2.  Defende  e  conclúe  sobre  posibles  actuacións  para  a  mellora

ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental

do  contorno  próximo,  elabora  informes  e  preséntaos  utilizando  distintos

medios.

BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización

de recursos materiais.

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

BXB4.3.1.  Utiliza  fontes  de  información,  apoiándose  nas  TIC,  para  a

elaboración e a presentación das súas investigacións.

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.
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 4.5.3 Organización, secuenciación e temporalización de contidos/criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe 

Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

UD 0

Todas  B4.1. Método científico.

Elaboración  de

hipóteses,  e

comprobación  e

argumentación  a  partir

da  experimentación  ou

a observación.

 B4.1. Planear, aplicar,

e  integrar  as

destrezas  e  as

habilidades  propias

do traballo científico.

CAA

CMCCT

 CSIEE

BXB4.1.1. Integra e aplica as

destrezas  propias  dos

métodos da ciencia.

50

Os  contidos

deste   bloque

trataranse  de

xeito  transversal

en  todos  os

temas  ao  longo

de todo o curso.

 B4.2.  Elaborar

hipóteses  e

contrastalas  a  través

da  experimentación

ou  da observación  e

a argumentación.

CAA

CCL

CMCCT

BXB4.2.1.  Utiliza

argumentos  que  xustifiquen

as hipóteses que propón.

50

 B4.2.  Artigo  científico.

Fontes  de  divulgación

científica. 

 B4.3.  Discriminar  e

decidir  sobre  as

fontes de información

e  os  métodos

empregados  para  a

CAA

CCL

CMCCT

CD

BXB4.3.1.  Utiliza  fontes  de

información, apoiándose nas

TIC, para a elaboración e a

presentación  das  súas

investigacións.

50

33
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

súa obtención.

PI 1-2 sesións

trimestre

 B4.3.  Proxecto  de

investigación:

organización.

Participación  e

colaboración

respectuosa no traballo

individual  e  en  equipo.

Presentación  de

conclusións.

 B4.4.  Participar,

valorar e respectar o

traballo  individual  e

en grupo.

CAA

CSC

CSIEE

BXB4.4.1. Participa, valora e

respecta o traballo individual

e en grupo.

100

 B4.5.  Presentar  e

defender en público o

proxecto  de

investigación

realizado.

CCL

CSIEE

CD

CMCCT

BXB4.5.1. Deseña pequenos

traballos  de  investigación

sobre  animais  e/ou  plantas,

os  ecosistemas  do  seu

contorno ou a alimentación e

a  nutrición  humana,  para  a

súa presentación  e  defensa

na aula.

50

CCL BXB4.5.2.  Expresa  con

precisión  e  coherencia  as

conclusións  das  súas

investigacións,  tanto

verbalmente  como  por

100
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

escrito 

UD1. Estrutura e dinámica da Terra

1ª B2.1.  Historia  da  Terra.

Orixe  da  Terra.  Tempo

xeolóxico:  ideas

históricas  sobre  a  idade

da  Terra.  Principios  e

procedementos  que

permiten  reconstruír  a

súa  historia.  Utilización

do  actualismo  como

método de interpretación.

B2.1.  Recoñecer,

compilar  e

contrastar  feitos

que amosen a Terra

como  un  planeta

cambiante. 

CAA BXB2.1.1. Identifica e 

describe feitos que amosen 

a Terra como un planeta 

cambiante, e relaciónaos cos

fenómenos que suceden na 

actualidade.

50 10 sesións

 B2.5.  Estrutura  e

composición  da  Terra.

Modelos xeodinámico e

xeoquímico.

 B2.6.  Comprender  e

comparar os modelos

que  explican  a

estrutura  e  a

composición  da

Terra.

CAA BXB2.6.1. Analiza e compara

os modelos que explican a 

estrutura e a composición da

Terra.

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

 B2.6.  A  tectónica  de

placas  e  as  súas

manifestacións.

Evolución  histórica  da

deriva  continental  á

tectónica de placas.

 B2.7.  Combinar  o

modelo  dinámico  da

estrutura  interna  da

Terra  coa  teoría  da

tectónica de placas.

CAA

CSIEE

BXB2.7.1. Relaciona as 

características da estrutura 

interna da Terra e asóciaas 

cos fenómenos superficiais

50

 B2.8.  Recoñecer  as

evidencias  da  deriva

continental  e  da

expansión  do  fondo

oceánico.

CAA BXB2.8.1. Expresa algunhas

evidencias actuais da deriva 

continental e da expansión 

do fondo oceánico

50

UD2. Tectónica e relevo

1ª  B2.6.  A  tectónica  de

placas  e  as  súas

manifestacións.

Evolución  histórica  da

deriva  continental  á

tectónica de placas.

 B2.9.  Interpretar

algúns  fenómenos

xeolóxicos  asociados

ao  movemento  da

litosfera  e

relacionalos  coa  súa

situación  en  mapas

CAA

CMCCT

BXB2.9.1. Coñece e explica

razoadamente  os

movementos  relativos  das

placas litosféricas.

50 10 sesións

CAA BXB2.9.2.  Interpreta  as

consecuencias  dos

movementos  das  placas  no

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

terrestres.

Comprender  os

fenómenos  naturais

producidos  nos

contactos das placas.

relevo.

 B2.10.  Explicar  a

orixe das cordilleiras,

os arcos de illas e os

oróxenos térmicos

CMCCT BXB2.10.1.  Identifica  as

causas  dos  principais

relevos terrestres.

50

 B2.11.  Contrastar  os

tipos  de  placas

litosféricas  e

asociarlles

movementos  e

consecuencias.

CAA

CCL

BXB2.11.1.  Relaciona  os

movementos das placas con

procesos tectónicos.

50

 B2.7.  Evolución  do

relevo  como  resultado

da  interacción  da

 B2.12. Analizar que o

relevo, na súa orixe e

na  súa  evolución,  é

CAA BXB2.12.1.  Interpreta  a

evolución do relevo baixo a

influencia  da  dinámica

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

dinámica  externa  e

interna.

resultado  da

interacción  entre  os

procesos  xeolóxicos

internos e externos.

externa e interna.

 B2.4.  Interpretación  de

mapas  topográficos  e

realización  de  perfís

topográficos.

Interpretación  e

datación  de  procesos

representados  en

cortes xeolóxicos.

 B2.5.  Interpretar

cortes  xeolóxicos

sinxelos  e  perfís

topográficos  como

procedemento para o

estudo  dunha  zona

ou dun terreo.

CMCCT

CCL

BXB2.5.1.  Interpreta  un

mapa topográfico e fai perfís

topográficos.

50

UD3. A historia do noso planeta

1ª  B2.1. Historia da Terra.

Orixe  da  Terra.  Tempo

xeolóxico:  ideas

históricas sobre a idade

da  Terra.  Principios  e

 B2.1.  Recoñecer,

compilar e contrastar

feitos  que amosen a

Terra  como  un

planeta cambiante

 CAA BXB2.1.1.  Identifica  e

describe  feitos  que  amosen

a  Terra  como  un  planeta

cambiante, e relaciónaos cos

fenómenos que suceden na

50 10 sesións
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

procedementos  que

permiten  reconstruír  a

súa historia.  Utilización

do  actualismo  como

método  de

interpretación.

actualidade

 B2.2.  Rexistrar  e

reconstruír  algúns

dos  cambios  máis

notables  da  historia

da Terra, e asocialos

coa  súa  situación

actual.

 CAA

 CSIEE

BXB2.2.1.  Reconstrúe

algúns cambios notables na

Terra, mediante a utilización

de  modelos  temporais  a

escala  e  recoñecendo  as

unidades  temporais  na

historia xeolóxica.

50

 B2.2.  Eóns,  eras

xeolóxicas  e  períodos

xeolóxicos:  situación

dos  acontecementos

xeolóxicos  e  biolóxicos

importantes. 

 B2.3.  Categorizar  e

integrar  os  procesos

xeolóxicos  máis

importantes  da

historia da Terra.

CMCCT 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

50

 B2.3. Os fósiles guía e

o seu emprego para a

 B2.4.  Recoñecer  e

datar  eóns,  eras  e

CAA BXB2.4.1.  Relaciona  algún

dos  fósiles  guía  máis

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

datación e o estudo de

procesos xeolóxicos.

períodos  xeolóxicos,

utilizando  o

coñecemento  dos

fósiles guía.

característico  coa  súa  era

xeolóxica.

 B2.4.  Interpretación  de

mapas  topográficos  e

realización  de  perfís

topográficos.

Interpretación  e

datación  de  procesos

representados  en

cortes xeolóxicos.

 B2.5.  Interpretar

cortes  xeolóxicos

sinxelos  e  perfís

topográficos  como

procedemento para o

estudo  dunha  zona

ou dun terreo.

CMCCT

CCL

BXB2.5.2.  Resolve

problemas  sinxelos  de

datación  relativa,  aplicando

os  principios  de

superposición  de  estratos,

superposición de procesos e

correlación.

50

UD4. A organización celular dos seres vivos.

2ª  B1.1.  Célula  procariota

e  célula  eucariota:

relacións  evolutivas.

Célula  animal  e  célula

vexetal:  morfoloxía  e

 B1.1.  Determinar  as

analoxías  e  as

diferenzas  na

estrutura  das  células

procariotas  e

CAA

CMCCT

  BXB1.1.1.  Compara  a

célula  procariota  e  a

eucariota,  a  animal  e  a

vexetal,  e  recoñece  a

función  dos  orgánulos

50 8 sesións
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

función. eucariotas,  e

interpretar  as

relacións  evolutivas

entre elas. 

celulares e a relación entre

morfoloxía e función.

CD

CAA

 BXB1.1.2.  Identifica  tipos

de  células  utilizando  o

microscopio  óptico,

micrografías  e  esquemas

gráficos.

50

 B1.2.  Núcleo  e  ciclo

celular.

 B1.2.  Identificar  o

núcleo celular e a súa

organización

segundo as fases do

ciclo celular, a través

da  observación

directa ou indirecta.

CCL

CAA

 BXB1.2.1.  Distingue  os

compoñentes do núcleo e a

súa  función  segundo  as

etapas do ciclo celular.

50

 B1.3.  Cromatina  e

cromosomas. Cariotipo.

 B1.3.  Comparar  a

estrutura  dos

cromosomas  e  da

cromatina.

CMCCT  BXB1.3.1.  Recoñece  as

partes  dun  cromosoma

utilizándoo  para  construír

un cariotipo.

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

 B1.4. Mitose e meiose:

principais  procesos,

importancia  e

significado biolóxico.

 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.

CMCCT

CAA

 BXB1.4.1.  Recoñece  as

fases da mitose e meiose,

diferencia  ambos  os

procesos e distingue o seu

significado biolóxico.

50

UD5. Herdanza xenética

3ª  B1.9.  Herdanza  e

transmisión  de

caracteres.  Introdución

e desenvolvemento das

leis de Mendel.

 B1.10.  Base

cromosómica  da

herdanza mendeliana.

 B1.11.  Aplicacións  das

 B1.9.  Formular  os

principios da xenética

mendeliana,

aplicando  as  leis  da

herdanza  na

resolución  de

problemas sinxelos, e

recoñecer  a  base

cromosómica das leis

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC

 BXB1.9.1.  Recoñece  os

principios  básicos  da

xenética  mendeliana  e

resolve  problemas

prácticos  de  cruzamentos

con un ou dous caracteres.

50 6 sesións 
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

leis de Mendel. de Mendel.

 B1.12.  Herdanza  do

sexo e herdanza ligada

ao sexo.

 B1.10.  Diferenciar  a

herdanza do sexo e a

ligada  ao  sexo,  e

establecer  a  relación

entre elas.

 CAA

 CSIEE

 BXB1.10.1.  Resolve

problemas  prácticos  sobre

a  herdanza  do  sexo  e  a

ligada ao sexo.

50

 B1.13.  Doenzas

hereditarias  máis

frecuentes  e  o  seu

alcance social.

 B1.11.  Coñecer  e

identificar  algunhas

doenzas hereditarias,

a súa prevención e o

seu alcance social.

 CMCCT

 CSC

 BXB1.11.1.  Identifica  as

doenzas  hereditarias  máis

frecuentes e o seu alcance

social, e resolve problemas

prácticos  sobre  doenzas

hereditarias,  utilizando

árbores xenealóxicas.

50

UD6. A información e a manipulación xenética

3ª  B1.5. Ácidos nucleicos:

ADN e ARN.

 B1.5.  Comparar  os

tipos e a composición

dos ácidos nucleicos,

e  relacionalos  coa

CAA

CSIEE

 BXB1.5.1.  Distingue  os

ácidos  nucleicos  e

enumera  os  seus

compoñentes.

50 9 sesións
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

súa función.

 B1.6.  ADN  e  xenética

molecular.  Proceso  de

replicación  do  ADN.

Concepto de xene.

 B1.6.  Relacionar  a

replicación  do  ADN

coa  conservación  da

información xenética.

CAA  BXB1.6.1.  Recoñece  a

función  do  ADN  como

portador  da  información

xenética,  e  relaciónao  co

concepto de xene.

50

 B1.7.  Expresión  da

información  xenética.

Código xenético.

 B1.7.  Comprender  e

ilustrar  como  se

expresa  a

información  xenética,

utilizando  o  código

xenético e resolvendo

problemas sinxelos.

CAA

CSIEE

 BXB1.7.1.  Ilustra  os

mecanismos  da  expresión

xenética  por  medio  do

código xenético.

50

 B1.8.  Mutacións.

Relacións  coa

evolución.

 B1.8.  Valorar  e

recoñecer  o  papel

das  mutacións  na

diversidade  xenética,

e  comprender  a

CMCCT

CAA

 BXB1.8.1.  Recoñece  e

explica en que consisten as

mutacións e os seus tipos.

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

relación  entre

mutación e evolución.

 B1.14.  Técnicas  da

enxeñaría xenética.

 B1.12.  Identificar  as

técnicas  da

enxeñaría  xenética:

ADN recombinante  e

PCR.

CMCCT

CSIEE 

 BXB1.12.1.  Diferencia

técnicas  de  traballo  en

enxeñaría xenética.

50

 B1.15.  Aplicacións  da

enxeñaría  xenética.

Biotecnoloxía. Bioética. 

 B1.13. Comprender e

describir  o  proceso

da clonación.

CSC

CSIEE

CAA

 BXB1.13.1.  Describe  as

técnicas  de  clonación

animal,  distinguindo

clonación  terapéutica  e

reprodutiva.

50

 B1.14.  Recoñecer as

aplicacións  da

enxeñaría  xenética:

organismos

modificados

xeneticamente

CSC

CSIEE

 BXB1.14.1.  Analiza  as

implicacións éticas, sociais

e ambientais da enxeñaría

xenética.

50

45
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



                                                                                                                                                                                                                                                                          Programación curso 2020/21       

Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

(OMX).

 B1.15.  Valorar  e

interpretar  as

aplicacións  da

tecnoloxía  do  ADN

recombinante  na

agricultura,  na

gandaría,  no

ambiente e na saúde.

CSC  BXB1.15.1.  Interpreta

criticamente  as

consecuencias  dos

avances actuais no campo

da biotecnoloxía.

50

UD7. A orixe e a evolución da vida

3ª  B1.16.  Orixe  e

evolución  dos  seres

vivos.  Hipóteses  sobre

a  orixe  da  vida  na

Terra.

 B1.17.  Teorías  da

evolución.  Feito  e

mecanismos  da

 B1.16.  Coñecer  e

describir as hipóteses

sobre a orixe da vida

e  as  probas  da

evolución.  Comparar

lamarckismo,

darwinismo  e

neodarwinismo.

CMCCT

CAA

 BXB1.16.1.  Distingue  as

características

diferenciadoras  entre

lamarckismo, darwinismo e

neodarwinismo.

50 9 sesións 
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

evolución.  B1.17. Comprender e

establecer  os

mecanismos  da

evolución destacando

a  importancia  da

mutación  e  a

selección.  Analizar  o

debate  entre

gradualismo,

saltacionismo  e

neutralismo.

CAA  BXB1.17.1.  Establece  a

relación entre variabilidade

xenética,  adaptación  e

selección natural.

50

 B1.18.  As  árbores

filoxenéticas  no

proceso de evolución.

 B1.18.  Interpretar

árbores  filoxenéticas,

incluíndo a humana.

CAA  BXB1.18.1.  Interpreta

árbores filoxenéticas.

50

 B1.19.  Evolución

humana:  proceso  de

hominización.

 B1.19.  Describir  a

hominización.

CMCCT

CCL

 BXB1.19.1.  Recoñece  e

describe  as  fases  da

hominización.

50

UD8. Estrutura e dinámica dos ecosistemas
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

2ª  B3.1.  Compoñentes  e

estrutura  do

ecosistema:

comunidade  e  biótopo.

Hábitat  e  nicho

ecolóxico.

 B3.1.  Explicar  os

conceptos  de

ecosistema,  biótopo,

poboación,

comunidade,  ecotón,

hábitat  e  nicho

ecolóxico.

CMCCT BXB3.1.1. Identifica o 

concepto de ecosistema e 

distingue os seus 

compoñentes.

50 12 sesións 

CAA

CSIEE

 CCL

BXB3.1.2. Analiza as 

relacións entre biótopo e 

biocenose, e avalía a súa 

importancia para manter o 

equilibrio do ecosistema.

50

 B3.2.  Factores

ambientais  e  seres

vivos.  Factores

limitantes  e

adaptacións.  Límite  de

tolerancia.

 B3.2.  Comparar

adaptacións  dos

seres  vivos  a

diferentes  medios,

mediante a utilización

de exemplos.

CSC

CAA

BXB3.2.1. Interpreta as 

adaptacións dos seres vivos 

a un ambiente determinado, 

relacionando a adaptación 

co factor ou os factores 

ambientais desencadeantes 

deste

50

 B3.3.  Categorizar  os

factores ambientais e

CMCCT

CAA

BXB3.3.1. Recoñece os 

factores ambientais que 

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

a súa influencia sobre

os  seres  vivos,  e

recoñecer o concepto

de  factor  limitante  e

límite de tolerancia.

condicionan o 

desenvolvemento dos seres 

vivos nun ambiente 

determinado, e valora a súa 

importancia na conservación

deste.

 B3.3.  Relacións

intraespecíficas  e

interespecíficas.

Influencia na regulación

dos ecosistemas.

 B3.4.  Autorregulación

do  ecosistema,  da

poboación  e  da

comunidade.

 B3.4.  Identificar  as

relacións

intraespecíficas  e

interespecíficas como

factores  de

regulación  dos

ecosistemas.

CMCCT BXB3.4.1. Recoñece e 

describe relacións e a súa 

influencia na regulación dos 

ecosistemas, interpretando 

casos prácticos en contextos

reais.

50

 B3.5.  Relacións

tróficas:  cadeas  e

redes.

 B3.5.  Explicar  os

conceptos de cadeas

e redes tróficas.

CAA

CSC

CCL

BXB3.5.1. Recoñece os 

niveis tróficos e as súas 

relacións nos ecosistemas, e

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

valora a súa importancia 

para a vida en xeral e o 

mantemento destas.

 B3.6.  Dinámica  do

ecosistema.

 B3.7. Ciclo da materia e

fluxo da enerxía.

 B3.8.  Pirámides

ecolóxicas.

 B3.9.  Ciclos

bioxeoquímicos  e

sucesións ecolóxicas.

 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

sustentable  dalgúns

recursos por parte do

ser humano.

 CSC

 CCEC

BXB3.6.1.  Compara  as

consecuencias  prácticas  na

xestión  sustentable  dalgúns

recursos  por  parte  do  ser

humano,  e  valora

criticamente  a  súa

importancia.

50

 B3.10.  Eficiencia

ecolóxica  e

aproveitamento  dos

 B3.7.  Relacionar  as

perdas  enerxéticas

producidas  en  cada

CAA BXB3.7.1.  Establece  a

relación  entre  as

transferencias  de  enerxía

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

recursos alimentarios.

Regra do 10 %.

nivel  trófico  co

aproveitamento  dos

recursos  alimentarios

do planeta  desde un

punto  de  vista

sustentable.

dos  niveis  tróficos  e  a  súa

eficiencia enerxética

 B3.11.  Actividade

humana  e  medio

ambiente.  Impactos  e

valoración  das

actividades  humanas

nos  ecosistemas.

Consecuencias

ambientais do consumo

humano de enerxía.

 B3.8.  Contrastar

algunhas

actuacións

humanas  sobre

diferentes

ecosistemas,

valorar  a  súa

influencia  e

argumentar  as

razóns  de  certas

actuacións

individuais  e

CSC

CL

CCEC

BXB3.8.1.  Argumenta  sobre

as actuacións humanas que

teñen  unha  influencia

negativa  sobre  os

ecosistemas: contaminación,

desertización,  esgotamento

de recursos, etc.

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

colectivas  para

evitar  a  súa

deterioración. 

UD9. A actividade humana e o medio ambiente

2ª  B3.11.  Actividade

humana  e  medio

ambiente.  Impactos  e

valoración  das

actividades  humanas

nos  ecosistemas.

Consecuencias

ambientais do consumo

humano de enerxía.

 B3.12.  Os  recursos

naturais  e  os  seus

tipos. A superpoboación

e  as  súas

consecuencias:

 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

a súa deterioración. 

CSC

CCL

 CCEC

BXB3.8.1. Argumenta sobre 

as actuacións humanas que 

teñen unha influencia 

negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación,

desertización, esgotamento 

de recursos, etc

50 6 sesións

CMCCT

 CAA

 CCL

BXB3.8.2. Defende e 

conclúe sobre posibles 

actuacións para a mellora 

ambiental e analiza desde 

distintos puntos de vista un 

problema ambiental do 

contorno próximo, elabora 

50

52
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



                                                                                                                                                                                                                                                                          Programación curso 2020/21       

Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

deforestación,

sobreexplotación,

incendios, etc.

informes e preséntaos 

utilizando distintos medios.

 B3.13. Os residuos e a

súa  xestión.

Coñecemento  de

técnicas  sinxelas  para

coñecer  o  grao  de

contaminación  e

depuración ambiental.

 B3.9.  Concretar

procesos  de

tratamento  de

residuos e describir a

xestión  que  dos

residuos se fai no seu

contorno próximo.

CSC

 CSIEE

BXB3.9.1. Describe os 

procesos de tratamento de 

residuos, e valora 

criticamente a súa recollida 

selectiva

50

 B3.10.  Contrastar

argumentos  a  favor

da recollida  selectiva

de  residuos  e  a  súa

repercusión  a  nivel

familiar e social.

CSC

 CAA

BXB3.10.1. Argumenta os 

proles e os contras da 

reciclaxe e da reutilización 

de recursos materiais.

50

 B3.14. Uso de enerxías

renovables como factor

 B3.11.  Asociar  a

importancia  da

 CSC

 CCL

BXB3.11.1. Destaca a 

importancia das enerxías 

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao

mínimo %

Temporalización

fundamental  para  un

desenvolvemento

sustentable.

Consecuencias

ambientais do consumo

humano de enerxía.

utilización  de

enerxías  renovables

no  desenvolvemento

sustentable.

renovables para o 

desenvolvemento 

sustentable do planeta.

A temporalización está recollida na táboa seguinte.

Avaliación Unidade didáctica Peso na nota  da

avaliación

Peso na nota

final

1

UD1. Estrutura e dinámica da Terra 40%

33,33%UD2. Tectónica e relevo 40%

UD3. A historia do noso planeta 20%

UD8. Estrutura e dinámica dos 35%

54
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



                                                                                                                                                                                                                                                                          Programación curso 2020/21       

2 ecosistemas 33,33%

UD9. A actividade humana e o medio 

ambiente

30%

UD4. A organización celular dos seres 

vivos.

35%

3

UD5. Herdanza xenética 33,33%

33,33%UD6. A información e a manipulación 

xenética

33,33%

UD7. A orixe e a evolución da vida 30%

Os procedementos e instrumentos de avaliación para usar con cada estándar poden ser calquera dos que aparecen recollidos no

epígrafe correspondente desta programación (4.5.7)

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
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 4.5.4 Metodoloxía

Tendo en conta os principios metodolóxicos xerais  na ESO, establecidos no artigo 11 do

DECRETO 86/2015,  do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación

secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  a

actividade  metodolóxica  terá  como  punto  de  partida  os  coñecementos  previos  do

alumnado, tanto teóricos como prácticos. Esta actividade deberá ser motor de motivación

e espertar o maior interese posible no alumnado, con propostas actuais e próximas á súa

vida cotiá.  Igualmente, pretende favorecer as competencias que permitan ao alumnado

comprender os procesos que dan lugar aos cambios históricos e a realidade do mundo

actual. 

Para  responder  a  estes  retos,  a  metodoloxía  proposta  promove  a  construción  de

aprendizaxes significativas e focalízase no desenvolvemento das competencias clave a

partir da secuencia: 

 Introdución á unidade de traballo a fin de motivar aos alumnos/as. 

Exposición  por  parte  do  profesor  dos  contidos  que  se  van  traballar,  co  fin  de

proporcionar unha visión global da unidade que axude aos alumnos a familiarizarse

co tema a tratar. 

 Análise dos coñecementos previos dos alumnos/as. 

A través dunha serie de preguntas iniciais en cada unidade, o profesor realizará

unha avaliación preliminar dos coñecementos de partida dos alumnos. Desta forma

o alumnado entrará en contacto co tema e o profesor identificará os coñecementos

previos que posúe o grupo de alumnos, co que poderá introducir as modificacións

necesarias para atende-las diferenzas e, sobre todo, para previlas. 

 Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade. 

O profesor ou profesora desenvolverá os contidos esenciais da unidade didáctica,

mantendo o interese e fomentando a participación do alumnado. Cando o estime

oportuno, e en función dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos

alumnos,  poderá  organizar  o  tratamento  de  determinados  contidos  de  forma

agrupada,  ou  reestruturalos,  de  maneira  que  lles  facilite  a  realización  de

aprendizaxes significativas. 

  Traballo individual dos alumnos/as desenvolvendo as actividades propostas. 
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Actividades  diversificadas  (aplicación,  comprensión,  prácticas  de  laboratorio  con

actividades  manipulativas,  traballo  en  equipo,  TIC),  secuenciadas  por  niveis  de

dificultade  e  que  facilitan  e  traballan  a  adquisición  de  competencias  básicas,  o

desenvolvemento  de  habilidades  científicas,  o  pensamento  crítico  e  creativo,  o

traballo cooperativo, as TIC, a aprendizaxe-investigación fóra da aula, a iniciativa

emprendedora nun proxecto real e os valores para unha nova sociedade a todos os

alumnos.  

Procuraremos que os alumnos e alumnas traballen empregando diversas técnicas,

como a interpretación de datos e documentos, mediante a utilización de cadernos

propios,  esquemas,  mapas  de  conceptos,  gráficos  variados,  cartografía,

cuestionarios,  fichas  de  investigación,  experiencias  de  laboratorio,  debuxos,

visionado de imaxes e vídeos, exposicións, co uso das TICs... Actividades na aula

virtual...

 Traballo en grupos para fomentar o traballo cooperativo. 

Os  alumnos  e  alumnas  levarán  a  cabo  actividades  en  pequenos  grupos  para

desenvolver un traballo cooperativo que lles servirá tamén para mellorar a iniciativa

e a investigación. A continuación, pódense comentar as liñas de investigación, as

dificultades, os erros atopados, mediante unha discusión de clase moderada polo

profesor ou profesora e consistente nunha posta en común dos grupos. Con este

tipo de actividades estaremos fomentando competencias básicas propias da etapa. 

 Variedade de instrumentos didácticos. 

A presenza de distintos formatos (libro de texto; páxinas web, aula virtual, cadros,

gráficas,  esquemas,  etc.)  no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  contribúe  a

desenvolver as capacidades e as competencias básicas do alumnado, así como a

enriquecer  a  súa experiencia de aprendizaxe.  Farase fincapé en propor  lecturas

relacionadas  coa  materia  que  servirán  para  desenvolver  o  sentido  crítico  e  a

capacidade de análise do alumnado.

 Técnicas científicas. Traballo de laboratorio

Propoñeranse proxectos e investigacións que presentan distintas técnicas que se

empregan  no  estudo  das  Ciencias  da  Natureza.  Estas  técnicas  axudarán  aos

alumnos  e  alumnas  a  experimentar  e  reflexionar  sobre  os  diferentes  tipos  de
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métodos e instrumentos científicos, non só no estudo desta materia, senón tamén,

noutros contextos nos que poida ser relevante a súa utilización. 

 Resumo e síntese dos contidos da unidade. 

Ao finalizar cada lección intentarase vincular os contidos estudados na unidade cos

conceptos  principais  e  a  relación  entre  eles;  desta  forma,  se  sintetizarán  as

principais ideas expostas e repasarase o que os alumnos comprenderon.

 Neste tratamento de contidos incorpóranse as TIC, que permiten realizar tarefas de

forma máis rápida, cómoda e eficiente, acceder rapidamente á información, observar

procesos  e  procedementos,  elaborar  exercicios  e  proxectos,  realizar  actividades

interactivas,  cooperar  e  traballar  en  grupo…,  dotándoas  dun  alto  compoñente

motivacional.  No  entanto,  o  continuo  e  rápido  avance  do  desenvolvemento

tecnolóxico obriga a que os contidos se actualicen constantemente para non quedar

obsoletos e adaptarse, así, á realidade tecnolóxica que nos rodea.

 Actividades de  autoavaliación.

TIPOS DE

ACTIVIDADES

OBXECTIVOS

Iniciais  Orientar. Motivar sobre o tema. Presentar os problemas. 

 Detectar las ideas iniciais do alumnado, como hipóteses a 

contrastar. 

De 

desenvolvemento

 Intercambiar ideas. Sometelas a situacións de conflito. 

 Introducir as novas ideas. 

 Aplicar e avaliar o cambio de ideas a outros contextos e 

situacións. 

De síntese  Realizar síntese. Comunicar resultados. 

 Revisar a evolución do cambio de ideas producido. 

De reforzo  Permitir al alumnado que non alcanzou os coñecementos 

mínimos e básicos desexados, que son necesarios para poder 

seguir avanzando na aprendizaxe, adquirilos antes de finalizar 

o tema. Proporcionan outra nova oportunidade de poder 

alcanzalos.
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De ampliación  Continuar construíndo coñecemento co alumnado que 

alcanzou de maneira satisfactoria as aprendizaxes mínimas 

desexados. Non son imprescindibles para continuar co proceso

de ensinanza aprendizaxe aínda que permiten profundar 

nalgúns aspectos centrais ou abordar outros aspectos 

complementarios ou de ampliación. Deben ter carácter 

opcional, segundo os intereses do alumnado, 

O profesorado facilitará  a toma de decisións e a reflexión do alumnado sobre o seu

proceso de aprendizaxe, controlando a planificación, a toma de decisións e comprobando

os resultados.

 4.5.5 Metodoloxía de traballo en caso de ensino a distancia

A forma de comunicación prioritaria en caso de ensino a distancia será a aula virtual do

centro, a traves do correspondente curso desta materia. Tanto para a proposta de tarefas

como para a súa posterior avaliación. As tarefas tratarán de axeitarse a situación, para

evitar  tanto  unha sobrecarga de traballo  por  esceso de deberes como unha falta  do

mesmo pola desconexión do alumnado. Promoveranse os foros para facer postas en

común. 

- Alumnado con conectividade  : O profesorado centralizará as propostas de traballo 

na aula virtual, e recollerá parte ou todo ese traballo na propia aula virtual, en 

casos excepcionais, por correo electrónico. Estará á disposición do alumnado de 

forma telemática para aclarar dúbidas ou para calquera outro tipo de consulta 

sobre a docencia da materia.As videoconferenzas, se son necesarias e é posible 

levalas a cabo tanto por parte dos alumnos como do profesor, servirán para 

organizar o traballo e consultar dúbidas así como para dar pequenas explicacións.

- Alumnado sen conectividade  : O profesorado enviará ao centro o traballo deste 

alumnado. As autoridades competentes velarán porque o alumno reciba dito 

traballo e, de ser posible, garantirán que o profesor o reciba telematicamente. 

 4.5.6 Materiais e recursos

Libro de texto: 4º ESO: Bioloxía e Xeoloxía. Edicións Santillana. Obradoiro. Os camiños

do saber.

Empregaranse  outros  recursos  que  poidan  facilitar  a  actividade  educativa  (material

complementario en distintos soportes: documentos fotocopiables, audiovisuais, webs con
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recursos didácticos, modelos tridimensionais bioquímicos e xeolóxicos..). 

Tendo en conta  que os materiais  deben ser  motivadores deben estar  actualizados e

adaptados á sociedade tecnolóxica e dinámica do século XXI. Por iso debemos facer

unha mención especial  sobre o uso de internet,  onde hoxe en día poderemos atopar

multitude de páxinas web con imaxes, textos, animacións, actividades, tests....  Podemos

citar algunhas páxinas de interese:

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/2bachillerato/1.htm

http://www.e-vocacion.es/home.php  Páxina de recursos da Editorial Santillana

Deberemos  por  a  disposición  do  alumnado  os  medios  necesarios  para  que  saiban

discriminar entre a infinidade de páxinas relacionadas coa temática das Ciencias Naturais

aquelas que teñen rigor nos seus contidos das que non.

Utilizaremos a Aula Virtual que permite unha forma mais de interacción entre o alumnado,

a materia e os docentes. Pódese incluír suxestións tanto de páxinas web para traballar os

contidos  xerais  da  materia  como  recursos  específicos  para  diferentes  unidades

didácticas.

Pequenas  experiencias  como  espazo  para  experimentar  e  contrastar  algunhas  das

conclusións dos contidos desenvolvidos nas aulas.

A biblioteca do centro para coñecer diferentes libros de consulta postos á disposición do

alumnado.
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 4.5.7 Medidas de atención á diversidade:

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos manexar,

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como

mínimo debe coñecerse a relativa a:

O número de alumnos e alumnas.

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

As  fortalezas que se  identifican no grupo en canto  ao desenvolvemento  de contidos

curriculares. 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se

poden tratar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de

seguimento da eficacia de medidas, etc.).

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para

os traballos cooperativos.

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro

óptimo do grupo.

Necesidades individuais: Se recurrirá ao titor do grupo, ao departamento de orientación e/

ou á Xefatura de estudos para coñecer aquelas situacións previas que sexan necesarias,

para aplicar as medidas de atención á diversidade pertinentes (recollidadas de ser o caso

non protocolos facilitados pola administración), para chegar á obtención de resultados

positivos na materia. En calquera caso a avaliación inicial facilítanos non só coñecemento

acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona información acerca

de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. 

A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en

todo o proceso de aprendizaxe.  Procuraremos:

 Detectar os coñecementos previos do alumnado ó empezar cada unidade. 

 Relacionar contidos novos cos coñecementos previos e sexan adecuados ao seu

nivel cognitivo. 

 Identificar  os  distintos  ritmos  de  aprendizaxe  do  alumnado  e  establecer  as

adaptacións correspondentes. 

 Intentar que a comprensión de cada contido sexa suficiente para unha adecuada
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aplicación e para enlazar cos contidos que se relacionan con el. 

A resposta  educativa  á  diversidade,  entendemos  que  ten  como  eixe  fundamental  o

principio  da  individualización  do  ensino.  O  tratamento  e  a  atención  á  diversidade

realizámolo pedagoxicamente desde a formulación didáctica dos tipos de actividades. 

Consideramos que o elemento do currículo que mellor materializa este tratamento é o

correspondente  ós  distintos  tipos  de  actividades.  Considerámolas  necesarias  para

espertar motivacións e intereses, constituíndo un medio excelente na nosa intervención

didáctica mediante as correspondentes estratexias de aprendizaxe que suscitamos.

Materiais. A selección dos materiais utilizados na aula ten tamén unha gran importancia

á hora de atender ás diferenzas individuais no conxunto dos alumnos e alumnas. Algúns

das formulacións que deben recoller eses materiais concrétanse a continuación: 

 Presentación  de  esquemas  conceptuais  ou  visións  panorámicas,  co  fin  de

relaciona-los diferentes contidos entre si. 

 Informacións complementarias como aclaración ou información suplementaria, ben

para manter o interese dos alumnos e alumnas máis avantaxados, para insistir

sobre  determinados  aspectos  específicos,  ou  ben  para  facilita-la  comprensión,

asimilación ou maior facilidade de aprehensión de determinados conceptos. 

 Presentación  e  realización  de  imaxes,  ilustracións,  cadros  e  gráficos  que  nos

axudarán nas nosas intencións educativas. 

 Propostas de diversos tratamentos didácticos: realización de resumos, esquemas,

sínteses,  redaccións,  debates,  traballos de  investigación,  actividades multinivel,

lecturas e consultas de forma libre  etc.,  que nos axudan a que os alumnos e

alumnas poidan captar o coñecemento de diversas formas. 

 Materiais  complementarios,  que permiten atender  á diversidade en función dos

obxectivos que nos queiramos fixar para cada tipo de alumno. Outros materiais

deben proporcionar ós alumnos toda unha ampla gama de distintas posibilidades

de aprendizaxe.

De calquera xeito compre remarcar que un único docente atendendo a diversidade

da  aula  en  moitas  ocasións  debe  buscar  o  equilibrio  entre  as  necesidades

individuais  e  do  propio  grupo.  Sería  aconsellable  para  a  mellora  da  atención
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individual  se  empregasen  maiores  recursos  tanto  para  dispor  de  tempo  para

planificar as actividades a realizar na aula para que resulten formativas, como en

persoal,  na  atención  dos  estudantes  que  máis  o  precisen,  así  como  nunha

formación  tamén  individualizada  e  diferenciada  ao  profesorado,  acorde  coa

diversidade  que  atopa  nas  súas  aulas  en  cada  curso  académico,  pois  non

debemos esquecer que os docentes non somos nen pedagogos, nen sicólogos

nen siquiatras.
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 4.5.8 Avaliación, cualificación e promoción do alumnado

  Avaliación inicial

Coa finalidade de obter  obter  información sobre o alumnado,  detectar  dificultades no

proceso de aprendizaxe, así como coñecer o punto de partida do alumnado, farase a

principio de curso  unha proba sen repercusión na  nota e que nos servira avaliación

inicial. 

Procedemento e Instrumentos:

 Ficha de recollida de datos, para coñecer o alumnado e os seus intereses.

 Proba  escrita  para  avaliar  a  expresión  escrita,  a  capacidade  de  relación  de

conceptos, elaboración e interpretación de gráficas e coñecementos previos sobre

os contidos da materia.

 Se  procurará  a  corrección  da  proba  en  clase,  ou  dun  exercicio  proposto  os

primeiros días de clase, de forma oral para determinar a capacidade do alumnado

en participar en debates, capacidade de síntese, autoavaliación dos seus propios

coñecementos e coavaliación dos compañeiros de forma respectuosa e para ir

introducindo conceptos que se desenvolverán ao longo do curso.

Tamén se realizará ao inicio de cada tema ou bloque de temas. Neste caso pode facerse

mediante unha actividade inicial  que poderá realizarse tanto individualmente como de

forma grupal.

Servirá  para  adaptar  o  proceso  didáctico  á  realidade  do  alumnado,  reforzando  os

aspectos que se considere oportuno. Tomaranse, se fose o caso,  medidas específicas de

atención á diversidade.

Procedementos e instrumentos de avaliación

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1. Probas.

 Permiten  valorar  o  grao  de

coñecemento, a aprendizaxe de feitos e

conceptos,  o  correcto  uso  da

terminoloxía científica, a capacidade de

sintetizar e expresar as ideas esenciais,

 Probas de información:  poderán ser

de forma oral ou escrita. Son probas

obxectivas, con preguntas de opción

múltiple,  de  verdadeiro-falso,  de

resposta  curta,  definicións,  de

emparellamento,  de  texto
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a  lóxica  das  reflexións,  a  capacidade

comprensiva e expresiva... 

 Realizarase,  con  carácter  xeral,  dúas

probas por avaliación.

 Incluirán  actividades  que  permitan

valorar  a  adquisición  tanto  dos

estándares  de  aprendizaxe  como  das

competencias clave. 

 Normalmente  serán  probas  realizadas

de  forma  oral  ou  escrita,  pero  tamén

poderán consistir  en tarefas (traballos)

deseñadas especificamente para avaliar

certos  contidos  e/ou  competencias  de

forma global .

incompleto…  Con  elas  podemos

medir a aprendizaxe de conceptos, a

memorización  de  datos  importantes

etc.

 Probas  de  elaboración  nas  que  o

alumnado deberá mostrar o grao de

asimilación  dos  contidos  propostos

na  programación.  Avalían  a

capacidade  do  alumnado  para

estruturar  con  coherencia  a

información, establecer interrelacións

entre  factores  diversos,  argumentar

loxicamente,  interpretar  gráficos  e

esquemas.  Serían  preguntas  de

resposta longa, comentarios de texto,

resolución de dilemas , presentación

e  resolución  de  problemas   de

actualidade etc.

 Resolución  de  exercicios  e

problemas.

2. Análise do traballo persoal.

 Calquera   tipo  de  produción

empregando  calquera  tipo  de  soporte.

( Traballos monográficos, memorias de

investigación,   resumos,   fichas,

informes,  informes  sobre  as  prácticas

de laboratorio, exposicións orais...)

 Cartafol e/ou caderno de clase,

 Informes  sobre  as  prácticas  de

laboratorio.

 Actividades aula virtual....

 Rúbrica para exposicións orais.

 Rúbrica para traballos escritos.

 Traballos  especiais,  de  carácter

absolutamente  voluntario.  Por  este

carácter  de  voluntariedade,  non

poderán  contar  na  avaliación  global

de modo negativo;  o  alumnado que
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os  realice  obterá  por  eles  unha

puntuación  positiva,  ou  ningunha

puntuación se o traballo non tivese a

calidade necesaria. 

3. Observación

 Participación  nas  actividades  da

aula, como debates, postas en común,

resolución  de  pequenas  cuestións

formuladas  que  xurdan  de  forma

espontánea,  propoñendo actividades a

desenvolver  ao  longo  do  curso  e

participando  nelas,  participación  en

foros, realización de actividades na aula

virtual..…  Implicación  en  proxectos

persoais ou de grupo.

 Participación  no  grupo  con

responsabilidade,  asumindo  as  tarefas

propias,os  compromisos  individuais  e

colectivos  e cumprindo as normas.

 Habilidades  no  desenvolvemento  das

prácticas de laboratorio.

 Puntualidade

 Rexistro  de  observación  das

actividades realizadas na aula.

 Rexistro  de incidencias e anécdotas

no  comportamento,  respecto  ás

normas, incluíndo faltas de asistencia

e puntualidade.

 Listas de control.

 Exploración  a  través  de  preguntas

formuladas  polo  profesor  durante  la

clase 

Criterios de cualificación

Probas 

 A cualificación das probas farase de 0 a 10.

 Na cualificación das mesmas, ademais da adecuación e a calidade das respostas,

terase en conta aspectos como a presentación, a expresión, o estilo, a ortografía...

 A copia nunha proba suporá un 0 na mesma.

 Se un alumno/a faltase o día de realización dunha proba, poderá realizala outro

66
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             IES Indalecio Pérez tizón



Programación /curso 2022-23

día sempre que aporte xustificación oficial (xustificante médico ou similar). En caso

contrario, realizará a proba na recuperación da avaliación.

 Recuperación dunha proba non superada: Se a nota é igual ou superior a 3 fará

media coas  notas das outras probas. Se a nota é inferior, repetirase na proba de

recuperación da avaliación.

Constituirán  o 80% da nota final.

O traballo persoal. 

 O traballo persoal, individual ou en grupos, debe quedar reflectido no caderno e/ou

no cartafol, que incluirá:

◦ Apuntamentos tomados na aula

◦ Actividades e exercicios corrixidos.

◦ Esquemas e resumos.

◦ Informes de laboratorio

◦ Actividades realizadas na casa...

 Actividades aula virtual: quedan recollidas na aula virtual.

 A presentación do caderno, dos traballos, das autoavaliacións… deberá facerse

puntualmente nas datas establecidas e cumprir os requisitos esixidos.

 O alumnado deberá ter dispoñible o caderno e cartafol (cando lle sexa requirido)

para ser cotexado pola profesora .

Este apartado constituirá  o 15% da nota final.

Observación 

 Terase  en  conta  a  participación  no  grupo  con  responsabilidade,  asumindo  as

tarefas propias,os compromisos individuais e colectivos  e cumprindo as normas.

 Valorarase as habilidades no desenvolvemento das prácticas de laboratorio así

como o coidado do material (debe estar presente en clase de xeito habitual: libro,

caderno, bolígrafo e carpeta, e, cando sexa preciso por indicación da profesora:

tixeiras, pegamento e cores ) .

 A puntualidade. Considérase impuntualidade se se supera a impuntualidade do

10% das sesións mensuais chegando máis de 5 minutos tarde.

Constituirá  o 5 % da nota final.  

Feitos con carácter extraordinario:
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 Faltas  de   puntualidade  e  a  asistencia  reiteradas:  As  faltas  de  puntualidade

reiteradas, recollidas no XADE, así como as faltas de asistencia reiteradas sen

xustificación constitúen unha falta de convivencia e impiden o normal seguimento

das clases polo que se informará ao titor/a  e/ou á familia,  independentemente

doutras medidas que sexa necesario tomar.

 Faltas  graves  de  comportamento  na  aula  (recollidas  no  NOFC):

Independentemente  doutras  medias  que  sexa  necesario  tomar,  as  faltas  de

comportamento  graves  na  aula  descontarán  0,5  da  nota  da  avaliación  e  a

reiteración de ditas faltas (3 faltas ou máis)  comporta o suspenso na avaliación.

 Criterios sobre a avaliación e cualificación 

Avaliacións 

Cálculo da nota da avaliación: 80% media das probas feitas na 

avaliación + 15% traballo feito na avaliación (traballos 

requeridos, feitos en forma e prazo,  coas rectificacións 

necesarias) + 5% observación (puntualidade, traer o material, 

facer uso do tempo que se adica a facer os exercicios en clase, 

participación con aportacións positivas...).
Cualificación 

final 

Faise a media das notas das tres avaliacións se as notas das tres

avaliacións superan o 5.

Se un alumno/a ten unha soa avaliación suspensa cun 3 ou máis,

obterase a media das notas das avaliacións. Promocionará se o

resultado é igual ou superior a 5. 

En  caso  contrario,  poderá  recuperar  a  avaliación  suspensa

mediante  a  realización  dun  exame que  conterá  estándares  da

avaliación,  e,  se  non  foron  entregados  antes,  a  entrega  dos

traballos relevantes pedidos ao longo dese trimestre,  no tempo

que se estableza entre a data da terceira avaliación e a data da

avaliación final.  Deben estar  entregados os boletíns de repaso

das avaliacións suspensas.

Se hai unha, dúas ou mais avaliacións suspensas con menos de

3,  o  alumno/a  poderá  recuperar  a/as  avaliacións  suspensas

mediante  a  realización  dunha/s  probas escritas/s  que conterán
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estándares de ditas avaliacións, e a entrega dos traballos pedidos

ao longo do curso, aqueles que non entregou ou aqueles nos que

teña que chegar ao aprobado por non telo conseguido antes, no

tempo que se estableza entre a data da terceira avaliación e a

data da avaliación final.

Para unha promoción positiva a media final debe ser superior a 5,

tras as recuperacións.
Alumnado de

materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia de 4º Bioloxía e Xeoloxía 

pendente.

▪ Avaliación da programación didáctica

 Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da

realización  e  do  desenvolvemento  de  programacións  didácticas.  Para  iso,  ao

finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que lle

permitan ao docente avaliar o funcionamento do traballo programado na aula e

establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

 Da mesma maneira, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da

programación didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar unha vez no medio

do curso e  outra ao final , para así poder recoller as melloras no seguinte ano

académico . A devandita ferramenta descríbese a continuación:

 ASPECTOS QUE HAI

QUE AVALIAR

 HAI QUE

DESTAC

AR...

 HAI QUE

MELLOR

AR...

 PROPOSTAS 

DE MELLORA 

PERSOAL
    Temporalización das 

unidades didácticas
  

 Desenvolvemento dos

obxectivos didácticos
  

 Manexo dos contidos 

da unidade
  

 Descritores 

e desempeños 
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competenciais

 Realización de tarefas   

 Estratexias 

metodolóxicas 

seleccionadas

  

 Recursos   

 Claridade nos 

criterios 

de avaliación

  

 Uso de diversas 

ferramentas de 

avaliación

  

 Portfolio de 

evidencias 

dos estándares de 

aprendizaxe

  

 Atención á 

diversidade
  

 Interdisciplinariedade   

 4.6 Cultura científica. 4ºESO.

No  cuarto  curso  de  ESO,  a  materia  de  Cultura  Científica  establece  a  base  de

coñecemento científico sobre temas xerais como o universo, os avances tecnolóxicos, a

saúde, a calidade de vida e a contribución do coñecemento dos materiais aos avances da

humanidade.

 4.6.1 Introdución:Obxectivos da cultura científica de 4º ESO

1. Manexar e utilizar información sobre temas científicos de actualidade.

2. Apreciar a achega da investigación e a tecnoloxía á vida cotiá.

3.   Utilizar  as  TIC  para  comunicar  e  publicitar  información  ou  opinións

fundamentadas.

4. Discriminar entre as achegas científicas e as opinións e crenzas no campo da

orixe da vida, a Terra, o universo...
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5. Afondar nas distintas teorías sobre a orixe do universo e na súa organización.

6. Reflexionar sobre as características e orixe do burato negro.

7. Analizar a formación do sistema solar, a evolución das estrelas e as condicións de

vida noutros planetas.

8. Investigar sobre os acontecementos históricos que marcaron o noso coñecemento

do universo.

9. Desenvolver  a  sensibilidade en canto  á  conservación  ambiental,  reflexionando

sobre os factores que inflúen negativamente e as súas consecuencias.

10. Identificar  as  implicacións  sociais  da  sobreexplotación  de  recursos,  a

contaminación...

11. Predicir  fenómenos  ou  consecuencias  a  partir  de  climogramas,  índices  de

contaminación...

12.Reflexionar  sobre  como manter  o  estado de  benestar  utilizando  outras  fontes

enerxéticas alternativas.

13. Identificar na pila de combustible unha alternativa enerxética de futuro.

14.Defender a sostibilidade de recursos como un camiño para coidar o planeta.

15.Afondar no concepto de enfermidade e vida saudable, discernindo os tipos de

enfermidades máis frecuentes e os seus tratamentos.

16. Identificar  as  consecuencias  do  consumo  de  drogas  como  problema  social  e

humano e valorar a adopción de medidas preventivas no consumo e contaxio.

17.Realizar  investigacións  sobre  o  uso  dos  materiais  e  a  súa  importancia  na

humanidade.

18.Afondar no coñecemento do proceso de obtención de materias primas e o seu

impacto social e ambiental.

19.Reflexionar sobre o uso alternativo dos distintos tipos de materiais.

 4.6.2 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Perfis 

competenciais.

PERFIL COMPETENCIAL. CULTURA CIENTÍFICA. 4º ESO

Competencias 

clave

Estándares de aprendizaxe

Competencia  CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final
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PERFIL COMPETENCIAL. CULTURA CIENTÍFICA. 4º ESO

Competencias 

clave

Estándares de aprendizaxe

matemática e 

competencia 

básicas en 

ciencia e 

tecnoloxía

do Universo, e establece os argumentos que as sustentan.

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

do Universo.

 CCIB2.2.2.  Sinala  os  acontecementos  científicos  que  foron

fundamentais para o coñecemento actual do Universo.

 CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa

nel o sistema solar.

 CCIB2.3.2.  Determina,  coa  axuda de exemplos,  os  aspectos  máis

salientables da Vía Láctea.

 CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a

estrutura do Universo.

 CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos negros e describe as

súas principais características.

 CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal

delas atopar o noso Sol.

 CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa

estrutura e as súas características principais. 

 CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para

que poida albergar vida.

 CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas

causas, e establece as súas consecuencias.

 CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos

recursos naturais, a contaminación, a desertización, os tratamentos

de  residuos  e  a  perda  de  biodiversidade,  e  propón  solucións  e

actitudes persoais e colectivas para os paliar.

 CCIB3.6.1. Describe procedementos para a obtención de hidróxeno

como futuro vector enerxético. 

 CCIB4.1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización

Mundial da Saúde (OMS).
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PERFIL COMPETENCIAL. CULTURA CIENTÍFICA. 4º ESO

Competencias 

clave

Estándares de aprendizaxe

 CCIB4.2.1. Determina o carácter infeccioso dunha doenza atendendo

ás súas causas e aos seus efectos.

 CCIB4.2.3.  Coñece  e  enumera  as  doenzas  infecciosas  máis

importantes  producidas  por  bacterias,  virus,  protozoos  e  fungos,

identifica os posibles medios de contaxio, e describe as etapas xerais

do seu desenvolvemento e os posibles tratamentos.

 CCIB4.2.4.  Identifica  os  mecanismos  de  defensa  que  posúe  o

organismo humano, e xustifica a súa función.

 CCIB4.3.3. Explica como actúa unha vacina e xustifica a importancia

da  vacinación  como  medio  de  inmunización  masiva  ante

determinadas doenzas.

 CCIB4.4.1. Analiza as causas, os efectos e os tratamentos do cancro,

da diabete, das doenzas cardiovasculares e das doenzas mentais.

 CCIB4.5.1.  Xustifica  os  principais  efectos  que  sobre  o  organismo

teñen os diferentes tipos de drogas e o perigo asociado ao seu

consumo.

 CCIB4.6.2.  Establece  a  relación  entre  alimentación  e  saúde,  e

describe o que se considera unha dieta sa.

 CCIB5.2.3.  Recoñece  os  efectos  da  corrosión  sobre  os  metais,  o

custo económico que supón e os métodos para protexelos.

Comunicación 

lingüística

 CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o

seu contido.

 CCIB1.1.2.  Presenta  información sobre un tema tras realizar  unha

procura  guiada  de  fontes  de  contido  científico,  utilizando  tanto  os

soportes tradicionais como internet.

CCIB1.3.1.  Comenta  artigos  científicos  divulgativos  realizando

valoracións  críticas  e  análises  das  consecuencias  sociais,  e

defende en público as súas conclusións.

 CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os
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PERFIL COMPETENCIAL. CULTURA CIENTÍFICA. 4º ESO

Competencias 

clave

Estándares de aprendizaxe

principais problemas ambientais.

 CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de

representacións  gráficas,  elaborando  informes  e  establecendo

conclusións.

 CCIB4.2.2.  Describe  as  características  dos  microorganismos

causantes de doenzas infectocontaxiosas. 

 CCIB4.2.5.  Interpreta  nos  prospectos  dos  medicamentos

informacións  relativas  a  posoloxía,  indicacións  e  efectos  adversos

dos medicamentos de uso máis común no día a día.

Competencia 

dixital

 CCIB1.1.2.  Presenta  información sobre un tema tras realizar  unha

procura  guiada  de  fontes  de  contido  científico,  utilizando  tanto  os

soportes tradicionais como internet.

 CCIB1.3.1.  Comenta  artigos  científicos  divulgativos  realizando

valoracións críticas e análises das consecuencias sociais, e defende

en público as súas conclusións.

 CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas

aplicacións presentes e futuras en diferentes campos.

Conciencia e 

expresións 

culturais

 CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da

nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia.

 CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos máis salientables no avance

da prevención, a detección e o tratamento das doenzas.

 CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a descuberta da penicilina

tivo na loita contra as infeccións bacterianas, a súa repercusión social

e o perigo de crear resistencias aos fármacos.

 CCIB5.1.1.  Relaciona  o  progreso  humano  coa  descuberta  das

propiedades de certos materiais que permiten a súa transformación e

aplicacións tecnolóxicas.

 CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas

aplicacións presentes e futuras en diferentes campos.
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PERFIL COMPETENCIAL. CULTURA CIENTÍFICA. 4º ESO

Competencias 

clave

Estándares de aprendizaxe

Competencias 

sociais e 

cívicas

 CCIB3.2.1.  Coñece  e  analiza  as  implicacións  ambientais  dos

principais tratados e dos protocolos internacionais sobre a protección

ambientais.

 CCIB3.5.1.  Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes

fontes de enerxía, tanto renovables como non renovables. 

 CCIB3.6.2.  Explica  o  principio  de  funcionamento  da  pila  de

combustible, suscitando as súas posibles aplicacións tecnolóxicas e

destacando as vantaxes que ofrece fronte aos sistemas actuais.

 CCIB4.4.2. Valora a importancia da loita contra o cancro e establece

as principais liñas de actuación para previr a doenza.

 CCIB4.6.1. Recoñece estilos de vida que contribúan á extensión de

determinadas doenzas (cancro, doenzas cardiovasculares e mentais,

etc.).

 CCIB5.1.2.  Analiza  a  relación  dos  conflitos  entre  pobos  como

consecuencia  da  explotación  dos  recursos  naturais  para  obter

produtos de alto valor engadido e/ou materiais de uso tecnolóxico.

 CCIB5.2.1. Describe procesos de obtención de materiais, valorando o

seu custo económico e ambiental, e a conveniencia da súa reciclaxe.

 CCIB5.2.2.  Valora  e  describe  o  problema  ambiental  e  social  dos

vertidos tóxicos.

 CCIB5.2.4.  Xustifica  a  necesidade  do  aforro,  a  reutilización  e  a

reciclaxe de materiais en termos económicos e ambientais.

Sentido de 

iniciativa e 

espíritu 

emprendedor

 CCIB1.3.1.  Comenta  artigos  científicos  divulgativos  realizando

valoracións críticas e análises das consecuencias sociais, e defende

en público as súas conclusións.

 CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os

principais problemas ambientais.

 CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establece as

súas causas e propón medidas concretas e aplicables, a nivel global
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PERFIL COMPETENCIAL. CULTURA CIENTÍFICA. 4º ESO

Competencias 

clave

Estándares de aprendizaxe

e individual, para o reducir.

 CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos

recursos naturais, a contaminación, a desertización, os tratamentos

de  residuos  e  a  perda  de  biodiversidade,  e  propón  solucións  e

actitudes persoais e colectivas para os paliar.

 CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de

representacións  gráficas,  elaborando  informes  e  establecendo

conclusións.

Aprender a 

aprender

 CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o

seu contido.

 CCIB1.1.2.  Presenta  información sobre un tema tras realizar  unha

procura  guiada  de  fontes  de  contido  científico,  utilizando  tanto  os

soportes tradicionais como internet.

 CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da

nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia.

 CCIB1.3.1.  Comenta  artigos  científicos  divulgativos  realizando

valoracións críticas e análises das consecuencias sociais, e defende

en público as súas conclusións.

 CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para

que poida albergar vida.

 CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os

principais problemas ambientais.
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 4.6.3 Secuenciación e temporalización de contidos/criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe.

Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

Tema 0. Procedementos de traballo

Todas B1.1. A 

comunicación en 

ciencia e tecnoloxía.

O artigo científico. 

Fontes de 

divulgación 

científica. 

Elaboración e 

presentación de 

informes utilizando 

medios diversos.

B1.1. Obter, 

seleccionar e 

valorar 

informacións 

relacionados con 

temas científicos 

da actualidade. 

CCIB1.1.1. Analiza 

un texto científico, 

valorando de forma 

crítica o seu contido.

CAA

CCL

Todas as

avaliacións

Analiza e expresa información

procedente  de  textos

científicos  de  maneira

correcta,  de  maneira  oral  e

escrita.

CCIB1.1.2. Presenta 

información sobre un 

tema tras realizar 

unha procura guiada 

de fontes de contido 

CCL

CD

CAA

Presenta  información  sobre

un  tema  tras  realizar  unha

procura  guiada  de  fontes  de

contido  científico,  utilizando

tanto os soportes tradicionais

77
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



                                                                                                                                                                                                                                                                          Programación curso 2020/21       

Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

científico, utilizando 

tanto os soportes 

tradicionais como 

internet.

como  internet.  Planifica  o

traballo e realízao de maneira

autónoma,  tomando  as  súas

propias decisións.

B1.2. Ciencia, 

tecnoloxía e 

sociedade. 

Perspectiva 

histórica.

B1.2. Valorar a 

importancia da 

investigación e o 

desenvolvemento 

tecnolóxico na 

actividade cotiá.

CCIB1.2.1. Analiza o 

papel da 

investigación 

científica como motor

da nosa sociedade e 

a súa importancia ao 

longo da historia.

CAA

CCEC

É  consciente  da  importancia

que  ten  a  información

científica  para  o  avance  da

nosa  sociedade.  Emprega

exemplos.

B1.1. A 

comunicación en 

ciencia e tecnoloxía.

O artigo científico. 

Fontes de 

divulgación 

científica. 

B1.3. Comunicar 

conclusións e 

ideas en distintos 

soportes a 

públicos diversos, 

utilizando 

eficazmente as 

CCIB1.3.1. Comenta 

artigos científicos 

divulgativos 

realizando 

valoracións críticas e 

análises das 

consecuencias 

CCL

CD

CAA

CSIEE

Comprende  e  interpreta

información  dos  textos  de

divulgación científica, imaxes,

gráficos, e extrae conclusións

adecuadas  que  aplica  nos

seus  traballos  e  exposicións

en  clase.  Relaciona  a
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

Elaboración e 

presentación de 

informes e 

presentación 

utilizando medios 

diversos.

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación, 

para transmitir 

opinións propias 

argumentadas.

sociais, e defende en 

público as súas 

conclusións.

información  cos

coñecementos previos.

Tema 1. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e

ambientais.

2ºª B3.1. Ambiente, 

tecnoloxía e 

sociedade. O 

crecemento da 

poboación humana 

e os problemas 

ambientais. 

Sustentabilidade e 

protección 

ambiental.

B3.1. Identificar os 

principais 

problemas 

ambientais, as 

súas causas e os 

factores que os 

intensifican; 

predicir as súas 

consecuencias e 

propor solucións.

CCIB3.1.1. Relaciona

os principais 

problemas 

ambientais coas súas

causas, e establece 

as súas 

consecuencias.

CTT 2ª avaliación Analiza e clasifica os 

principais problemas 

ambientais e as causas que 

os provocan. Determina as 

súas consecuencias

CCIB3.1.2. Procura e

describe solucións 

aplicables para 

CCL

CAA

CSIEE

Argumenta de maneira básica

distintas solucións para 

resolver os principais 

79
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



                                                                                                                                                                                                                                                                          Programación curso 2020/21       

Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

resolver os principais 

problemas 

ambientais.

problemas ambientais. Utiliza 

exemplos. Expón os 

resultados con apoio.

B3.1. Ambiente, 

tecnoloxía e 

sociedade. O 

crecemento da 

poboación humana 

e os problemas 

ambientais. 

Sustentabilidade e 

protección 

ambiental.

B3.2. Argumentar 

sobre o 

crecemento da 

poboación 

humana, a 

evolución 

tecnolóxica, os 

problemas 

ambientais e a 

necesidade dunha 

xestión suste 

ntable dos 

recursos que 

proporciona a 

Terra.

CCIB3.2.1. Coñece e 

analiza as 

implicacións 

ambientais dos 

principais tratados e 

dos protocolos 

internacionais sobre 

a protección 

ambientais.

CSC Coñece os principais tratados 

e protocolos internacionais  

de protección ambiental e os 

seus principais obxectivos.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

B3.2. Principais 

problemas 

ambientais: causas, 

consecuencias e 

posibles solucións.

B3.3. Valorar as 

graves 

implicacións 

sociais, tanto na 

actualidade como 

no futuro, da 

sobreexplotación 

de recursos 

naturais, a 

contaminación, a 

desertización, a 

perda de 

biodiversidade e o 

tratamento de 

residuos.

CCIB3.3.2. Valora e 

describe os impactos 

da sobreexplotación 

dos recursos 

naturais, a 

contaminación, a 

desertización, os 

tratamentos de 

residuos e a perda de

biodiversidade, e 

propón solucións e 

actitudes persoais e 

colectivas para os 

paliar.

CMCC

T

CSIEE

Explica, con necesidade de 

apoio, os impactos da 

sobreexplotación dos 

recursos naturais, a 

contaminación, a 

desertización, tratamento de 

residuos, perda de 

biodiversidade etc. . Busca e 

propón solucións básicas, de 

forma individual e colectiva,.

B3.3. Estudo de 

problemas 

ambientais do 

B3.4. Saber utilizar

climogramas, 

índices de 

CCIB3.4.1. Extrae e 

interpreta a 

información en 

CCL

CSIEE

  Extrae e interpreta a 

información en diferentes 

tipos de representacións 
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

contorno próximo. 

Elaboración de 

informes e 

presentación de 

conclusións.

contaminación, 

datos de subida do

nivel do mar en 

determinados 

puntos da costa, 

etc., interpretando 

gráficas e 

presentando 

conclusións.

diferentes tipos de 

representacións 

gráficas, elaborando 

informes e 

establecendo 

conclusións.

gráficas, elaborando informes 

e establecendo conclusións.

Tema 2.  A enerxía e o desenvolvemento sustentable

3ª B3.1. Ambiente, 

tecnoloxía e 

sociedade. O 

crecemento da 

poboación humana 

e os problemas 

ambientais. 

Sustentabilidade e 

B3.1. Identificar os 

principais 

problemas 

ambientais, as 

súas causas e os 

factores que os 

intensifican; 

predicir as súas 

CCIB3.1.1. Relaciona

os principais 

problemas 

ambientais coas súas

causas, e establece 

as súas 

consecuencias.

CMCC

T

3ª avaliación  Analiza e clasifica os 

principais problemas 

ambientais e as causas que 

os provocan. Determina as 

súas consecuencias

CCIB3.1.2. Procura e CCL Argumenta de maneira básica
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

protección 

ambiental.

consecuencias e 

propor solucións.

describe solucións 

aplicables para 

resolver os principais 

problemas 

ambientais.

CAA

CSIEE

distintas solucións para 

resolver os principais 

problemas ambientais. Utiliza 

exemplos. Expón os 

resultados con apoio.

B3.1. Ambiente, 

tecnoloxía e 

sociedade. O 

crecemento da 

poboación humana 

e os problemas 

ambientais. 

Sustentabilidade e 

protección 

ambiental.

B3.2. Argumentar 

sobre o 

crecemento da 

poboación 

humana, a 

evolución 

tecnolóxica, os 

problemas 

ambientais e a 

necesidade dunha 

xestión suste 

CCIB3.2.1. Coñece e 

analiza as 

implicacións 

ambientais dos 

principais tratados e 

dos protocolos 

internacionais sobre 

a protección 

ambientais.

CSC Coñece os principais tratados 

e protocolos internacionais  

de protección ambiental e os 

seus principais obxectivos. 

Kioto

83
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



                                                                                                                                                                                                                                                                          Programación curso 2020/21       

Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

ntable dos 

recursos que 

proporciona a 

Terra.

B3.2. Principais 

problemas 

ambientais: causas, 

consecuencias e 

posibles solucións.

B3.3. Valorar as 

graves 

implicacións 

sociais, tanto na 

actualidade como 

no futuro, da 

sobreexplotación 

de recursos 

naturais, a 

contaminación, a 

desertización, a 

perda de 

biodiversidade e o 

tratamento de 

CCIB3.3.1. Recoñece

os efectos do cambio 

climático, establece 

as súas causas e 

propón medidas 

concretas e 

aplicables, a nivel 

global e individual, 

para o reducir.

CSIEE Coñece os efectos do cambio 

climático, establece as súas 

causas. Propón algunhas 

solucións individuais e 

colectivas para o reducir.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

residuos.

B3.3. Estudo de 

problemas 

ambientais do 

contorno próximo. 

Elaboración de 

informes e 

presentación de 

conclusións.

B3.4. Saber utilizar

climogramas, 

índices de 

contaminación, 

datos de subida do

nivel do mar en 

determinados 

puntos da costa, 

etc., interpretando 

gráficas e 

presentando 

conclusións.

CCIB3.4.1. Extrae e 

interpreta a 

información en 

diferentes tipos de 

representacións 

gráficas, elaborando 

informes e 

establecendo 

conclusións.

CCL

CSIEE

Extrae e interpreta a 

información en diferentes 

tipos de representacións 

gráficas, elaborando informes 

e establecendo conclusións

B3.4. Xestión 

enerxética 

sustentable.

B3.5. Xustificar a 

necesidade de 

procurar novas 

fontes de enerxía 

non contaminantes

CCIB3.5.1. Establece

as vantaxes e 

inconvenientes das 

diferentes fontes de 

enerxía, tanto 

CSC  Recoñece os diferentes tipos 

de fontes de enerxía que 

utiliza o ser humano e 

clasifícaas en función da súa 

renovabilidade ,contrastando 
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

e economicamente

viables, para 

manter o estado 

de benestar da 

sociedade actual. 

renovables como non

renovables. 

as vantaxes e inconvenientes 

de cada unha delas.

B3.4. Xestión 

enerxética 

sustentable.

B3.6. Coñecer a 

pila de combustible

como fonte de 

enerxía do futuro, 

establecendo as 

súas aplicacións 

en automoción, 

baterías, 

subministración 

eléctrica a fogares,

etc.

CCIB3.6.1. Describe 

procedementos para 

a obtención de 

hidróxeno como 

futuro vector 

enerxético. 

CMCC

T

 Coñece de forma básica, as 

diferentes vías de obtención 

do hidróxeno e compara os 

proles e contras de cada un 

deles.

CCIB3.6.2. Explica o 

principio de 

funcionamento da 

pila de combustible, 

suscitando as súas 

posibles aplicacións 

tecnolóxicas e 

CSC É capaz de explicar, con 

apoio gráfico, o 

funcionamento da pila de 

combustible, destaca 

algunhas vantaxes e coñece 

algunhas aplicacións actuais.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

destacando as 

vantaxes que ofrece 

fronte aos sistemas 

actuais.

Tema 3. A humanidade e o uso dos materiais

3ªª B5.1. 

Desenvolvemento 

da humanidade e 

uso dos materiais. 

Consecuencias 

económicas e 

sociais do 

desenvolvemento. 

Globalización, 

deslocalización e 

desenvolvemento 

sustentable.

B5.1. Realizar 

estudos sinxelos e 

presentar 

conclusións sobre 

aspectos 

relacionados cos 

materiais e a súa 

influencia no 

desenvolvemento 

da humanidade.

CCIB5.1.1. Relaciona

o progreso humano 

coa descuberta das 

propiedades de 

certos materiais que 

permiten a súa 

transformación e 

aplicacións 

tecnolóxicas.

CCEC 3ª avaliación  Realiza estudos sinxelos e 

presenta conclusións sobre 

aspectos relacionados cos 

materiais e a súa influencia no

desenvolvemento da 

humanidade.

   Describe as propiedades 

dos diferentes materiais que 

se utilizan na actualidade e 

relaciónaas coas súas 

aplicacións en diversos 

campos.

CCIB5.1.2. Analiza a CSC Relaciona conflitos entre 
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

relación dos conflitos 

entre pobos como 

consecuencia da 

explotación dos 

recursos naturais 

para obter produtos 

de alto valor 

engadido e/ou 

materiais de uso 

tecnolóxico.

pobos e outros problemas 

sociais e económicos coa 

explotación de determinados 

materiais chamados 

estratéxicos.

B5.2. Procesos de 

obtención de 

materiais: custos 

económicos, sociais 

e ambientais. O 

ciclo de vida dos 

produtos. 

Aplicacións a casos 

B5.2. Coñecer os 

principais métodos

de obtención de 

materias primas e 

as súas posibles 

repercusións 

sociais e 

ambientais.

CCIB5.2.1. Describe 

procesos de 

obtención de 

materiais, valorando 

o seu custo 

económico e 

ambiental, e a 

conveniencia da súa 

 CSC   Describe, con apoio gráfico e

textual,  o proceso de 

obtención de diferentes 

materiais valorando o seu 

custo económico e as súas 

dificultades. 

88
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



                                                                                                                                                                                                                                                                          Programación curso 2020/21       

Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

concretos nun 

contexto real do 

contorno próximo.

B5.3. Residuos 

como recurso: 

reducir, reutilizar e 

reciclar.

reciclaxe.

CCIB5.2.2. Valora e 

describe o problema 

ambiental e social 

dos vertidos tóxicos.

CSC Explica, de maneira básica, 

os impactos sociais e 

ambientaisderivados da 

explotación e uso dos 

materiais actuais e xustifica a 

necesidade do aforro, a 

reutilización e a reciclaxe dos 

devanditos materiais en 

termos económicos e 

ambientais.

CCIB5.2.3. Recoñece

os efectos da 

corrosión sobre os 

metais, o custo 

económico que 

supón e os métodos 

para protexelos.

CMCC

T

Analiza e clasifica os efectos 

da corrosión sobre os metais, 

o custe económico e os 

métodos para protexelos.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

CCIB5.2.4. Xustifica 

a necesidade do 

aforro, a reutilización 

e a reciclaxe de 

materiais en termos 

económicos e 

ambientais.

CSC Recoñece de forma, tanto oral

como escrita, da importancia 

do aforro, resutilización e 

reciclaxe dos materiais desde 

o punto de vista económico e 

medioambiental.

B5.4. Novos 

materiais. 

Aplicacións actuais 

e perspectivas de 

futuro en distintos 

campos. A 

nanotecnoloxía.

B5.3. Coñecer as 

aplicacións dos 

novos materiais en

campos tales 

como electricidade

e a electrónica, o 

téxtil, o transporte, 

a alimentación, a 

construción e a 

medicina.

CCIB5.3.1. Define o 

concepto de 

nanotecnoloxía e 

describe as súas 

aplicacións presentes

e futuras en 

diferentes campos.

CD

CCEC

Define, de maneira básica,  o 

concepto de nanotecnoloxía e

recoñece, con apoio, as súas 

aplicacións  en diferentes 

campos.

Tema 4. O Universo
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

1ª B2.1. Orixe do 

universo: o Sistema 

Solar, a Terra, a vida

e a evolución. 

Teorías científicas 

fronte a opinións e 

crenzas; perspectiva

histórica.

B2.1. Diferenciar 

as explicacións 

científicas 

relacionadas co 

Universo, o 

Sistema Solar, a 

Terra, a orixe da 

vida e a evolución 

das especies, 

daquelas 

baseadas en 

opinións ou 

crenzas. 

 CCIB2.1.1. 

Describe as 

teorías acerca da 

orixe, a evolución 

e o final do 

Universo, e 

establece os 

argumentos que 

as sustentan

CMCC

T 1ª avaliación

Explica, de maneira básica e 

empregando o vocabulario 

axeitado, as principais teorías 

acerca da evolución e o final 

do universo. 

B2.2. Orixe, 

formación e 

estrutura do 

Universo.

B2.2. Coñecer os 

feitos históricos e 

as teorías que 

xurdiron ao longo 

da historia sobre a 

CCIB2.2.1. Recoñece

a teoría do Big Bang 

como explicación á 

orixe do Universo.

CMCC

T

Explica a formación do 

Universo mediante a teoría do

Big bang empregando un 

soporte de apoio, e 

desenvolve as súas ideas con
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

orixe do Universo, 

e en particular a 

teoría do Big Bang.

orde a claridade.

CCIB2.2.2. Sinala os 

acontecementos 

científicos que foron 

fundamentais para o 

coñecemento actual 

do Universo.

CMCC

T

B2.2. Orixe, 

formación e 

estrutura do 

Universo.

B2.3. Describir a 

organización do 

Universo e como 

se agrupan as 

estrelas e pos 

planetas.

CCIB2.3.1. Establece

a organización do 

Universo coñecido, e 

sitúa nel o sistema 

solar.

CMCC

T

Nomea correctamente 

elemntos do universo 

(estrelas, galaxias e 

nebulosas). Identifica os 

principais rasgos de cada un 

deles e sitúaos dentro da 

organización do universo.

CCIB2.3.2. 

Determina, coa 

axuda de exemplos, 

os aspectos máis 

CMCC

T

Recoñece a Vía Láctea como 

a galaxia na que se encontra 

o sistema solar.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

salientables da Vía 

Láctea.

CCIB2.3.3. Xustifica 

a existencia da 

materia escura para 

explicar a estrutura 

do Universo.

CMCC

T

Identifica a materia escura 

como un elemento importante 

para explicar a estrutura do 

univers, e explica que é 

invisible e que parece 

representar cinco veces máis 

que a materia que permanece

visible.

B2.2. Orixe, 

formación e 

estrutura do 

Universo.

B2.4. Sinalar que 

observacións 

poñen de 

manifesto a 

existencia dun 

burato negro, e 

cales son as súas 

características.

CCIB2.4.1. 

Argumenta a 

existencia dos 

buratos negros e 

describe as súas 

principais 

características.

CMCC

T

Recoñece e describe os 

buratos negros e recoñece a 

súa representación gráfica de 

acordo coa concepción da 

gravidade de Einstein.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

B2.2. Orixe, 

formación e 

estrutura do 

Universo.

B2.5. Distinguir as 

fases da evolución 

das estrelas e 

relacionalas coa 

xénese de 

elementos.

CCIB2.5.1. Coñece 

as fases da evolución

estelar e describe en 

cal delas atopar o 

noso Sol.

CMCC

T

Comprende que as estrelas 

evolucionan e describe e 

identifica as fases da 

evolución estelar. Recoñece 

en que fase se encontra o sol.

B2.3. O Sistema 

Solar: formación e 

estrutura.

B2.6. Recoñecer a 

formación do 

Sistema Solar.

CCIB2.6.1. Explica a 

formación do Sistema

Solar e describe a 

súa estrutura e as 

súas características 

principais. 

CMCC

T

Describe a formación do 

sistema solar, a súa estrutura 

e principais características. 

Faino de forma correcta e 

demostrando a asimilación 

dos contidos da unidade.

B2.3. O Sistema 

Solar: formación e 

estrutura.

B2.7. Indicar as 

condicións para a 

vida noutros 

planetas.

CCIB2.7.1. Indica as 

condicións que debe 

cumprir un planeta 

para que poida 

albergar vida.

CAA

CMCC

T

Explica, de forma básica, as 

condicións necesarias para a 

formación e mantemento da 

vida nun planeta.

Tema 5.  Saúde  e enfermidade. Enfermidades infecciosas
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

1/2ºª B4.1. Saúde e 

doenza. Importancia

da ciencia na 

mellora da saúde ao

longo da historia.

B4.1. Recoñecer 

que a saúde non é

soamente a 

ausencia de 

afeccións ou 

doenzas.

CCIB4.1.1. 

Comprende a 

definición da saúde 

que dá a 

Organización Mundial

da Saúde (OMS).

CMCC

T 2ª avaliación

Comprende e explica, de 

maneira básica, a definición 

de saúde da OMS.

B4.2. Doenzas máis 

frecuentes: causas, 

síntomas, medidas 

preventivas e 

tratamentos.

B4.3. Uso 

responsable dos 

medicamentos máis 

comúns.

B4.2. Diferenciar 

os tipos de 

doenzas máis 

frecuentes, 

identificando 

algúns 

indicadores, 

causas e 

tratamentos máis 

comúns, e valorar 

e describir a 

CCIB4.2.1. 

Determina o carácter 

infeccioso dunha 

doenza atendendo ás

súas causas e aos 

seus efectos.

CMCC

T

 Determina o carácter 

infeccioso dunha doenza 

atendendo ás súas causas e 

aos seus efectos.

CCIB4.2.2. Describe 

as características dos

microorganismos 

causantes de 

doenzas 

infectocontaxiosas. 

CCL Explica correctamente, de 

forma básica, as 

características dos 

microorganismos que 

provocan enfermidades 

infectocontaxiosas, oralmente 
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

importancia do uso

responsable dos 

medicamentos.

e por escrito e empregando 

un vocabulario axeitado.

CCIB4.2.3. Coñece e 

enumera as doenzas 

infecciosas máis 

importantes 

producidas por 

bacterias, virus, 

protozoos e fungos, 

identifica os posibles 

medios de contaxio, e

describe as etapas 

xerais do seu 

desenvolvemento e 

os posibles 

tratamentos.

CMCC

T

Explica, de forma básica, os 

medios de contaxio e as 

etapas de desenvolvemento 

das principais enfermidades 

infecciosas provocadas por 

bacterias, virus, protozoos e 

fungos, oralmente e por 

escrito, empregando un 

vocabulario básico .

CCIB4.2.4. Identifica 

os mecanismos de 

CMCC

T

Coñece e explica, de maneira 

básica, os mecanismos de 
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

defensa que posúe o 

organismo humano, e

xustifica a súa 

función.

defensa do organismo e 

explica, de maneira sinxela e 

clara a súa función.

CCIB4.2.5.  Coñecer 

as enfermidades 

infecciosas máis 

importantes 

producidas por 

bacterias, virus, 

protozoos e fungos

CCL  Coñecee as enfermidades 

infecciosas máis importantes 

producidas por bacterias, 

virus, protozoos e fungos

B4.1. Saúde e 

doenza. Importancia

da ciencia na 

mellora da saúde ao

longo da historia.

B4.3. Estudar a 

explicación e o 

tratamento da 

doenza que se fixo

ao longo da 

historia.

CCIB4.3.1. Identifica 

os feitos históricos 

máis salientables no 

avance da 

prevención, a 

detección e o 

tratamento das 

CCEC Recoñece e explica 

adecuadamente  e de forma 

autónoma, os principais feitos 

históricos no avance da 

prevención, detección e 

tratamento de enfermidades.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

doenzas.

CCIB4.3.2. Recoñece

a importancia que a 

descuberta da 

penicilina tivo na loita

contra as infeccións 

bacterianas, a súa 

repercusión social e o

perigo de crear 

resistencias aos 

fármacos.

CCEC Explica, de forma correcta e 

detallada, a importancia do 

descubrimento da penicilina 

desde un punto de vista 

médico e social.

Recoñece e argumenta a 

necesidade do uso 

responsable dos 

medicamentos

CCIB4.3.3. Explica 

como actúa unha 

vacina e xustifica a 

importancia da 

vacinación como 

medio de 

inmunización masiva 

CMCC

T

Explica, de forma básica, o 

modo de actuar das vacinas e

recoñece o valor médico e 

social da vacinación.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

ante determinadas 

doenzas.

Tema 6. As enfermidades non infecciosas

2 B4.2. Doenzas máis 

frecuentes: causas, 

síntomas, medidas 

preventivas e 

tratamentos.

B4.2. Diferenciar 

os tipos de 

doenzas máis 

frecuentes, 

identificando 

algúns 

indicadores, 

causas e 

tratamentos máis 

comúns, e valorar 

e describir a 

importancia do uso

responsable dos 

medicamentos.

CCIB4.2.1. 

Determina o carácter 

non infeccioso dunha 

doenza atendendo ás

súas causas e aos 

seus efectos.

CMCC

T 2ª avaliación

Razoa, de forma básica; o 

carácter non nfeccioso dunha 

doenza atendendo ás súas 

causas e aos seus efectos.

B4.1. Saúde e B4.3. Estudar a CCIB4.3.1. Identifica CCEC Recoñece e explica 
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

doenza. Importancia

da ciencia na 

mellora da saúde ao

longo da historia.

explicación e o 

tratamento da 

doenza que se fixo

ao longo da 

historia.

os feitos históricos 

máis salientables no 

avance da 

prevención, a 

detección e o 

tratamento das 

doenzas.

adecuadamente  e de forma 

autónoma, os principais feitos 

históricos no avance da 

prevención, detección e 

tratamento de enfermidades.

B4.2. Doenzas máis 

frecuentes: causas, 

síntomas, medidas 

preventivas e 

tratamentos.

B4.4. Coñecer as 

principais 

características do 

cancro, a diabete, 

as doenzas 

cardiovasculares, 

as doenzas 

mentais, etc., así 

como os principais 

tratamentos e a 

importancia das 

CCIB4.4.1. Analiza as

causas, os efectos e 

os tratamentos do 

cancro, da diabete, 

das doenzas 

cardiovasculares e 

das doenzas mentais.

CMCC

T

Explica de maneira sinxela e 

clara algunhas causas, 

efectos e posibles 

tratamentos do cancro, 

diabete, enfermidade 

cardiovascular en 

enfermidades mentais.

CCIB4.4.2. Valora a 

importancia da loita 

contra o cancro e 

establece as 

CSC Recoñece as principais vías 

de prevención dpo cancro.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

revisións 

preventivas.

principais liñas de 

actuación para previr 

a doenza.

B4.4. Substancias 

aditivas: tabaco, 

alcol e outras 

drogas. Problemas 

asociados. 

B4.5. Tomar 

conciencia do 

problema social e 

humano que 

supón o consumo 

de drogas.

CCIB4.5.1. Xustifica 

os principais efectos 

que sobre o 

organismo teñen os 

diferentes tipos de 

drogas e o perigo 

asociado ao seu 

consumo.

CMCC

T

Explica correctamente os 

principais efectos que sobre o

organismo teñen os diferentes

tipos de drogas e o perigo 

asociado ao seu consumo, 

oralmente e por escrito, 

empregando o vocabulario 

básico axeitado.

B4.5. Hábitos de 

vida saudables e 

non saudables. 

Alimentación 

saudable.

B4.6. Valorar a 

importancia de 

adoptar medidas 

preventivas que 

eviten os contaxios

e que prioricen os 

controis médicos 

CCIB4.6.1. Recoñece

estilos de vida que 

contribúan á 

extensión de 

determinadas 

doenzas (cancro, 

doenzas 

CSC Recoñece estilos de vida que 

contribúen á extensión de 

determinadas enfermidades.
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Avaliació

n

Contido Criterio Estándares de

aprendizaxe

CC Temporalizació

n

Grao mínimo

periódicos e os 

estilos de vida 

saudables.

cardiovasculares e 

mentais, etc.).

CCIB4.6.2. Establece

a relación entre 

alimentación e saúde,

e describe o que se 

considera unha dieta 

sa.

CMCC

T

Establece, de maneira 

adecuada, e explica a relación

entre alimentación e saúde, 

recoñecendo en que consiste 

unha dieta sa.
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 4.6.4 Metodoloxía

Tendo en conta os principios metodolóxicos xerais  na ESO, establecidos no artigo 11 do

DECRETO 86/2015,  do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación

secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  a

actividade  metodolóxica  terá  como  punto  de  partida  os  coñecementos  previos  do

alumnado, tanto teóricos como prácticos. Esta actividade deberá ser motor de motivación

e espertar o maior interese posible no alumnado, con propostas actuais e próximas á súa

vida cotiá.  Igualmente, pretende favorecer as competencias que permitan ao alumnado

comprender os procesos que dan lugar aos cambios históricos e a realidade do mundo

actual. 

Para  responder  a  estes  retos,  a  metodoloxía  proposta  promove  a  construción  de

aprendizaxes significativas e focalízase no desenvolvemento das competencias clave a

partir da secuencia: 

 Introdución á unidade de traballo a fin de motivar aos alumnos/as. 

Exposición  por  parte  do  profesor  dos  contidos  que  se  van  traballar,  co  fin  de

proporcionar unha visión global da unidade que axude aos alumnos a familiarizarse

co tema a tratar. 

 Análise dos coñecementos previos dos alumnos/as. 

A través dunha serie de preguntas iniciais en cada unidade, o profesor realizará

unha avaliación preliminar dos coñecementos de partida dos alumnos. Desta forma

o alumnado entrará en contacto co tema e o profesor identificará os coñecementos

previos que posúe o grupo de alumnos, co que poderá introducir as modificacións

necesarias para atende-las diferenzas e, sobre todo, para previlas. 

 Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade. 

O profesor ou profesora desenvolverá os contidos esenciais da unidade didáctica,

mantendo o interese e fomentando a participación do alumnado. Cando o estime

oportuno, e en función dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos

alumnos,  poderá  organizar  o  tratamento  de  determinados  contidos  de  forma

agrupada,  ou  reestruturalos,  de  maneira  que  lles  facilite  a  realización  de
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aprendizaxes significativas. 

  Traballo individual dos alumnos/as desenvolvendo as actividades propostas. 

Actividades  diversificadas  (aplicación,  comprensión,  prácticas  de  laboratorio  con

actividades  manipulativas,  traballo  en  equipo,  TIC),  secuenciadas  por  niveis  de

dificultade  e  que  facilitan  e  traballan  a  adquisición  de  competencias  básicas,  o

desenvolvemento  de  habilidades  científicas,  o  pensamento  crítico  e  creativo,  o

traballo cooperativo, as TIC, a aprendizaxe-investigación fóra da aula, a iniciativa

emprendedora nun proxecto real e os valores para unha nova sociedade a todos os

alumnos.  

Procuraremos que os alumnos e alumnas traballen empregando diversas técnicas,

como a interpretación de datos e documentos, mediante a utilización de cadernos

propios,  esquemas,  mapas  de  conceptos,  gráficos  variados,  cartografía,

cuestionarios,  fichas  de  investigación,  experiencias  de  laboratorio,  debuxos,

visionado de imaxes e vídeos, exposicións, co uso das TICs... Actividades na aula

virtual...

 Traballo en grupos para fomentar o traballo cooperativo. 

Os  alumnos  e  alumnas  levarán  a  cabo  actividades  en  pequenos  grupos  para

desenvolver un traballo cooperativo que lles servirá tamén para mellorar a iniciativa

e a investigación. A continuación, pódense comentar as liñas de investigación, as

dificultades, os erros atopados, mediante unha discusión de clase moderada polo

profesor ou profesora e consistente nunha posta en común dos grupos. Con este

tipo de actividades estaremos fomentando competencias básicas propias da etapa. 

 Variedade de instrumentos didácticos. 

A presenza de distintos formatos (libro de texto e CD; páxinas web, aula virtual,

cadros,  gráficas,  esquemas,  etc.)  no proceso de ensino-aprendizaxe contribúe a

desenvolver as capacidades e as competencias básicas do alumnado, así como a

enriquecer a súa experiencia de aprendizaxe. 

 Técnicas científicas. Traballo de laboratorio

Propoñeranse proxectos e investigacións que presentan distintas técnicas que se

empregan  no  estudo  das  Ciencias  da  Natureza.  Estas  técnicas  axudarán  aos

alumnos  e  alumnas  a  experimentar  e  reflexionar  sobre  os  diferentes  tipos  de
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métodos e instrumentos científicos, non só no estudo desta materia, senón tamén,

noutros contextos nos que poida ser relevante a súa utilización. 

 Resumo e síntese dos contidos da unidade. 

Ao finalizar cada lección intentarase vincular os contidos estudados na unidade cos

conceptos  principais  e  a  relación  entre  eles;  desta  forma,  se  sintetizarán  as

principais ideas expostas e repasarase o que os alumnos comprenderon.

 Neste tratamento de contidos incorpóranse as TIC, que permiten realizar tarefas de

forma máis rápida, cómoda e eficiente, acceder rapidamente á información, observar

procesos  e  procedementos,  elaborar  exercicios  e  proxectos,  realizar  actividades

interactivas,  cooperar  e  traballar  en  grupo…,  dotándoas  dun  alto  compoñente

motivacional.  No  entanto,  o  continuo  e  rápido  avance  do  desenvolvemento

tecnolóxico obriga a que os contidos se actualicen constantemente para non quedar

obsoletos e adaptarse, así, á realidade tecnolóxica que nos rodea.

 Actividades de  autoavaliación.

TIPOS DE

ACTIVIDADES

OBXECTIVOS

Iniciais  Orientar. Motivar sobre o tema. Presentar os problemas. 

 Detectar las ideas iniciais do alumnado, como hipóteses a 

contrastar. 

De 

desenvolvemento

 Intercambiar ideas. Sometelas a situacións de conflito. 

 Introducir as novas ideas. 

 Aplicar e avaliar o cambio de ideas a outros contextos e 

situacións. 

De síntese  Realizar síntese. Comunicar resultados. 

 Revisar a evolución do cambio de ideas producido. 

De reforzo  Permitir al alumnado que non alcanzou os coñecementos 

mínimos e básicos desexados, que son necesarios para poder 

seguir avanzando na aprendizaxe, adquirilos antes de finalizar 

o tema. Proporcionan outra nova oportunidade de poder 

alcanzalos.

De ampliación  Continuar construíndo coñecemento co alumnado que 
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alcanzou de maneira satisfactoria as aprendizaxes mínimas 

desexados. Non son imprescindibles para continuar co proceso

de ensinanza aprendizaxe aínda que permiten profundar 

nalgúns aspectos centrais ou abordar outros aspectos 

complementarios ou de ampliación. Deben ter carácter 

opcional, segundo os intereses do alumnado, 

O profesorado facilitará  a toma de decisións e a reflexión do alumnado sobre o seu

proceso de aprendizaxe, controlando a planificación, a toma de decisións e comprobando

os resultados.

 4.6.5 Metodoloxía de traballo en caso de ensino a distancia

A forma de comunicación prioritaria en caso de ensino a distancia será a aula virtual do

centro, a traves do correspondente curso desta materia. Tanto para a proposta de tarefas

como para a súa posterior avaliación. As tarefas tratarán de axeitarse a situación, para

evitar  tanto  unha sobrecarga de traballo  por  esceso de deberes como unha falta  do

mesmo pola desconexión do alumnado. Promoveranse os foros para facer postas en

común. 

- Alumnado con conectividade  : O profesorado centralizará as propostas de traballo 

por correo electrónico. Estará á disposición do alumnado de forma telemática para 

aclarar dúbidas ou para calquera outro tipo de consulta sobre a docencia da 

materia.

- Alumnado sen conectividade  : O profesorado enviará ao centro o traballo deste 

alumnado. As autoridades competentes velarán porque o alumno reciba dito 

traballo e, de ser posible, garantirán que o profesor o reciba telematicamente. 

 4.6.6 Materiais e recursos

1. Apuntamentos elaborados pola profesora e libros de texto da materia a disposición

do alumnado na biblioteca do Centro e no Departamento

2. Cuestionarios  iniciais  para  diagnosticar  as  ideas  do  alumnado  (abertos  ou

pechados).

3. Programas de actividades para investigar problemas relevantes de interese para o

alumnado.

4. Documentos científicos orixinais. 

5. Actualidade Científica. Noticias de prensa. Artigos científicos ou de opinión. 
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6. Os experimentos científicos. Pequenas investigacións. 

7. Os vídeos de divulgación científica. Documentais.

8. Visitas virtuais a Centros de Investigación científica. 

9. As exposicións temáticas virtuais. 

10.As exposicións feitas polo alumnado. 

11. Animacións virtuais.

12. Internet para buscar información. 

13.Presentacións en ordenador, páxinas Web, etc. 

14. Liñas  de  tempo.  Cronogramas.  Timerime:  http://timerime.com  ou  ben  :

www.timetoast.com

15. Mapas conceptuais. Cmap Tools: http://cmap.ihmc.us/

16. As WebQuest. MiniQuest: http://www.isabelperez.com/webquest/

17. As caza do tesouro: http://www.aula21.net/cazas/index.htm

18.A aula virtual.

19.Diversos modelos e reproducións de obxectos e procesos.

20.Biblioteca.
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 4.6.7 Medidas de atención á diversidade:

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos manexar,

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como

mínimo debe coñecerse a relativa a:

O número de alumnos e alumnas.

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

As  fortalezas que se  identifican no grupo en canto  ao desenvolvemento  de contidos

curriculares. 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se

poden tratar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de

seguimento da eficacia de medidas, etc.).

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para

os traballos cooperativos.

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro

óptimo do grupo.

Necesidades individuais: Se recurrirá ao titor do grupo, ao departamento de orientación e/

ou á Xefatura de estudos para coñecer aquelas situacións previas que sexan necesarias,

para aplicar as medidas de atención á diversidade pertinentes (recollidadas de ser o caso

non protocolos facilitados pola administración), para chegar á obtención de resultados

positivos na materia. En calquera caso a avaliación inicial facilítanos non só coñecemento

acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona información acerca

de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. 

A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en

todo o proceso de aprendizaxe.  Procuraremos:

 Detectar os coñecementos previos do alumnado ó empezar cada unidade. 

 Relacionar contidos novos cos coñecementos previos e sexan adecuados ao seu

nivel cognitivo. 

 Identificar  os  distintos  ritmos  de  aprendizaxe  do  alumnado  e  establecer  as

adaptacións correspondentes. 

 Intentar que a comprensión de cada contido sexa suficiente para unha adecuada
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aplicación e para enlazar cos contidos que se relacionan con el. 

A resposta  educativa  á  diversidade,  entendemos  que  ten  como  eixe  fundamental  o

principio  da  individualización  do  ensino.  O  tratamento  e  a  atención  á  diversidade

realizámolo pedagoxicamente desde a formulación didáctica dos tipos de actividades. 

Consideramos que o elemento do currículo que mellor materializa este tratamento é o

correspondente  ós  distintos  tipos  de  actividades.  Considerámolas  necesarias  para

espertar motivacións e intereses, constituíndo un medio excelente na nosa intervención

didáctica mediante as correspondentes estratexias de aprendizaxe que suscitamos.

Materiais. A selección dos materiais utilizados na aula ten tamén unha gran importancia

á hora de atender ás diferenzas individuais no conxunto dos alumnos e alumnas. Algúns

das formulacións que deben recoller eses materiais concrétanse a continuación: 

 Presentación  de  esquemas  conceptuais  ou  visións  panorámicas,  co  fin  de

relaciona-los diferentes contidos entre si. 

 Informacións complementarias como aclaración ou información suplementaria, ben

para manter o interese dos alumnos e alumnas máis avantaxados, para insistir

sobre  determinados  aspectos  específicos,  ou  ben  para  facilita-la  comprensión,

asimilación ou maior facilidade de aprehensión de determinados conceptos. 

 Presentación  e  realización  de  imaxes,  ilustracións,  cadros  e  gráficos  que  nos

axudarán nas nosas intencións educativas. 

 Propostas de diversos tratamentos didácticos: realización de resumos, esquemas,

sínteses,  redaccións,  debates,  traballos de  investigación,  actividades multinivel,

lecturas e consultas de forma libre  etc.,  que nos axudan a que os alumnos e

alumnas poidan captar o coñecemento de diversas formas. 

 Materiais  complementarios,  que permiten atender  á diversidade en función dos

obxectivos que nos queiramos fixar para cada tipo de alumno. Outros materiais

deben proporcionar ós alumnos toda unha ampla gama de distintas posibilidades

de aprendizaxe.

De calquera xeito compre remarcar que un único docente atendendo a diversidade

da  aula  en  moitas  ocasións  debe  buscar  o  equilibrio  entre  as  necesidades

individuais  e  do  propio  grupo.  Sería  aconsellable  para  a  mellora  da  atención
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individual  se  empregasen  maiores  recursos  tanto  para  dispor  de  tempo  para

planificar as actividades a realizar na aula para que resulten formativas, como en

persoal,  na  atención  dos  estudantes  que  máis  o  precisen,  así  como  nunha

formación  tamén  individualizada  e  diferenciada  ao  profesorado,  acorde  coa

diversidade  que  atopa  nas  súas  aulas  en  cada  curso  académico,  pois  non

debemos esquecer que os docentes non somos nen pedagogos, nen sicólogos

nen siquiatras.

 4.6.8 Avaliación, cualificación e promoción do alumnado

  Avaliación inicial

Coa finalidade de obter  obter  información sobre o alumnado,  detectar  dificultades no

proceso de aprendizaxe, así como coñecer o punto de partida do alumnado, farase a

principio de curso  unha proba sen repercusión na  nota e que nos servira avaliación

inicial. 

Procedemento e Instrumentos:

 Ficha de recollida de datos, para coñecer o alumnado e os seus intereses.

 Proba  escrita  para  avaliar  a  expresión  escrita,  a  capacidade  de  relación  de

conceptos, elaboración e interpretación de gráficas e coñecementos previos sobre

os contidos da materia.

 Se  procurará  a  corrección  da  proba  en  clase,  ou  dun  exercicio  proposto  os

primeiros días de clase, de forma oral para determinar a capacidade do alumnado

en participar en debates, capacidade de síntese, autoavaliación dos seus propios

coñecementos e coavaliación dos compañeiros de forma respectuosa e para ir

introducindo conceptos que se desenvolverán ao longo do curso.

Tamén se realizará ao inicio de cada tema ou bloque de temas. Neste caso pode facerse

mediante unha actividade inicial  que poderá realizarse tanto individualmente como de

forma grupal.

Servirá  para  adaptar  o  proceso  didáctico  á  realidade  do  alumnado,  reforzando  os

aspectos que se considere oportuno. Tomaranse, se fose o caso,  medidas específicas de

atención á diversidade.
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Procedementos e instrumentos de avaliación

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1. Probas.

 Permiten  valorar  o  grao  de

coñecemento, a aprendizaxe de feitos e

conceptos,  o  correcto  uso  da

terminoloxía científica, a capacidade de

sintetizar e expresar as ideas esenciais,

a  lóxica  das  reflexións,  a  capacidade

comprensiva e expresiva... 

 Realizarase,  con  carácter  xeral,  dúas

probas por avaliación.

 Incluirán  actividades  que  permitan

valorar  a  adquisición  tanto  dos

estándares  de  aprendizaxe  como  das

competencias clave. 

 Normalmente  serán  probas  realizadas

de  forma  oral  ou  escrita,  pero  tamén

poderán consistir  en tarefas (traballos)

deseñadas especificamente para avaliar

certos  contidos  e/ou  competencias  de

forma global .

 Probas de información:  poderán ser

de forma oral ou escrita. Son probas

obxectivas, con preguntas de opción

múltiple,  de  verdadeiro-falso,  de

resposta  curta,  definicións,  de

emparellamento,  de  texto

incompleto…  Con  elas  podemos

medir a aprendizaxe de conceptos, a

memorización  de  datos  importantes

etc.

 Probas  de  elaboración  nas  que  o

alumnado deberá mostrar o grao de

asimilación  dos  contidos  propostos

na  programación.  Avalían  a

capacidade  do  alumnado  para

estruturar  con  coherencia  a

información, establecer interrelacións

entre  factores  diversos,  argumentar

loxicamente,  interpretar  gráficos  e

esquemas.  Serían  preguntas  de

resposta longa, comentarios de texto,

resolución de dilemas , presentación

e  resolución  de  problemas   de

actualidade etc.

 Resolución  de  exercicios  e

problemas.

2. Análise do traballo persoal.

 Calquera   tipo  de  produción

 Cartafol e/ou caderno de clase,

 Informes  sobre  as  prácticas  de
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empregando  calquera  tipo  de  soporte.

( Traballos monográficos, memorias de

investigación,   resumos,   fichas,

informes,  informes  sobre  as  prácticas

de laboratorio, exposicións orais...)

laboratorio.

 Actividades aula virtual....

 Rúbrica para exposicións orais.

 Rúbrica para traballos escritos.

 Traballos  especiais,  de  carácter

absolutamente  voluntario.  Por  este

carácter  de  voluntariedade,  non

poderán  contar  na  avaliación  global

de modo negativo;  o  alumnado que

os  realice  obterá  por  eles  unha

puntuación  positiva,  ou  ningunha

puntuación se o traballo non tivese a

calidade necesaria. 

3. Observación

 Participación  nas  actividades  da

aula, como debates, postas en común,

resolución  de  pequenas  cuestións

formuladas  que  xurdan  de  forma

espontánea,  propoñendo actividades a

desenvolver  ao  longo  do  curso  e

participando  nelas,  participación  en

foros, realización de actividades na aula

virtual..…  Implicación  en  proxectos

persoais ou de grupo.

 Participación  no  grupo  con

responsabilidade,  asumindo  as  tarefas

propias,os  compromisos  individuais  e

colectivos  e cumprindo as normas.

 Habilidades  no  desenvolvemento  das

prácticas de laboratorio.

 Rexistro  de  observación  das

actividades realizadas na aula.

 Rexistro  de incidencias e anécdotas

no  comportamento,  respecto  ás

normas, incluíndo faltas de asistencia

e puntualidade.

 Listas de control.

 Exploración  a  través  de  preguntas

formuladas  polo  profesor  durante  la

clase 
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 Puntualidade

Criterios de cualificación

Probas 

 A cualificación das probas farase de 0 a 10.

 Na cualificación das mesmas, ademais da adecuación e a calidade das respostas,

terase en conta aspectos como a presentación, a expresión, o estilo, a ortografía...

 A copia nunha proba suporá un 0 na mesma.

 Se un alumno/a faltase o día de realización dunha proba, poderá realizala outro

día sempre que aporte xustificación oficial (xustificante médico ou similar). En caso

contrario, realizará a proba na recuperación da avaliación.

 Recuperación dunha proba non superada: Se a nota é igual ou superior a 3 fará

media coas  notas das outras probas. Se a nota é inferior, repetirase na proba de

recuperación da avaliación.

Constituirán  o 80% da nota final.

O traballo persoal. 

 O traballo persoal, individual ou en grupos, debe quedar reflectido no caderno e/ou

no cartafol, que incluirá:

◦ Apuntamentos tomados na aula

◦ Actividades e exercicios corrixidos.

◦ Esquemas e resumos.

◦ Informes de laboratorio

◦ Actividades realizadas na casa...

 Actividades aula virtual: quedan recollidas na aula virtual.

 A presentación  do  caderno,  dos  traballos  (da  aula  virtual  ou  de  papel)  ,  das

autoavaliacións… deberá facerse puntualmente nas datas establecidas e cumprir

os requisitos esixidos.

 O alumnado deberá ter dispoñible o caderno e cartafol (cando lle sexa requirido)

para ser cotexado pola profesora .

Este apartado constituirá  o 15% da nota final.

Observación 
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 Terase  en  conta  a  participación  no  grupo  con  responsabilidade,  asumindo  as

tarefas propias,os compromisos individuais e colectivos  e cumprindo as normas.

 Valorarase as habilidades no desenvolvemento das prácticas de laboratorio así

como o coidado do material (debe estar presente en clase de xeito habitual: libro,

caderno, bolígrafo e carpeta, e, cando sexa preciso por indicación da profesora:

tixeiras, pegamento e cores ) .

 A puntualidade. Considérase impuntualidade se se supera a impuntualidade do

10% das sesións mensuais chegando máis de 5 minutos tarde.

Constituirá  o 5 % da nota final.  

Feitos con carácter extraordinario:

 Faltas  de   puntualidade  e  a  asistencia  reiteradas:  As  faltas  de  puntualidade

reiteradas, recollidas no XADE, así como as faltas de asistencia reiteradas sen

xustificación constitúen unha falta de convivencia e impiden o normal seguimento

das clases polo que se informará ao titor/a  e/ou á familia,  independentemente

doutras medidas que sexa necesario tomar.

 Faltas  graves  de  comportamento  na  aula  (recollidas  no  NOFC):

Independentemente  doutras  medias  que  sexa  necesario  tomar,  as  faltas  de

comportamento  graves  na  aula  descontarán  0,5  da  nota  da  avaliación  e  a

reiteración de ditas faltas (3 faltas ou máis)  comporta o suspenso na avaliación.

 Criterios sobre a avaliación e cualificación 

Avaliacións 

Cálculo da nota da avaliación: 80 % media das probas feitas na 

avaliación + 15% traballo feito na avaliación (traballos 

requeridos, feitos en forma e prazo,  coas rectificacións 

necesarias) + 5% observación (puntualidade, traer o material, 

facer uso do tempo que se adica a facer os exercicios en clase, 

participación con aportacións positivas...).
Cualificación 

final 

Faise a media das notas das tres avaliacións (se as notas das

tres avaliacións superan o 5).

Se un alumno/a ten unha soa avaliación suspensa cun 3 ou máis,

obterase a media das notas das avaliacións. Promocionará se o
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resultado é igual ou superior a 5. 

En  caso  contrario,  poderá  recuperar  a  avaliación  suspensa

mediante  a  realización  dun  exame que  conterá  estándares  da

avaliación,  e,  se  non  foron  entregados  antes,  a  entrega  dos

traballos relevantes pedidos ao longo dese trimestre,  no tempo

que se estableza entre a data da terceira avaliación e a data da

avaliación final.  Deben estar  entregados os boletíns de repaso

das avaliacións suspensas.

Se hai unha, dúas ou mais avaliacións suspensas con menos de

3,  o  alumno/a  poderá  recuperar  a/as  avaliacións  suspensas

mediante  a  realización  dunha/s  probas escritas/s  que conterán

estándares de ditas avaliacións, e a entrega dos traballos pedidos

ao longo do curso, aqueles que non entregou ou aqueles nos que

teña que chegar ao aprobado por non telo conseguido antes, no

tempo que se estableza entre a data da terceira avaliación e a

data da avaliación final.

Para unha promoción positiva a media final debe ser superior a 5,

tras as recuperacións.
Alumnado de

materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia de 4º Cultura científica pendentes.

▪ Avaliación da programación didáctica

 Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da

realización  e  do  desenvolvemento  de  programacións  didácticas.  Para  iso,  ao

finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que lle

permitan ao docente avaliar o funcionamento do traballo programado na aula e

establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

 Da mesma maneira, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da

programación didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar unha vez no medio

do curso e  outra ao final , para así poder recoller as melloras no seguinte ano

académico . A devandita ferramenta descríbese a continuación:
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 ASPECTOS QUE HAI

QUE AVALIAR

 HAI QUE

DESTAC

AR...

 HAI QUE

MELLOR

AR...

 PROPOSTAS 

DE MELLORA 

PERSOAL
    Temporalización das 

unidades didácticas
  

 Desenvolvemento dos

obxectivos didácticos
  

 Manexo dos contidos 

da unidade
  

 Descritores 

e desempeños 

competenciais

  

 Realización de tarefas   

 Estratexias 

metodolóxicas 

seleccionadas

  

 Recursos   

 Claridade nos 

criterios 

de avaliación

  

 Uso de diversas 

ferramentas de 

avaliación

  

 Portfolio de 

evidencias 

dos estándares de 

aprendizaxe

  

 Atención á 

diversidade
  

 Interdisciplinariedade   
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 5  BACHARELATO

O bacharelato ten  como finalidade proporcionarlle  ao alumnado formación,  madureza

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións

sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia.  Así mesmo,

capacitará o alumnado para acceder á educación superior.

 5.1 Obxectivos do bacharelato

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha

conciencia cívica responsable,  inspirada polos valores da Constitución española e do

Estatuto  de autonomía de Galicia,  así  como polos dereitos humanos,  que fomente  a

corresponsabilidade na  construción  dunha sociedade  xusta  e  equitativa  e  favoreza  a

sustentabilidade.

b)  Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lle  permita  actuar  de  forma

responsable  e  autónoma e  desenvolver  o  seu espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,

analizar  e  valorar  criticamente  as  desigualdades  e  discriminacións  existentes  e,  en

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación

das persoas por  calquera  condición  ou circunstancia  persoal  ou  social,  con atención

especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e)  Dominar,  tanto na súa expresión oral  como na escrita,  a lingua galega e a lingua

castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g)  Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.
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h)  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus

antecedentes  históricos  e os  principais  factores  da súa evolución.  Participar  de  xeito

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i)  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da

tecnoloxía  ao cambio  das condicións de vida,  así  como afianzar  a  sensibilidade e o

respecto cara ao medioambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial

referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n)  Desenvolver  a  sensibilidade artística e literaria,  así  como o criterio  estético,  como

fontes de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e

social, e impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado

 5.2 Atención á diversidade no bacharelato

No  Bacharelato,  etapa  na  que  as  diferenzas  persoais  en  capacidades  específicas,

motivación e intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite

que o propio alumnado resolva esta diversidade mediante a elección de modalidades e

optativas. Con todo, é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un

feito  constatable:  a  diversidade  dos  alumnos  e  as  alumnas  manifestan  intereses,

motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe distintos.

A diversidade  do  alumnado  pode  manifestarase  en  diferentes  aspectos:  motivación,

capacidades,  estilos  e  ritmos  de  aprendizaxe,  nivel  socio  -  cultural,  coñecemento  da

lingua,  relacións  interpersoais,  etc.  Hai  que  considerar  tamén  posibles  casos  de

minusvalías motrices, auditivas e visuais,  Responderase a cada unha destas posibles

circunstancias poñendo a disposición do alumnado, sempre que sexa posible,  tódolos

recursos educativos necesarios, tanto de tipo humano como material. 
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A atención á diversidade contémplase a distintos niveis.:

 A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas

fases: a información xeral e a información básica,

 A  atención  á  diversidade  na  programación  das  actividades.  As  actividades

constitúen  un  excelente  instrumento  de  atención  ás  diferenzas  individuais  dos

alumnos e das alumnas. A variedade e a abundancia de actividades con distinto

nivel de dificultade permiten a adaptación ás diversas capacidades, intereses e

motivacións

 As  distintas  formas  de  agrupamento  tamén  contribúen  ao  tratamento  da

diversidade.

 5.3  Bioloxía e Xeoloxía e Ciencias Ambientais. 1º Bacharelato.

Ver https://www.edu.xunta.gal/proens/

 5.4 Anatomía aplicada. 1º Bacharelato

Ver https://www.edu.xunta.gal/proens/

119
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             IES Indalecio Pérez tizón

https://www.edu.xunta.gal/proens/
https://www.edu.xunta.gal/proens/


Programación /curso 2022-23

 5.5  Bioloxía. 2º Bacharelato.

 5.5.1 Introducción e contextualización

A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e

fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa vocación polo estudo das

ciencias. Deste xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao mundo das ciencias

biosanitarias  e  biotecnolóxicas,  e  contribúe  a  consolidar  o  método  científico  como

ferramenta habitual de traballo, fomentando no alumnado o estímulo da súa curiosidade,

da  capacidade  de  razoar,  da  formulación  de  hipóteses  e  deseños  experimentais,  da

interpretación de datos e da resolución de problemas. Faise que o alumnado alcance

satisfactoriamente as competencias clave, afondando en aspectos xa recollidos en cursos

anteriores. Xa que logo, neste curso trabállanse en profundidade competencias como a

matemática,e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital . As

contribucións doutras competencias, como aprender a aprender, as competencias sociais

e cívicas ou a competencia de comunicación lingüística, presentes tamén noutras etapas

anteriores, van permitir tamén que o alumnado poida seguir, sen atrancos, con estudos

posteriores. Tamé acadarán as destrezas necesarias para a persoa, que lles van permitir

madurar como persoas e alcanzar un pleno desenvolvemento cívico como cidadáns e

cidadás libres e responsables na nosa sociedade.

Os grandes avances e descubrimentos da bioloxía, que se suceden de xeito constante

nas últimas décadas, non só posibilitaron a mellora das condicións de vida da cidadanía e

o avance da sociedade, senón que ao mesmo tempo xeraron algunhas controversias

que, polas súas implicacións sociais, éticas, económicas, etc., non se poden obviar, e

tamén son obxecto de análise durante o desenvolvemento da materia.

Os retos das ciencias en xeral e da bioloxía en particular son continuos, e precisamente

eles son o motor que mantén á investigación biolóxica, desenvolvendo novas técnicas de

investigación  no  campo da  biotecnoloxía  ou  da  enxeñaría  xenética,  así  como novas

ramas do coñecemento, como a xenómica, a proteómica ou a biotecnoloxía, de maneira

que  producen  continuas  transformacións  na  sociedade,  abrindo  ademais  novos

horizontes  froito  da  colaboración  con  outras  disciplinas,  algo  que  permite  o
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desenvolvemento tecnolóxico actual. A materia ten que ter unha metodoloxía práctica,

que  o  alumnado  coñeza  as  técnicas  máis  empregadas,  así  como  a  resolución  de

problemas e  os  aspectos  que  lle  permitan  afrontar  no  futuro  estudos  científicos  coa

formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento. Para lograr estes obxectivos,

formúlanse  ao  longo  do  currículo  actividades  de  laboratorio  e  manexo  de  modelos

baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle nos

contidos.

Os contidos distribúense en cinco grandes bloques, nos que se pretende afondar a partir

dos coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores, tomando como eixe vertebrador a

célula, a súa composición química, a estrutura e ultraestrutura, e as súas funcións. Deste

xeito, o primeiro bloque céntrase no estudo da base molecular e fisicoquímica da vida,

con especial atención ao estudo dos bioelementos e enlaces químicos que posibilitan a

formación  das  biomoléculas  inorgánicas  e  orgánicas.  O  segundo  bloque  fixa  a  súa

atención  na  célula  como  un  sistema complexo  integrado,  analizando  a  influencia  do

progreso técnico no estudo da estrutura, a ultraestrutura e a fisioloxía celular. O terceiro

céntrase no estudo da xenética molecular e os novos desenvolvementos desta no campo

da  enxeñaría  xenética,  coas  repercusións  éticas  e  sociais  derivadas  da  devandita

manipulación xenética, e relaciónase o estudo da xenética co feito evolutivo. No cuarto

abórdase o estudo dos microorganismos e a biotecnoloxía, así como as aplicacións desta

e da microbioloxía en campos variados como a industria alimentaria e farmacéutica, a

biorremediación,  etc.  O  quinto  céntrase  na  inmunoloxía  e  as  súas  aplicacións,

nomeadamente no estudo do sistema inmune humano, as súas disfuncións e as súas

deficiencias.

 5.5.2  Obxectivos 

1. Identificar os elementos químicos e os tipos de compostos que compoñen os seres

vivos como base para coñecer calquera función biolóxica.

2. Recoñecer a unidade química dos compostos básicos dos organismos vivos, a

diversidade que poden alcanzar as moléculas dos polímeros biolóxicos, cales son

os  seus  piares  estruturais  ou  monómeros,  e  clasificar  os  distintos  principios

inmediatos.
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3. Relacionar  as  propiedades  fisicoquímicas  da  auga  coa  súa  importancia  na

composición, a estrutura e a fisioloxía dos organismos vivos.

4. Recoñecer a importancia dos sales minerais e a súa transcendencia no equilibrio

hidrosalino.

5. Identificar  a  natureza  química  dos  glícidos  e  clasificalos  en  función  dos  seus

monómeros.

6. Destacar a importancia biolóxica dos carbonos asimétricos e a súa consecuencia:

a estereoisomería dos monosacáridos.

7. Describir e explicar como se forma o enlace O-glicosídico e enumerar as funcións

dos principais disacáridos.

8. Formular  e  describir  os  oligosacáridos  e  os  polisacáridos  e  compostos  mixtos

(peptidoglicanos e glicoproteínas) máis importantes, e explicar as súas funcións

biolóxicas.

9. Recoñecer  a  heteroxeneidade  do  grupo  de  compostos  considerados  lípidos  e

clasificalos.

10.Recoñecer, formular esquematicamente e clasificar os ácidos graxos, e enunciar

as características peculiares dalgún dos seus derivados.

11. Identificar a estrutura molecular dunha graxa neutra e dun lípido de membrana, e

construír  as  fórmulas  de  triacilglicéridos  e  fosfolípidos  a  partir  dos  seus

compoñentes.

12.Describir  a  estrutura  molecular  dos  terpenos  e  esteroides,  e  enumerar  os

diferentes tipos e as súas funcións biolóxicas.

13.Comprender  o  comportamento  no  medio  acuoso  das  moléculas  dos  lípidos  e

explicar as súas propiedades para a constitución das membranas.

14.Describir a estrutura dos aminoácidos, as súas propiedades e a súa clasificación,

así como a formación do enlace peptídico.

15.Distinguir os tipos de estrutura das proteínas e comprender como a secuencia de

aminoácidos contén a información que condiciona a súa forma (conformación) e,

polo tanto, a súa función.

16.Clasificar as proteínas polas súas propiedades estruturais e relacionalas coas súas

funcións biolóxicas.

17.Describir  o  mecanismo  da  catálise  e  enunciar  as  características  da  acción
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encimática.

18.Explicar  a  inhibición  encimática,  clasificar  os  seus  tipos  e  comprender  a  súa

relación cos mecanismos de regulación.

19.Coñecer  a existencia  dos cofactores ou coencimas na actividade encimática e

relacionalos co concepto de vitamina.

20.Recoñecer os nucleótidos como monómeros dos ácidos nucleicos e identificar os

seus compoñentes.

21.Coñecer  os  distintos  tipos  de  nucleótidos  e  ácidos  nucleicos,  clasificalos  e

identificar a súa estrutura primaria.

22.Describir  a  estrutura  secundaria  dos  ácidos  nucleicos  e  recoñecelos  como

moléculas capaces de conter información.

23.Comprender  a  transcendencia  do  modelo  de  estrutura  do  ADN  e  as  súas

repercusións para a Bioloxía.

24.Coñecer os acontecementos históricos máis importantes no desenvolvemento da

teoría  celular,  a  correlación  dos  avances  no  seu  estudo  cos  descubrimentos

tecnolóxicos  e  a  importancia  das  investigacións  de  Ramón  y  Cajal  na

universalización da teoría celular.

25.Comprender  as  diferenzas  de  estrutura  e  comportamento  bioquímico  máis

importantes entre procariotas e eucariotas e a súa relación evolutiva, así como a

orixe común das células e as liñas básicas da evolución celular.

26.Sinalar  as  semellanzas  e  diferenzas entre  as  células  dos  autótrofos  e  as  dos

heterótrofos,  a  orixe  dos  orgánulos  celulares,  e  explicar  os  condicionamentos

xerais responsables do tamaño e da forma das células.

27.  Describir  a  estrutura,  a  composición  química  e  a  función  da  membrana

plasmática.

28.Explicar os distintos tipos de transporte a través das membranas celulares.

29.Comentar os tipos básicos de unións intercelulares.

30.Coñecer  a  estrutura,  composición  química  e  función  dos  diferentes  tipos  de

paredes celulares.

31.Desenvolver o concepto de hialoplasma e a natureza do citoesqueleto.

32.Detallar a composición química e explicar a estrutura e as misións dos orgánulos e

estruturas non membranosas da célula.
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33.33.  Enumerar e describir  a estrutura e función de cada unha das estruturas e

orgánulos que constitúen o sistema de endomembranas da célula.

34.Coñecer as características do núcleo.

35.Coñecer a morfoloxía, os tipos, a estrutura e a función dos cromosomas.

36.Describir e analizar a estrutura e función das mitocondrias e cloroplastos.

37.Comprender  o  concepto  de  metabolismo  como  un  conxunto  integrado  da

actividade  química  da  célula  que  ten  como función  transformar  a  materia  e  a

enerxía obtidas do exterior.

38. Identificar  os  principais  intermediarios  transportadores  do  metabolismo  e

comprender a súa función biolóxica.

39.Comprender globalmente os mecanismos de regulación do metabolismo, a súa

necesidade e a da separación física dos seus procesos.

40.Recoñecer a oxidación da molécula de glicosa como unha fonte de enerxía celular

e enunciar os procedementos metabólicos para a obtención desa enerxía e o seu

significado biolóxico.

41.Elaborar o balance completo da glicólise, escribir as ecuacións globais das rutas

fermentativas  e  comprender  o  sentido  biolóxico  destas  rutas  metabólicas,  e

explicar  as  conexións  entre  outros  glícidos  e  a  ruta  glicolítica,  así  como  a

necesidade de regulación e control de glícidos.

42.Definir respiración celular, e identificar as rutas metabólicas que desembocan no

acetil-CoA.

43.Explicar o significado e a función do ciclo de Krebs, o transporte de electróns e a

fosforilación oxidativa.

44.Obter  o  balance  global  da  respiración  celular,  os  rendementos  enerxéticos  e

establecer as conclusións xerais do proceso.

45.Explicar o proceso da fotosíntese, as súas fases, a discusión da súa ecuación

xeral  e  comprender  o papel  dos pigmentos fotosintéticos na transformación da

enerxía lumínica en enerxía química.

46.Recoñecer como se produce a síntese neta de materia orgánica a partir da fixación

do CO2 na fase escura da fotosíntese.

47.Enunciar o fenómeno da fotorrespiración e interpretar as adaptacións metabólicas

de determinadas plantas aos seus respectivos ambientes.
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48.Definir  o proceso da quimiosíntese,  expoñer  as súas características e as súas

consecuencias.

49.Desenvolver o concepto de ciclo celular e describir as súas fases.

50.Definir mitose, interpretar a súa función biolóxica e analizar as súas fases.

51.Definir meiose, analizar a súa función biolóxica, as súas diferenzas coa mitose, a

súa importancia xenética, as súas fases e a regulación do ciclo celular.

52.Diferenciar os conceptos de herdanza e xenética.

53.Explicar as leis de Mendel.

54.Resolver  problemas  de  xenética  nos  que  se  descubra  o  xenotipo  a  partir  de

cruzamentos con fenotipos coñecidos.

55.Explicar a teoría cromosómica da herdanza.

56.Coñecer as excepcións ao modelo mendeliano.

57.Sinalar  as  características  da  herdanza  ligada  ao  sexo  e  a  transmisión  de

caracteres ligados ao sexo.

58.Distinguir os enfoques formal e molecular no concepto de xene e explicar como se

produce nunha célula o fluxo da información xenética

59.Describir  o  proceso  de  replicación  do  ADN,  tanto  en  procariontes  coma  en

eucariontes, e indicar as funcións das moléculas que interveñen nese proceso.

60. Describir cada unha das fases do proceso da transcrición da información xenética

nas células procariotas e eucariotas.

61. Definir  o  concepto de código xenético e enunciar  as súas características e as

consecuencias que se poden obter da súa universalidade.

62.Especificar o proceso de síntese de proteínas a partir da información contida no

ARN mensaxeiro.

63.Recoñecer a necesidade do control e regulación da expresión xénica e describir

algúns modelos de regulación en procariontes e en eucariontes.

64.Definir  e  clasificar  as  formas  de  alteración  da  información  xenética,  á  luz  da

bioloxía molecular.

65.Reconocer o feito evolutivo e argumentar a súa existencia.

66.Diferenciar a teoría darwinista e neodarwinista.

67.  Relacionar  as  frecuencias  xénicas  coa  xenética  de  poboacións,  e,  núltima

instancia, coa evolución.
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68.Analizar  algúns  factores  que  incrementan  a  bioviversidade  e  favorecen   á

especiación.

69.Destacar as características xerais dos virus e as fases de replicación do xenoma

vírico.

70.Detallar os ciclos de multiplicación vírica e o concepto de retrovirus.

71.Distinguir as distintas formas acelulares e a súa relación coas células procariotas e

eucariotas.

72.Sinalar  os  grupos  taxonómicos  que  inclúen  microorganismos,  baseándose  na

clasificación dos cinco reinos.

73.Explicar  as  características  xerais  de  cada un dos reinos monera,  protoctista  e

fungos.

74.Coñecer  algúns métodos de cultivo e de observación microscópica básicos en

microbioloxía, e recoñecer as fases de crecemento das poboacións bacterianas.

75.Analizar a actividade xeoquímica dos microorganismos e a súa relación cos ciclos

da materia.

76. Interpretar a acción dos microorganismos sobre a saúde.

77.Coñecer a natureza dos mecanismos de defensa do organismo.

78.Analizar a composición do sistema inmunolóxico.

79.Explicar  os  conceptos  de  antíxeno  e  de  anticorpo,  as  súas  características,

estrutura e forma de acción.

80.Coñecer os mecanismos defensivos inespecíficos.

81.Coñecer os mecanismos defensivos específicos.

82.Comprender o concepto de inmunidade, os seus tipos, a súa importancia sanitaria

e explicar os métodos para adquirila.

83.Coñecer  o  que  son  as  enfermidades  autoinmunes,  as  causas  polas  que  se

producen e os tratamentos que se utilizan para combatelas.

84.Comprender  o concepto de inmunodeficiencia e coñecer  os efectos do VIH na

especie humana.

85.Describir  en  que  consiste  a  hipersensibilidade  e  indicar  as  características  das

alerxias.

86.Coñecer os diferentes tipos de transplantes que existen e o papel que desempeña

o sistema inmunolóxico no rexeitamento.
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87.Analizar a relación entre o sistema inmunolóxico e o cancro.

88.Coñecer  o  concepto  de  biotecnoloxía,  as  características  dos  procedementos

biotecnolóxicos  tradicionais  e  da  nova  biotecnoloxía  e  os  ámbitos  de  traballo

principais desta.

89.Describir algunhas técnicas utilizadas en enxeñería xenética e a súa importancia

na evolución da biotecnoloxía.

90.Expoñer  as  principais  aplicacións  da  biotecnoloxía  no  desenvolvemento  de

distintos campos, como a industria, a minería, a agricultura, a gandería, o medio e

a medicina.

 5.5.3 Contribución  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave.  Perfis

competenciais.

Competencias clave Estándares de aprendizaxe

Competencia matemática

e competencia básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

( CMCCT)

BB11/ BB113/BB 122 / BB 123 /  BB 132 / BB 133 / BB 141 / 

BB 161 / BB 171 /BB 211 /

BB 241 /BB 251 /BB 281 /BB 291 /BB 321/BB 331/BB342/ 

BB351/ BB352/ BB 3101/

BB 3131/ BB 3132/ BB 431/BB 441/ BB 461/ BB 462/ BB 463/

Comunicación lingüística 

(CCL)

 BB 151 /BB 231 /BB 251 /BB 261 /BB 271 /BB 311/ BB361/ 

BB 441/  BB 521/

 BB 541/ BB 571/

Competencia dixital (CD) BB113/ BB 123 / BB 133 / BB 141 / BB 211 /BB 231 /BB 241 / 

BB351/ BB353 / BB 451/

 BB 431/ BB 463/

Conciencia e expresións 

culturais (CCEC)

BB 292 /BB 2111//BB 2121/BB 311/ BB 371/ BB 372/ BB 381/ 

BB 391/ BB 3141/

BB 3151/ BB 461/ BB 462/ BB 591/ BB 5101/ BB 5102/ BB 

5103

Competencias sociais e BB 292 /BB 2111/BB 311/ BB362 / BB 371/ BB 372/ BB 381/ 
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cívicas (CSC) BB 391/ BB 3141/

BB 451/ BB 461/BB 462/ BB 591/BB 5101/ BB 5102/ BB 5103

Sentido de iniciativa e 

espíritu emprendedor 

(CSIEE)

 BB 131 /  BB 132 /BB 221 /BB 222 /BB 242 /BB 261 /BB 

271 /BB 2101 / BB 381/ 

BB 3111/ BB 3132/  BB 411/  BB 421/  BB 511/ BB 571/ BB 

591/

Aprender a aprender 

(CAA)

BB11/BB 112 / BB 121 / BB 123 / BB 131 / BB 133 /  BB 161 / 

BB 171 /BB 211 /BB 222 /BB 241 /BB 242 /BB 251 /BB 261 

/BB 271 /BB 281 /BB 2101 /BB 2102 /BB 321/

BB 331/ BB341/BB342/ BB353 /BB362 / BB 371/ BB 372/ BB 

3101/BB 3121/

BB 3132/ BB 3151/ BB 461/ BB 511/  BB 531/ BB 541/BB 551/

BB 581/

BB 5101/BB 5102/

 5.5.4 Táboa que recolle a relación entre os obxectivos do bacharelato, os contidos

de bioloxía de 2º, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe, as

competencias clave, os temas a impartir e a temporalización:
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Bioloxía. 2º de bacharelato 

 

Bloque 1: A base molecular e físico-química da vida

Tema 1: Bioelementos Tema 2: Glícidos Tema 3: Lípidos Tema 4: Proteínas Tema 5:

Ácidos nucleicos. Temporalización 8 semanas da primeira avaliación

 

Obxectivo

s de 

Bacharela

to 

Contidos Criterios

avaliación 

Estándares de

aprendizaxe 

Grao

mínimo

consecución

%

Competencia

s clave 

 i 

e 

 B1.1. 

Compoñente

s químicos 

da vida. 

Concepto de 

bioelemento.

Tipos, 

propiedades 

e funcións 

dos 

bioelementos

. 

B1.2. Os 

enlaces 

químicos e a 

súa 

importancia en

bioloxía. 

B1.3. 

Biomoléculas: 

 B1.1. 

Determinar 

as 

propiedades 

fisicoquímica

s dos 

bioelemento

s que os fan 

indispensabl

es para a 

vida. 

Relacionar 

os enlaces 

químicos 

coa súa 

importancia 

biolóxica

 

 

 BB1.1. 

Describe 

técnicas 

instrumentais 

e métodos 

físicos e 

químicos que 

permiten o 

illamento das 

moléculas e a 

súa 

contribución 

ao grande 

avance da 

experimentaci

ón biolóxica

70  CAA 

 CMCCT 

 BB1.1.2. 

Clasifica os 

tipos de 

bioelementos 

90  CAA 
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concepto, 

clasificación e 

técnicas de 

separación. 

relacionando 

cada un coa 

súa proporción

e coa súa 

función 

biolóxica.

 BB1.1.3. 

Discrimina os 

enlaces 

químicos que 

permiten a 

formación de 

moléculas 

inorgánicas e 

orgánicas 

presentes nos 

seres vivos. 

90  CMCCT 

 CD 

 

 i 

 l 

 e 

 B1.4. 

Biomoléculas 

inorgánicas. 

Estrutura e 

propiedades 

fisicoquímicas 

da auga que a

fan unha 

molécula 

imprescindible

para a vida. 

Funcións dos 

sales 

 B1.2. 

Argumentar 

as razóns 

polas que a 

auga e os 

sales 

minerais son

fundamentai

s nos 

procesos 

biolóxicos. 

 

BB1.2.1. 

Relaciona a 

estrutura 

química da 

auga coas 

súas funcións 

biolóxicas. 

100  CAA 

 

 BB1.2.2. 

Distingue os 

tipos de sales 

minerais, e 

relaciona a 

composición 

70  CMCCT 
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minerais. 

 B1.5. 

Fisicoquímica 

das 

dispersións 

acuosas. 

Difusión, 

osmose e 

diálise. 

coa función. 

 BB1.2.3. 

Contrasta e 

realiza 

experiencias 

dos procesos 

de difusión, 

osmose e 

diálise, e 

interpreta a 

súa relación 

coa 

concentración 

salina das 

células. 

70  CMCCT 

 CAA 

 CD 

 d 

 l 

 B1.6. 

Biomoléculas

orgánicas: 

concepto, 

clasificación, 

estrutura, 

propiedades 

e funcións 

biolóxicas de 

glícidos, 

lípidos, 

prótidos e 

ácidos 

nucleicos. 

 B1.3. 

Recoñecer e 

identificar os 

tipos de 

moléculas 

que 

constitúen a 

materia viva, 

e 

relacionalos 

coas súas 

respectivas 

funcións 

biolóxicas na

célula. 

 BB1.3.1. 

Recoñece e 

clasifica os 

tipos de 

biomoléculas 

orgánicas, e 

relaciona a súa

composición 

química coa 

súa estrutura e

coa súa 

función. 

90  CAA 

 CSIEE 

 

 BB1.3.2. 

Deseña e 

realiza 

experiencias 

70  

CSIE

E  

CMC
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identificando 

en mostras 

biolóxicas a 

presenza de 

moléculas 

orgánicas. 

CT 

 BB1.3.3. 

Contrasta e 

relaciona os 

procesos de 

diálise, 

centrifugación 

e 

electroforese, 

e interpreta a 

súa relación 

coas 

biomoléculas 

orgánicas. 

70  CAA 

 CMCCT 

 CD 

 i  

g 

 B1.6. 

Biomoléculas

orgánicas: 

concepto, 

clasificación, 

estrutura, 

propiedades 

e funcións 

biolóxicas de 

glícidos, 

lípidos, 

prótidos e 

 B1.4. 

Identificar os 

tipos de 

monómeros 

que forman 

as 

macromolécu

las biolóxicas

e os enlaces 

que os unen.

 

 BB1.4.1. 

Identifica os 

monómeros e 

distingue os 

enlaces 

químicos que 

permiten a 

síntese das 

macromolécula

s: enlaces O-

glicosídico, 

enlace éster, 

90  CMCCT 

 CD 
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ácidos 

nucleicos. 

enlace 

peptídico e 

enlace O-

nucleosídico. 

 i  B1.6. Biom. 

orgánicas: 

concepto, 

clasificación, 

estrutura, 

propiedades 

e funcións de

glícidos, 

lípidos, 

prótidos e 

ácidos 

nucleicos. 

 B1.5. 

Determinar a

composición 

química e 

describir a 

función, a 

localización e

exemplos 

das 

principais 

biomol. 

orgánicas. 

 BB1.5.1. 

Describe a 

composición e 

a función das 

principais 

biomoléculas 

orgánicas. 

100  CCL  

 

 l  B1.7. 

Encimas: 

concepto, 

clasificación, 

propiedades 

e funcións. 

Catálise 

enzimática. 

Activación e 

inhibición 

enzimática. 

Alosterismo. 

 B1.6. 

Comprender 

e diferenciar 

a función 

biocatalizado

ra dos 

encimas, con

valoración da

súa 

importancia 

biolóxica. 

 BB1.6.1. 

Contrasta o 

papel 

fundamental 

dos encimas 

como 

biocatalizadore

s, e relaciona 

as súas 

propiedades 

coa súa 

función 

catalítica. 

90  CAA 

 CMCCT 

 l  

ñ 

 B1.8. 

Vitaminas: 

 B1.7. Sinalar

a importancia

 BB1.7.1. 

Identifica os 

70  CAA 

 CCEC 
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concepto, 

clasificación e

funcións. 

das 

vitaminas 

para o 

mantemento 

da vida. 

tipos de 

vitaminas 

asociando a 

súa 

imprescindible 

función coas 

doenzas que 

preveñen. 

Bloque 2. Acélula viva. Morfoloxía, estrutura e función

Tema 6: A célula: unidade morfolóxica e funcional Tema 7: Célula eucariota.

Temporalización: 2 semanas ao final da primeira avaliación

Tema 8: Ciclo e divisisón celular Temporalización: 2 semanas ao final da primeira

avaliación

Tema 9: Metabolismo Tema 10:  Catabolismo Tema 11: Anabolismo Temporalización:4

semanas iniciais da segunda avaliación

Obxectivo

s de 

Bacharela

to 

Contidos Criterios

avaliación 

Estándares de

aprendizaxe 

Grao

mínimo

consecución

%

Competencia

s clave 

 i  

e 

 B2.1. A célula 

como unidade 

estrutural e 

funcional dos 

seres vivos. 

Teoría celular. 

 B2.2. 

Evolución dos 

métodos de 

estudo das 

células. 

Preparación e 

 B2.1. 

Establecer 

as diferenzas

estruturais e 

de 

composición 

entre células 

procariotas e

eucarióticas. 

 

 BB2.1.1. 

Compara unha

célula 

procariota con 

unha 

eucariótica, e 

identifica os 

orgánulos 

citoplasmático 

presentes 

nelas. 

 

100  CAA 

 CMCCT 

 CD 
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procesamento 

das mostras 

para a 

observación ao

MO e ao ME

 d 

 e 

 l 

 B2.3. 

Morfoloxía 

celular. 

Composición, 

estrutura, 

funcións e 

propiedades 

das envolturas 

e dos 

orgánulos 

celulares. 

 B2.4. Modelos 

de 

organización 

celular en 

procariotas e 

eucarióticas. 

Células 

animais e 

vexetais. 

 B2.5. 

Observación 

microscópica 

de células 

procariotas e 

eucariotas 

 B2.2. 

Interpretar e 

identificar a 

estrutura 

dunha célula 

eucariótica 

animal e 

dunha 

vexetal, 

representar 

os seus 

orgánulos e 

describir a 

súa función. 

 BB2.2.1. 

Esquematiza 

os orgánulos 

citoplasmático

s e recoñece 

as súas 

estructuras. 

 

90  CSIEE 

 

 BB2.2.2. 

Analiza a 

relación entre 

a composición 

química, a 

estrutura e a 

ultraestructura 

dos orgánulos 

celulares, e a 

súa función. 

80  CSIEE 

 CAA 

 

135
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             IES Indalecio Pérez tizón



Programación /curso 2022-23

tanto animais 

como vexetais.

 i  B2.6. Ciclo 

celular. 

 

 B2.3. 

Analizar o 

ciclo celular e

diferenciar as

súas fases. 

 BB2.3.1. 

Identifica as 

fases do ciclo 

celular, e 

explica os 

principais pro-

cesos que 

acontecen en 

cada unha. 

100  CCL  

 CD 

 e 

 l 

 B2.7. División 

celular. Mitose 

en células 

animais e 

vexetais. 

 B2.8. Meiose. 

Necesidade 

biolóxica da 

meiose para a 

reprodución 

sexual. 

Importancia da

reprodución 

sexual na 

evolución dos 

seres vivos. 

 B2.9. 

Observación 

de células en 

mitose. Estudo

 B2.4. 

Distinguir e 

identificar os 

tipos de 

división 

celular, e 

desenvolver 

os 

acontecemen

tos que 

teñen lugar 

en cada fase.

 

 BB2.4.1. 

Recoñece en 

microfotografía

s e esquemas 

as fases da 

mitose e da 

meiose, e 

indica os 

acontecement

os básicos que

se producen 

en cada unha. 

 

90  CAA 

 CMCCT 

 CD 

 

 BB2.4.2. 

Establece as 

analoxías e as 

diferenzas 

máis 

significativas 

entre mitose e 

70  CAA 

 CSIEE 
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das fases da 

división celular.
meiose. 

 e  B2.8. 

Meiose. 

Necesidade 

biolóxica da 

meiose para 

a reprodución

sexual. 

Importancia 

da 

reprodución 

sexual na 

evolución dos

seres vivos. 

 B2.5. 

Argumentar 

a relación da 

meiose coa 

variabilidade 

xenética das 

especies. 

 

 BB2.5.1. 

Resume a 

relación da 

meiose coa 

reprodución 

sexual, o 

aumento da 

variabilidade 

xenética e a 

posibilidade de

evolución das 

especies. 

80  CAA 

 CCL  

 CMCCT 

 e 

 i 

 m 

 B2.10. 

Importancia 

da membrana

nos 

fenómenos 

de transporte.

Tipos de 

transporte. 

Endocitose e 

exocitose. 

 B2.6. 

Examinar e 

comprender 

a importancia

das 

membranas 

na regulación

dos 

intercambios 

celulares 

para o 

mantemento 

da vida, e 

realizar 

experiencias 

sobre a 

 BB2.6.1. 

Compara e 

distingue os 

tipos e os 

subtipos de 

transporte a 

través das 

membranas, e 

explica 

detalladament

e as 

características 

de cada un. 

 

100  CAA 

 CCL  

 CSIEE 
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plasmolise e 

a 

turxescencia.

 l  B2.11. 

Introdución ao 

metabolismo: 

catabolismo e 

anabolismo. 

 B2.12. 

Reaccións 

metabólicas: 

aspectos 

enerxéticos e 

de regulación. 

 B2.7. 

Comprender 

e diferenciar 

os procesos 

de 

catabolismo 

e 

anabolismo, 

e establecer 

a relación 

entre ambos.

 

 BB2.7.1. 

Define e 

interpreta os 

procesos 

catabólicos e 

os anabólicos, 

así como os 

intercambios 

enerxéticos 

asociados a 

eles. 

 

90  CAA 

 CSIEE 

 CCL  

 

 e 

 i 

 f 

 B2.13. 

Respiración 

celular: o seu

significado 

biolóxico. 

Orgánulos 

celulares 

implicados no

proceso 

respiratorio. 

 

 B2.8. 

Describir as 

fases da 

respiración 

celular, 

identificando 

rutas e 

produtos 

iniciais e 

finais. 

 

 BB2.8.1. Sitúa,

a nivel celular 

e a nivel de 

orgánulo, o 

lugar onde se 

produce cada 

un destes 

procesos, e 

diferencia en 

cada caso as 

rutas principais

de 

degradación e 

de síntese, e 

os encimas e 

as moléculas 

80  CAA 

 CMCCT 
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máis 

importantes 

responsables 

dos devanditos

procesos. 

 i  B2.14. 

Diferenzas 

entre as vías 

aeróbicas e 

anaeróbicas. 

 B2.15. As 

fermentacións 

e as súas 

aplicacións. 

Observación 

do proceso de 

fermentación 

mediante 

lévedos. 

 B2.9. 

Diferenciar a 

vía aeróbica 

da 

anaeróbica. 

 

 BB2.9.1. 

Contrasta as 

vías aeróbicas 

e anaeróbicas,

e establece a 

súa relación co

seu 

rendemento 

enerxético. 

70  CMCCT 

 BB2.9.2. 

Valora a 

importancia 

das 

fermentacións 

en numerosos 

procesos 

industriais, e 

recoñece as 

súas 

aplicacións. 

70  CCEC 

 CSC 

 l  B2.16. 

Fotosíntese: 

localización 

celular en 

procariotas e 

eucarióticas. 

 B2.10. 

Pormenorizar

os procesos 

que teñen 

lugar en 

cada fase da 

 

BB2.10.1.Identi

fica e clasifica 

os tipos de 

organismos 

fotosintéticos. 

70  CAA 

 CSIEE 
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Etapas do 

proceso 

fotosintético. 

Balance 

global. 

fotosíntese. 

 

 

 BB2.10.2. 

Localiza a 

nivel 

subcelular 

onde se leva a 

cabo cada 

fase, e destaca

os procesos 

que teñen 

lugar. 

70  CAA 

 

 a 

 l 

 B2.17. 

Importancia 

biolóxica 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. 

 BB2.11.1. 

Contrasta a 

importancia 

biolóxica da 

fotosíntese 

para o 

mantemento 

da vida na 

Terra. 

 

80  CSC 

 CCEC 

 

 e 

 i 

 B2.18. 

Quimiosíntese. 

 

 B2.12. 

Argumentar a

importancia 

da 

 BB2.12.1. 

Valora o papel 

biolóxico dos 

organismos 

70  CCEC 
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quimiosíntese

. 

quimiosintético

s.  

Bloque 3. Xenética e evolución 

Tema 12: Xenética mendeliana Tema 13: Xenética molecular. Temporalización: 3

semanas da 4ª avaliación

Tema 14: Enxeñería xenética Tema 15: Evolución e xenética de poboacións.

Temporalización: 1 semana  da 4ª avaliación

Obxectivo

s de 

Bacharela

to 

Contidos Criterios

avaliación 

Estándares de

aprendizaxe 

Grao

mínimo

consecución

%

Competencia

s clave 

 i  

d 

 B3.1. 

Xenética 

molecular. 

Importancia 

biolóxica do 

ADN como 

portador da 

información 

xenética. 

Concepto de 

xene. 

 B3.1. 

Analizar o 

papel do 

ADN como 

portador da 

información 

xenética. 

 

 BB3.1.1. 

Describe a 

estrutura e a 

composición 

química do 

ADN, e 

recoñece a 

súa 

importancia 

biolóxica como

molécula 

responsable 

do 

almacenament

o, a 

conservación e

a transmisión 

da información

xenética. 

90  CCL  

 CSC 

 CCEC 

 l  B3.2.  B3.2.  BB3.2.1. 80  CAA 
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Replicación 

do ADN. 

Etapas da 

replicación. 

Diferenzas 

entre o 

proceso 

replicativo 

entre 

eucarióticas e

procariotas. 

Distinguir as 

etapas da 

replicación e 

os encimas 

implicados 

nela. 

Diferencia as 

etapas da 

replicación e 

identifica os 

encimas 

implicados 

nela. 

 

 CMCCT 

 i 

 l 

  B3.3. ARN: 

tipos e 

funcións. 

  B3.4. Fluxo 

da 

información 

xenética nos 

seres vivos. 

 B3.5. 

Expresión 

dos xenes. 

Transcrición 

e tradución 

xenéticas en 

procariotas e 

eucarióticas. 

O código 

xenético na 

información 

xenética. 

 B3.3. 

Establecer a 

relación do 

ADN coa 

síntese de 

proteínas. 

 

 BB3.3.1. 

Establece a 

relación do 

ADN co 

proceso da 

síntese de 

proteínas. 

70  CAA 

 CMCCT 
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 i  B3.3. ARN: 

tipos e 

funcións. 

 B3.5. 

Expresión dos 

xenes. 

Transcrición e 

tradución 

xenéticas en 

procariotas e 

eucarióticas. O 

código xenético

na información 

xenética. 

 B3.6. 

Resolución de 

problemas de 

xenética 

molecular. 

 B3.4. 

Determinar 

as 

característica

s e as 

funcións dos 

ARN. 

 

 BB3.4.1. 

Diferencia os 

tipos de ARN e

a función de 

cada un nos 

procesos de 

transcrición e 

tradución. 

 

80  CAA 

 

 BB3.4.2. 

Recoñece e 

indica as 

características 

fundamentais 

do código 

xenético, e 

aplica ese 

coñecemento 

á resolución de

problemas de 

xenética 

molecular. 

80  CAA 

 CMCCT 

 g 

m 

 B3.5. 

Expresión dos 

xenes. 

Transcrición e 

tradución 

xenéticas en 

procariotas e 

eucarióticas. O 

código xenético

 B3.5. 

Elaborar e 

interpretar 

esquemas 

dos procesos

de 

replicación, 

transcrición e

tradución, e 

 BB3.5.1. 

Interpreta e 

explica 

esquemas dos 

procesos de 

replicación, 

transcrición e 

tradución. 

80  CD 

 

CMC

CT 

 BB3.5.2. 80  CMCCT 
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na información 

xenética. 

 B3.6. 

Resolución de 

problemas de 

xenética 

molecular. 

 B3.7. 

Regulación da 

expresión 

xénica. 

a regulación 

da expresión 

xénica. 

 

Resolve 

exercicios 

prácticos de 

replicación, 

transcrición e 

tradución, e de

aplicación do 

código 

xenético. 

 BB3.5.3. 

Identifica e 

distingue os 

encimas 

principais 

relacionados 

cos procesos 

de transcrición 

e tradución. 

70  CAA 

CD 

 e 

 ñ 

 B3.8. 

Mutacións: 

tipos. Axentes

mutaxénicos. 

 

 B3.6. Definir 

o concepto 

de mutación 

e distinguir 

os principais 

tipos e 

axentes 

mutaxénicos.

 BB3.6.1. 

Describe o 

concepto de 

mutación e 

establece a 

súa relación 

cos fallos na 

transmisión da 

información 

xenética. 

70  CCL  

 

 BB3.6.2. 

Clasifica as 

mutacións e 

70 CAA 

CSC 
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identifica os 

axentes 

mutaxénicos 

máis 

frecuentes. 

 h 

 l 

 ñ 

B3.9. 

Mutacións e 

cancro. 

B3.10. 

Implicacións 

das mutacións 

na evolución e 

na aparición de

novas 

especies. 

 B3.7. 

Relacionar 

mutación e 

cancro. 

Destacar a 

importancia 

das 

mutacións na

evolución 

das 

especies. 

 BB3.7.1. 

Asocia a 

relación entre 

a mutación e o

cancro, e 

determina os 

riscos que 

implican 

algúns axentes

mutaxénicos. 

60 CAA 

CSC 

CCEC 

 

 BB3.7.2. 

Destaca a 

importancia 

das mutacións 

na evolución e 

na aparición 

de novas 

especies. 

80 CAA 

CSC 

CCEC 

 a 

 g 

 B3.11. 

Enxeñaría 

xenética. 

Principais 

liñas actuais 

de 

investigación.

Organismos 

 B3.8. 

Desenvolver 

os avances 

máis 

recentes no 

ámbito da 

enxeñaría 

xenética, así 

 BB3.8.1. 

Resume e 

realiza 

investigacións 

sobre as 

técnicas 

desenvolvidas 

nos procesos 

70 CSIEE 

CSC 

CCEC 
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modificados 

xeneticament

e. 

como as 

súas 

aplicacións. 

de 

manipulación 

xenética para 

a obtención de

organismos 

transxénicos. 

 a 

 c 

 d 

 B3.12. 

Proxecto 

xenoma: 

repercusións 

sociais e 

valoracións 

éticas da 

manipulación 

xenética e 

das novas 

terapias 

xénicas. 

 B3.9. 

Analizar os 

progresos no

coñecemento

do xenoma 

humano e a 

súa 

influencia 

nos novos 

tratamentos. 

 BB3.9.1. 

Recoñece e 

indica os 

descubrimento

s máis 

recentes sobre

o xenoma 

humano e as 

súas 

aplicacións en 

enxeñaría 

xenética, e 

valora as súas 

implicacións 

éticas e 

sociais. 

70  CSC 

 CCEC 

 b 

 e 

 m 

 B3.13. 

Xenética 

mendeliana. 

Teoría 

cromosómica

da herdanza. 

Determinismo

do sexo e 

herdanza 

 B3.10. 

Formular os 

principios da 

xenética 

mendeliana, 

aplicando as 

leis da 

herdanza na 

resolución de

 BB3.10.1. 

Analiza e predí

aplicando os 

principios da 

xenética 

mendeliana, os

resultados de 

exercicios de 

transmisión de 

80  CAA 

 CMCCT 
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ligada ao 

sexo e 

influída polo 

sexo. 

 

problemas, e

establecer a 

relación 

entre as 

proporcións 

da 

descendenci

a e a 

información 

xenética. 

caracteres 

autosómicos, 

caracteres 

ligados ao 

sexo e 

influídos polo 

sexo. 

 b 

 i 

 B3.14. 

Evidencias do

proceso 

evolutivo. 

 B3.11. 

Diferenciar 

evidencias do

proceso 

evolutivo. 

 BB3.11.1. 

Argumenta 

evidencias que 

demostran o 

feito evolutivo. 

90  CSIEE 

 CCL  

 m  B3.15. 

Darwinismo e 

neodarwinism

o: teoría 

sintética da 

evolución. 

 B3.12. 

Recoñecer e 

diferenciar os

principios da 

teoría 

darwinista e 

neodarwinist

a. 

 BB3.12.1. 

Identifica os 

principios da 

teoría 

darwinista e 

neodarwinista, 

e compara as 

súas 

diferenzas. 

80  CAA 

 

 a  B3.16. 

Xenética de 

poboacións. 

Frecuencias 

xénicas e a 

súa relación 

coa 

 B3.13. 

Relacionar o 

xenotipo e as

frecuencias 

xénicas coa 

xenética de 

poboacións e

 BB3.13.1. 

Distingue os 

factores que 

inflúen nas 

frecuencias 

xénicas. 

70  CMCCT 

 BB3.13.2. 60  CAA 
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evolución. a súa 

influencia na 

evolución. 

Comprende e 

aplica modelos

de estudo das 

frecuencias 

xénicas na 

investigación 

privada e en 

modelos 

teóricos. 

 CMCCT 

CSIEE 

 d 

 e 

 l 

 B3.17. A 

mutación e a 

recombinació

n xénica 

como 

procesos que

xeran 

cambios e 

adaptacións. 

Principios da 

selección 

natural. 

 B3.14. 

Recoñecer e 

indicar a 

importancia 

da mutación 

e a 

recombinació

n como 

motores da 

evolución. 

 

 BB3.14.1. 

Ilustra a 

relación entre 

mutación e 

recombinación,

o aumento da 

diversidade e a

súa influencia 

na evolución 

dos seres 

vivos. 

80  CSC 

 CCEC 

 

 l  

a 

 B3.18. 

Evolución e 

biodiversidade.

 B3.19. Proceso

de especiación.

Modelos de 

especiación. 

 B3.15. 

Analizar os 

factores que 

incrementan 

a 

biodiversidad

e e a súa 

influencia no 

proceso de 

especiación. 

 BB3.15.1. 

Distingue tipos

de especiación

e identifica os 

factores que 

posibilitan a 

segregación 

dunha especie 

orixinal en 

dúas especies 

70  CCEC 

 CAA 
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diferentes. 

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

 Tema 16: Microbioloxía: Tema 17: Virus e microorganismos. Temporalización: 2

semanas ao final da segunda avaliación

Obxectivo

s de 

Bacharela

to 

Contidos Criterios

avaliación 

Estándares de

aprendizaxe 

Grao

mínimo

consecución

%

Competencia

s clave 

 l 

 m 

 B4.1. 

Microbioloxía.

Concepto de 

microorganis

mo. 

Microorganis

mos con 

organización 

celular e sen 

ela. 

 B4.1. 

Diferenciar 

os tipos de 

microorganis

mos en 

función da 

súa 

organización 

celular. 

 BB4.1.1. 

Clasifica os 

microorganism

os no grupo 

taxonómico ao 

que pertencen.

60  CSIEE 

 

 e  B4.2. Virus, 

outras formas 

acelulares e 

partículas 

infectivas 

subvirais. 

Bacterias. 

Fungos 

microscópicos. 

Protozoos. 

Algas 

microscópicas. 

 B4.3. 

 B4.2. 

Describir as 

característica

s estruturais 

e funcionais 

dos grupos 

de 

microorganis

mos. 

 

 BB4.2.1. 

Analiza a 

estrutura e a 

composición 

dos 

microorganism

os e 

relaciónaas 

coa súa 

función. 

 

60  CSIEE 
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Observación 

microscópica 

de protozoos, 

algas e fungos.

 l 

 m 

 B4.4. Métodos 

de estudo dos 

microorganism

os. 

Esterilización e

pasteurización.

 B4.5. 

Realización de 

experiencias 

de cultivo de 

microorganism

os. 

 B4.3. 

Identificar os 

métodos de 

illamento, 

cultivo e 

esterilización

dos 

microorganis

mos. 

 BB4.3.1. 

Describe 

técnicas 

instrumentais 

que permiten o

illamento, o 

cultivo e o 

estudo dos 

microorganism

os para a 

experimentació

n biolóxica. 

60  CD 

 

CMC

CT 

 a 

 l 

 B4.6. 

Microorganis

mos nos 

ciclos 

xeoquímicos. 

 

 B4.4. Valorar

a importancia

dos 

microorganis

mos nos 

ciclos 

xeoquímicos.

 BB4.4.1. 

Recoñece e 

explica o papel

fundamental 

dos 

microorganism

os nos ciclos 

xeoquímicos. 

60  

CCL 

 

CMC

CT 

 b 

 c 

 d 

 B4.7. 

Microorganis

mos como 

axentes 

produtores de

doenzas. 

 B4.5. 

Recoñecer e 

numerar as 

doenzas 

máis 

frecuentes 

transmitidas 

 BB4.5.1. 

Relaciona os 

microorganism

os patóxenos 

máis 

frecuentes 

coas doenzas 

70  CSC 

 CD 
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polos 

microorganis

mos, 

utilizando o 

vocabulario 

axeitado 

relacionado 

con elas. 

que orixinan. 

 a 

 c 

 g 

 ñ 

 B4.8. 

Biotecnoloxía. 

Utilización dos 

microorganism

os nos 

procesos 

industriais: 

produtos 

elaborados por

biotecnoloxía. 

 B4.9. 

Realización de

experiencias 

con 

microorganism

os 

fermentadores.

 B4.6. Avaliar 

as 

aplicacións 

da 

biotecnoloxía

e a 

microbioloxía

na industria 

alimentaria e 

farmacéutica,

e na mellora 

do medio. 

 BB4.6.1. 

Analiza a 

intervención 

dos 

microorganism

os en 

numerosos 

procesos 

naturais e 

industriais, e 

as súas 

numerosas 

aplicacións 

70  CAA 

 CCEC 

 CSC 

 CMCCT 

 BB4.6.2. 

Recoñece e 

identifica os 

tipos de 

microorganism

os implicados 

en procesos 

fermentativos 

de interese 

industrial. 

70  CCEC 

 CSC 

 CMCCT 
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 BB4.6.3. 

Valora as 

aplicacións da 

biotecnoloxía e

a enxeñaría 

xenética na 

obtención de 

produtos 

farmacéuticos, 

en medicina e 

en 

biorremediació

n, para o 

mantemento e 

a mellora do 

medio. 

80  CD 

 

CMC

CT 

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

Tema 18: Sistema inmunitario. Tema 19: Enfermidades Temporalización: 2 semanas

ao final da segunda avaliación

Obxectivo

s de 

Bacharela

to 

Contidos Criterios

avaliación 

Estándares de

aprendizaxe 

Grao

mínimo

consecución

%

Competencia

s clave 

 d

e 

b 

 B5.1. 

Concepto 

actual de 

inmunidade. 

Sistema 

inmunitario. 

Defensas 

internas 

 B5.1. 

Desenvolver 

concepto 

actual de 

inmunidade. 

 BB5.1.1. 

Analiza os 

mecanismos de 

autodefensa dos

seres vivos e 

identifica os 

tipos de resposta

inmunitaria.  

80  CAA

 CSIEE 

152
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             IES Indalecio Pérez tizón



Programación /curso 2022-23

inespecíficas. 

 l 

 i 

 B5.2. 

Inmunidade 

específica: 

características 

e tipos (celular 

e humoral). 

Células 

responsables. 

 B5.3. 

Identificación 

de células 

inmunitarias 

mediante a 

súa 

observación. 

 B5.2. 

Distinguir 

inmunidade 

inespecífica 

e específica, 

así como as 

súas células 

respectivas. 

 BB5.2.1. 

Describe as 

características 

e os métodos 

de acción das 

células 

implicadas na 

resposta 

inmune. 

90  CCL  

 

 i 

 l 

 B5.4. 

Mecanismo 

de acción da 

resposta 

inmunitaria. 

Memoria 

inmunolóxica.

 B5.3. 

Discriminar 

resposta 

inmune 

primaria e 

secundaria. 

 BB5.3.1. 

Compara as 

características 

da resposta 

inmune 

primaria e 

secundaria. 

100  CAA 

 

 e 

 g 

 i 

 B5.5. 

Antíxenos e 

anticorpos. 

Estrutura dos

anticorpos. 

Formas de 

acción. A súa 

función na 

 B5.4. Definir 

os conceptos

de antíxeno 

e anticorpo, 

e identificar a

estrutura dos

anticorpos. 

 BB5.4.1. 

Define os 

conceptos de 

antíxeno e de 

anticorpo, e 

recoñece a 

estrutura e a 

composición 

100  CCL  

 CAA 
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resposta 

inmune. 

química dos 

anticorpos. 

 i 

 l 

 B5.6. 

Reacción 

antíxeno-

anticorpo: 

tipos e 

característica

s. 

 B5.5. 

Diferenciar os

tipos de 

reacción 

antíxeno-

anticorpo. 

 BB5.5.1. 

Clasifica os 

tipos de 

reacción 

antíxeno-

anticorpo e 

resume as 

características 

de cada un. 

80  CAA 

 

 i 

 l 

 B5.7. 

Inmunidade 

natural e 

artificial ou 

adquirida. 

Soros e 

vacinas. A 

súa 

importancia 

na loita 

contra as 

doenzas 

infecciosas. 

 B5.6. 

Diferenciar 

inmunidade 

natural e 

artificial, e 

soro e vacina.

 BB5.6.1. 

Destaca a 

importancia da

memoria 

inmunolóxica 

no mecanismo 

de acción da 

resposta 

inmunitaria e 

asóciaa coa 

síntese de 

vacinas e 

soros. 

80  CAA 

 m 

 h 

 ñ 

 B5.8. 

Disfuncións e 

deficiencias do 

sistema 

inmunitario. 

Alerxias e 

inmunodeficien

 B5.7. 

Investigar a 

relación 

entre as 

disfuncións 

do sistema 

inmune e 

 BB5.7.1. 

Resume as 

principais 

alteracións e 

disfuncións do 

sistema 

inmunitario, e 

70  CCL  

 CSIEE 
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cias. 

 B5.9. Sistema 

inmunitario e 

cancro. 

algunhas 

patoloxías 

frecuentes. 

analiza as 

diferenzas 

entre alerxias 

e 

inmunodeficien

cias. 

 h

 g 

a 

 B5.10. A SIDA

e os seus 

efectos no 

sistema 

inmunitario. 

 B5.8. 

Analizar e 

describir o ciclo

do virus do 

VIH.  

 BB5.8.1. 

Describe o ciclo 

de 

desenvolvement

o do VIH. 

60  CAA

 CD 

 CCL  

 e 

 i 

 B5.11. 

Doenzas 

autoinmunes. 

 B5.9. 

Describir o 

proceso de 

autoinmunida

de. 

 BB5.9.1. 

Clasifica e cita 

exemplos das 

doenzas 

autoinmunes 

máis 

frecuentes, así

como os seus 

efectos sobre 

a saúde. 

70  CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 e 

 a 

 c 

 B5.12. 

Anticorpos 

monoclonais e 

enxeñaría 

xenética. 

 B5.13. 

Transplante de

órganos e 

problemas de 

rexeitamento. 

 B5.10. 

Argumentar 

e valorar os 

avances da 

inmunoloxía 

e a 

enxeñaría 

xenética nos 

tratamentos 

con 

 BB5.10.1. 

Recoñece e 

valora as 

aplicacións da 

inmunoloxía e 

da enxeñaría 

xenética para 

a produción de

anticorpos 

monoclonais. 

80  CSC 

 CCEC 
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Reflexión ética 

sobre a doazón

de órganos, 

medula e 

sangue. 

anticorpos 

monoclonais 

e os 

transplantes 

de órganos, 

e a 

problemática 

do 

rexeitamento

. 

 BB5.10.2. 

Describe os 

problemas 

asociados ao 

transplante de 

órganos, e 

identifica as 

células que 

actúan. 

80  CAA 

 CSC 

 CCEC 

 BB5.10.3. 

Clasifica e 

entende os 

tipos de 

transplantes, e

relaciona os 

avances neste 

ámbito co 

impacto futuro 

na doazón de 

órganos, 

medula e 

sangue.  

80  CSC 

 CCEC 

 

A temporalización proposta é orientativa.

Os procedementos e instrumentos de avaliación para usar con cada estándar poden ser

calquera dos que aparecen recollidos no epígrafe correspondente desta programación

(5.6.8)

 5.5.5 Desenvolvemento dos Contidos

1. Os bioelementos. Clasificación e funcións. Características do átomo de carbono
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Elaboración de esquemas da clasificación dos bioelementos.

 Análise  de  datos  para  comparar  a  composición  química  da  codia

terrestre e do corpo humano.

2. As biomoléculas. Clasificación. Características das biomoléculas orgánicas

  Elaboración de esquemas da clasificación das biomoléculas.

 Recoñecemento dos grupos funcionais presentes nas moléculas orgánicas.

3. As biomoléculas inorgánicas: a auga, estrutura, propiedades fisicoquímicas

e funcións biolóxicas; e os sales minerais

 Representación esquemática da estrutura reticular da auga.

 Relación  da  estrutura  da  auga  coas  súas  propiedades  e  as  súas

funcións biolóxicas.

4. O equilibrio ácido-base. O pH e os sistemas tampón

 Interpretación de gráficas de pH.

 Resolución de problemas relacionados co pH e as disolucións tampón.

5. As disolucións acuosas

 Realización de esquemas que mostren as diferenzas entre as dispersións

coloidais e as disolucións.

6. A osmose e os fenómenos osmóticos nas células

 Realización de problemas relacionados cos fenómenos osmóticos.

 Interpretación de esquemas relacionados cos fenómenos osmóticos

en diferentes medios e tipos celulares.

7. Valoración da importancia da evolución molecular como proceso de selección dos

bioelementos máis adecuados para a vida.

8. Toma  de  conciencia  da  importancia  do  equilibrio  acuoso  e  salino  para  o

mantemento da vida.

9. Valoración  da  auga  como  un  líquido  con  características  únicas,

imprescindible para a vida, e como un ben escaso que se debe conservar.

10.  Os glícidos. Características xerais e clasificación

  Elaboración  dun  esquema  coa  clasificación  xeral  de  glícidos,

destacando a súa estrutura e a súa función.

 Formulación dos glícidos atendendo ao número de átomos de C e ao seu
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grupo funcional.

 Observación no laboratorio do poder redutor dos glícidos.

11. Os monosacáridos: estrutura, composición química, propiedades e funcións

 Identificación dos monosacáridos.

 Formulación dos monosacáridos máis importantes.

 Recoñecemento dos principais derivados dos monosacáridos.

 Localización dos carbonos asimétricos  e cálculo do número deles que

pode presentar cada molécula.

 Confección  do  paso  da  representación  de  Fischer  á  cíclica  dun

monosacárido.

12.O enlace O-glicosídico

 Esquematización do enlace O-glicosídico.

 Comparación  entre  os  tipos  de  enlaces  que  se  producen  entre  os

monosacáridos para formar os disacáridos.

13.Os disacáridos. Nomenclatura e principais disacáridos

 Relación da presenza dun ou outro tipo de enlace O-glicosídico co poder

redutor dos disacáridos.

 Formulación dos disacáridos máis importantes.

14.  Os polisacáridos. Clasificación e funcións

 Identificación da estrutura dos principais polisacáridos.

 Realización de esquemas que mostren a clasificación dos polisacáridos.

15.Ter conciencia da importancia das distintas regras de nomenclatura empregadas

para a denominación dos glícidos.

16.Aprecio da importancia de formular correctamente.

17.Valoración  da  importancia  dos  glícidos  na  alimentación  humana  e  como

compoñentes de diferentes materiais de uso cotián.

18.As características, a clasificación e as funcións dos lípidos

 Realización de esquemas sobre a clasificación dos lípidos.

19.Os ácidos graxos. Clasificación e propiedades

 Identificación dos  ácidos graxos saturados e insaturados.

 Investigación sobre a influencia dos ácidos graxos insaturados no colesterol.
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20.Lípidos de reserva enerxética e protectores: os acilglicéridos e os céridos

 Esquematización  da  formación  dunha  graxa  (esterificación  dun

triglicérido).

 Fabricación de xabón no laboratorio.

21.Lípidos de membrana: fosfolípidos, glicolípidos e esterois

 Realización de esquemas que representen a estrutura das moléculas

dos fosfolípidos, marcando nelas o seu carácter anfipático.

 Representación  das  principais  estruturas  que  os  lípidos  anfipáticos

poden formar nun medio acuoso.

 Investigación  sobre  a  relación  entre  o  colesterol  e  as  enfermidades

cardiovasculares.

22.Lípidos con outras funcións: terpenos, esteroides e prostaglandinas

 Análise da relación entre os terpenos e as vitaminas.

 Investigación sobre a relación das prostaglandinas e a aspirina.

23.Valoración da importancia que ten na dieta a inxestión do aceite de oliva como

fonte de ácidos graxos insaturados.

24.Recoñecemento da necesidade de inxerir na dieta ácidos graxos esenciais.

25.Ser consciente da necesidade do colesterol para os organismos e do seu perigo

cando se atopa en cantidades excesivas.

26.Os aminoácidos. Clasificación e propiedades

 Representación esquemática da fórmula dun aminoácido.

 Distinción entre aminoácidos neutros (apolares e polares),  ácidos e

básicos.

 Localización dos carbonos asimétricos dun aminoácido.

 Identificación dos aminoácidos que presentan isomería.

 Resolución de cuestións relacionadas co pI dos aminoácidos.

27.O enlace peptídico. Formación de proteínas

 Realización de esquemas sobre a formación do enlace peptídico.

28.A estrutura das proteínas, a súa clasificación e a súa función

 Identificación,  en  esquemas,  dos  diferentes  niveis  estruturais  das

proteínas.
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29.As características dos encimas

 Realización  de  experiencias  de  laboratorio  que  poñan  de  manifesto  a

presenza do encima amilosa-fosforilase.

 Elaboración  dun  informe  sobre  a  situación  da  doazón  de  órganos  en

España.

30.  Os mecanismos de acción dos encimas

 Representación  esquemática  da  formación  do  complexo  encima-

substrato.

31.A cinética encimática. Regulación da actividade encimática

 Esquematización do mecanismo de modificación covalente.

 Representación  do  efecto  de  inhibidores  competitivos  e  non

competitivos.

 Interpretación  de  gráficas  da  variación  da  velocidade  de  reacción

fronte á concentración de substrato, e do efecto da temperatura e do

pH sobre a acción encimática.

 Cálculo dos valores de KM e velocidade máxima a partir  de gráficas de

cinética encimática.

32.As vitaminas

33.Recoñecemento da importancia  dos encimas como as moléculas que fan

posible as reaccións químicas nos seres vivos.

34.Ser consciente de que algunhas substancias ambientais modifican a actividade

encimática e producen alteracións nos organismos.

35.Toma  de  conciencia  da  necesidade  de  inxerir  vitaminas  e  oligoelementos  nas

cantidades adecuadas para a prevención de enfermidades carenciais.

36.Os  compoñentes  dos  ácidos  nucleicos.  O  enlace  N-glicosídico.  O  enlace

fosfodiéster

  Realización dun esquema xeral das fórmulas dun nucleósido e dun

nucleótido.

 Identificación dos compoñentes dun nucleótido dada a súa fórmula.

37.O ADN. Estrutura e composición. Modelo da dobre hélice

 Formulación  esquemática  dunha  cadea  de  ADN,  indicando  a  súa
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polaridade.

  Debuxo esquemático do modelo da estrutura secundaria do ADN.

 Construción dunha cadea complementaria de ADN a partir dunha secuencia

de bases dos nucleótidos dunha cadea de ácido nucleico.

 Realización,  no  laboratorio,  dunha  electroforese  en  xel  para  separar

fragmentos de ADN.

 Interpretación  de  datos  de  bases  púricas  e  pirimidínicas  de  diferentes

organismos para identificar o tipo de ácido nucleico que conteñen.

38.O ARN. Estrutura e composición

 Debuxo esquemático da estrutura secundaria do ARNt.

 Construción dunha cadea complementaria de ARN a partir dunha secuencia

de bases dos nucleótidos dunha cadea de ácido nucleico.

39.Derivados dos nucleótidos de interese biolóxico

 Coñecemento das funcións que realizan o ATP, o NAD+ e o AMc na

célula.

40.Valoración da importancia dos modelos da ciencia para explicar as estruturas e as

funcións que estas desempeñan.

41.Recoñecemento da transcendencia que ten para a humanidade o descubrimento

das moléculas responsables da información xenética. 

42.Valoración da ciencia como un proceso en permanente construción.   

43.A historia da bioloxía celular. A teoría celular

 Elaboración dun eixe cronolóxico sobre os distintos acontecementos que

levaron a formular a teoría celular.

44.O microscopio e outros métodos de estudo

 Aplicación  de  técnicas  microscópicas  básicas  que  permitiron  os

avances no estudo das células co microscopio óptico.

 Utilización  de  técnicas  básicas  de  microscopía  óptica  para  realizar

preparacións no laboratorio.

 Observación no microscopio óptico de organismos unicelulares, tecidos

animais e vexetais.

 Indicación  do  tipo  de  microscopio  utilizado  ao  observar  diferentes
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microfotografías.

45.Os  modelos  de  organización  celular.  As  células  procariotas  e  eucariotas

(animal e vexetal)

 Elaboración de esquemas sobre a organización procariota e eucariota.

 Comparación,  en forma de  esquema conceptual,  das  características

das células vexetais e animais.

 Proxección de diapositivas e transparencias e visualización de vídeos sobre

as formas e os graos de organización celular.

46.A orixe e evolución das células. A teoría da endosimbiosis

 Representación  esquemática  da  evolución  celular  mostrando  os

acontecementos básicos que a integraron.

 Busca de información actual sobre a orixe dos seres vivos.

47.Recoñecemento da importancia da aparición da teoría celular.

 Toma  de  conciencia  da  relación  existente  entre  os  avances

tecnolóxicos e os avances científicos. 

48.A membrana plasmática. Composición e estrutura

 Elaboración  de  táboas  que  mostren  as  funcións  da  membrana

plasmática.

49.O modelo de mosaico fluído

 Realización  de  esquemas  gráficos  que  representen  o  modelo  da

membrana do mosaico fluído.

50.Confección dun cadro coa clasificación das proteínas segundo a forma na que se

dispoñen na membrana.

51.O transporte a través da membrana

 Elaboración de esquemas conceptuais  que  representen os distintos

tipos de transporte a través da membrana.

 Debuxo dos diferentes tipos de transporte a través da membrana.

 Interpretación de debuxos esquemáticos de transporte activo e pasivo,

e de endocitose e exocitose.

 Realización de problemas sobre a velocidade de transporte de substancias

a través da membrana plasmática.
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52.Diferenciacións da membrana. Unións

 Debuxo esquemático dos diferentes tipos de unións celulares.

 Interpretación  de  esquemas  que  mostran  os  diferentes  tipos  de  unións

celulares.

53.  A matriz extracelular e as paredes celulares

 Elaboración de cadros e mapas conceptuais que poñan de manifesto

as diferenzas entre as paredes celulares das plantas, os fungos e as

bacterias.

54.Valoración  das  dificultades  que  implica  o  estudo  das  estruturas  limitantes  das

células e a complexidade das técnicas empregadas. 

55.O hialoplasma como sede de reaccións metabólicas

56.Manexo do microscopio óptico para observar preparacións de células animais e

vexetais.

57.O citoesqueleto: compoñentes e funcións

 Debuxo esquemático do citoesqueleto.

58.Os centríolos, os cilios e os flaxelos. Estruturas e funcións

 Elaboración de cadros que relacionen os cilios, os flaxelos e os centríolos

coa súa función biolóxica.

 Identificación da estrutura dos cilios e dos flaxelos en microfotografías

electrónicas.

59.Os ribosomas e as inclusións citoplasmáticas: estrutura e funcións.

 Realización de esquemas sobre a orixe dos ribosomas.

 Redacción dun texto no que, tendo en conta as funcións que realizan os

ribosomas nas  células,  se  expoña  unha  explicación  do  efecto  tóxico  da

ricina.

 Redacción  dun  texto  no  que  se  expoñan  as  diferenzas  entre  os

ribosomas  presentes  nas  células  eucariotas,  os  das  bacterias  e  os

ribosomas das mitocondrias e cloroplastos.

 

60.O retículo endoplasmático: estrutura e función.

 Observación  de  microfotografías  electrónicas  de  células  para
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identificar o retículo endoplasmático.

 Elaboración  de  esquemas  gráficos,  a  partir  da  observación  de

microfotografías, do retículo endoplasmático.

 Realización de cadros coas diferenzas entre o REL e o RER.

61.O aparato de Golgi: estrutura e funcións

 Observación  de  microfotografías  electrónicas  de  células  para

identificar o aparato de Golgi.

 Elaboración  de  esquemas  gráficos,  a  partir  da  observación  de

microfotografías do aparato de Golgi.

62.Os lisosomas, os peroxisomas e os vacúolos: estrutura e funcións.

 Observación  de  microfotografías  electrónicas  de  células  para

identificar os peroxisomas e os vacúolos.

63.Valoración da necesidade de realizar observacións pormenorizadas e detalladas

no estudo das células. 

64.Toma de conciencia da necesidade de desenvolver habilidades no manexo dos

aparatos de laboratorio, como o microscopio óptico.

65.O núcleo  celular.  O  núcleo  interfásico.  O núcleo  en  división.  Estrutura  e

función

 Observación de microfotografías electrónicas para identificar o núcleo.

 Realización  de  esquemas  conceptuais  e  de  cadros  que  poñan  de

manifesto as características do núcleo.

 Debuxo  da  estrutura  do  núcleo  celular,  representando  cortes

transversais e lonxitudinais.

 Debuxo dos diferentes tipos de cromosomas indicando as súas partes

fundamentais.

 Identificación do núcleo celular en microfotografías electrónicas.

66.As mitocondrias: estrutura e funcións

 Observación  de  microfotografías  electrónicas  para  identificar  as

mitocondrias.

 Realización  de  esquemas  conceptuais  e  de  cadros  que  poñan  de

manifesto as características das mitocondrias.
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 Debuxo  da  estrutura  dunha  mitocondria,  representando  cortes

transversais e lonxitudinais.

 Identificación das mitocondrias en microfotografías electrónicas.

67.Os plastos: estrutura e funcións

 Observación  de  microfotografías  electrónicas  para  identificar  os

cloroplastos.

 Realización  de  esquemas  conceptuais  e  de  cadros  que  poñan  de

manifesto as características dos cloroplastos.

 Debuxo  da  estrutura  dun  cloroplasto,  representando  cortes

transversais e lonxitudinais.

 Identificación dos cloroplastos en microfotografías electrónicas.

68.Valoración da necesidade de realizar observacións pormenorizadas e detalladas

no estudo das células.

69.Toma de conciencia da necesidade de desenvolver habilidades no manexo dos

aparatos de laboratorio, como o microscopio óptico.

70.O metabolismo. Conceptos de metabolismo e ruta metabólica

 Clasificación dos seres vivos segundo a fonte de carbono utilizada.

 Formulación dos principios fundamentais da termodinámica.

71.  As reaccións químicas do metabolismo

 Identificación  de  reaccións  exergónicas  e  endergónicas  ao  observar  a

variación de enerxía libre.

 Representación  de  reaccións  de  oxidación-redución,  sinalando  o  axente

oxidante e o redutor.

 Clasificación de moléculas segundo o seu estado de oxidación.

72.As características do catabolismo e do anabolismo

 Representación  do  ciclo  de  enerxía  entre  o  catabolismo  e  o

anabolismo.

73.Os intermediarios enerxéticos do metabolismo

 Interpretación  de esquemas da transferencia  de  enerxía no metabolismo

celular.

 Representación do ciclo do ATP.
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 Formulación  de  reaccións  de  oxidación-redución  nas  que  interveñan

coencimas, como NAD, NADP, FMN e FAD.

74.A glicólise

 Representación esquemática das etapas da oxidación da glicosa.

 Representación esquemática das fases da glicólise.

 Realización do balance global da glicólise e a formulación da ecuación xeral.

75.A respiración celular. Descarboxilación oxidativa do ácido pirúvico a acetil-

CoA.  O ciclo  de  Krebs.  Transporte  de  electróns  e  fosforilación  oxidativa.

Rendemento enerxético da respiración aerobia

 Representación e identificación en esquemas das fases da respiración

celular.

 Representación das etapas do ciclo de Krebs.

 Representación  esquemática  do  transporte  de  electróns  e  da

fosforilación oxidativa.

 Realización do balance enerxético e formulación da ecuación xeral de cada

unha das etapas da respiración celular.

 Formulación da ecuación xeral da respiración celular e realización do

balance enerxético.

 Formulación das fermentacións láctica e alcohólica.

76.  Outras rutas catabólicas. A oxidación dos ácidos graxos. Glicoxenolise

77.Valoración dos seres vivos como sistemas sometidos ás mesmas leis físicas e

químicas que o resto do universo

78.Recoñecemento da necesidade dos seres vivos de incorporar enerxía do medio

para manter a súa organización interna.

79.O anabolismo. Rutas anabólicas comúns

 Representación esquemática do anabolismo dos glícidos, dos lípidos e

das proteínas.

80.A fotosíntese e as súas fases

 Discusión e formulación da ecuación xeral da fotosíntese.

81.  A  fase  luminosa.  A  captación  da  luz.  O  transporte  de  electróns.  A

fotofosforilación

166
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             IES Indalecio Pérez tizón



Programación /curso 2022-23

 Interpretación dun espectro de absorción da luz.

 Realización dun esquema que explique o funcionamento dun fotosistema.

 Debuxo esquemático que represente o fluxo electrónico fotosintético e

a fosforilación oxidativa.

82.A fase escura. O ciclo de Calvin

 Formulación da ecuación de fixación do CO2.

 Realización do balance global do ciclo de Calvin.

83.Os factores que inflúen na fotosíntese. A fotorrespiración

 Interpretación de gráficas que mostran a influencia de diferentes factores

(temperatura, pH...) na fotosíntese.

 Formulación  do  proceso  da  fotorrespiración  e  do  balance  global  da

adaptación das plantas C4.

84.A quimiosíntese

 Formulación esquemática do proceso xeral da quimiosíntese.

 Elaboración de criterios de clasificación de organismos quimiosintéticos.

 Formulación das reaccións dalgúns procesos quimiosintéticos.

85.  Valoración da importancia da fotosíntese no mantemento do medio. 

 Recoñecemento  da  importancia  das  bacterias  no  ciclo  da  materia  do

planeta.            

86.Xeneralidades acerca do ciclo celular

 Elaboración dun esquema dun ciclo celular dunha célula cun ou dous

cromosomas.

 Representación gráfica da evolución do contido xenético ao longo do

ciclo celular.

87.A mitose. Fases da división celular

 Manexo de esquemas gráficos sobre as diferentes etapas da mitose,

co fin de identificar as distintas etapas.

 Debuxo esquemático das diferentes etapas da mitose.

 Recoñecemento  das  fases  esenciais  da  mitose  a  partir  de  mostras

citolóxicas no laboratorio e de fotografías.

167
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             IES Indalecio Pérez tizón



Programación /curso 2022-23

88.Estudo da meiose. Significado e fases

 Manexo de esquemas gráficos sobre as diferentes etapas da meiose,

co fin de identificar as distintas etapas.

 Debuxo esquemático das diferentes etapas da meiose.

 Realización de esquemas detallados da evolución do contido xenético

ao longo da meiose.

 Realización  de  esquemas  que  representen  o  sobrecruzamento  e  as

súas consecuencias.

 Identificación dos distintos tipos de ciclos biolóxicos en diferentes grupos

animais e o papel que a meiose desempeña neles.

 Realización de cadros que mostren as diferenzas entre a mitose e a meiose.

89.A regulación do ciclo celular. A apoptose

90.  O crecemento celular

 Realización de experimentos que mostren algúns factores desencadeantes

do crecemento celular.

91.Recoñecemento da meiose como unha fonte de variabilidade xenética. 

92.Desenvolvemento da tolerancia e do respecto ás diferenzas entre as persoas a

partir dos datos científicos que proporciona o estudo do ciclo celular.

93.Conceptos xerais da xenética mendeliana

 Debuxo esquemático de cromosomas homólogos e non homólogos no

que se indiquen os loci.

94.Os traballos de Mendel. Os experimentos de Mendel. As leis de Mendel

 Elaboración  de  diferentes  hipóteses  sobre  as  causas  polas  que  a

publicación dos traballos de Mendel pasou inadvertida no seu momento.

 Redacción dun breve texto que expoña os acertos de Mendel.

 Resolución  de  problemas  de  xenética,  como  aqueles  nos  que  se

coñeza o xenotipo a partir de cruzamentos de individuos con fenotipos

coñecidos.

95.A teoría cromosómica da herdanza

 Realización de esquemas que mostren os cruzamentos de Morgan.
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96.Variacións  da  herdanza  mendeliana:  relación  de  dominancia,  interaccións

xénicas, alelismo múltiple e herdanza polixénica

97.A xenética do sexo. Determinación do sexo. Herdanza ligada ao sexo

 Emprego de métodos estatísticos para analizar os resultados de diferentes

tipos de cruzamentos en relación coa herdanza ligada ao sexo.

98.  Recoñecemento da importancia da formulación de modelos e da experimentación

rigorosa para o avance científico. 

99.Valoración dos problemas éticos e sociais que ocasiona o crecente coñecemento

da xenética e das súas aplicacións.

100. Crítica  da  manipulación  tendenciosa  e  pouco  rigorosa  do  coñecemento

xenético  co  fin  de  xustificar  posicións  racistas  ou  discriminatorias  dos  seres

humanos. 

101.Valoración da contribución das aplicacións da xenética á mellora das condicións

da vida humana.

102.Evidencias do ADN como portador da información xenética

 Interpretación dos experimentos de Griffith e Hershey e Chase.

103.  O dogma central da bioloxía molecular

 Construción dos esquemas clásicos e actuais do dogma central  da

bioloxía molecular.

104. Estrutura dos xenes. Definición clásica e molecular

105.  A replicación do ADN.  Os mecanismos de replicación en procariotas e

eucariotas

 Construción dunha secuencia de ADN obtida por replicación a partir

dunha secuencia dada, indicando a súa polaridade.

 Realización de debuxos nos que se observen a replicación continua e

descontinua.

106. A transcrición

 Realización dun esquema coas fases da transcrición.

 Formación da secuencia dun ARN transcrito a partir dunha secuencia

de ADN dada.

107. O código xenético: características
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 Observación, utilizando diferente bibliografía, das maneiras de representar o

código xenético.

 Dedución do número de bases necesarias para codificar un aminoácido.

108. A tradución

 Realización dun esquema coas distintas etapas da tradución.

109. A regulación da expresión xénica en procariotas e en eucariotas

 Elaboración dun esquema no que se diferencien as distintas partes do

operón.

  Observación do mecanismo de regulación da expresión xénica mediante

imaxes en movemento.

110. As mutacións. Os mecanismos de reparación do ADN. As mutacións e

a evolución

 Elaboración de mapas conceptuais  que mostren a clasificación dos

diferentes tipos de mutacións.

111. Valoración do que os estudos do ADN supuxeron para a bioloxía moderna.

112. Recoñecemento de que desde época moi recente (1953), os avances en

xenética molecular foron espectaculares.

113. Valoración das diversas achegas que sobre unha investigación poden facer

os distintos científicos, como medida para lograr un coñecemento maior. 

 

114. Os virus. Clasificación. Ciclos de multiplicación

 Organización  en  forma de  mapa conceptual  das  características  e  a

estrutura dun virión.

 Elaboración de esquemas gráficos sobre a organización dos virus e

dos seus ciclos de multiplicación.

115. Outras formas acelulares: plásmidos, viroides e prións

 Realización  de  cadros  que  mostren  as  diferenzas  entre  plásmidos,

viroides e prións.

116. Os  microorganismos  do  reino  moneras:  as  eubacterias  e  as

arqueobacterias

 Observación no microscopio electrónico de diferentes bacterias.
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 Debuxo de distintas formas bacterianas.

 Realización de esquemas que mostren as diferenzas entre a estrutura

dun virus e dunha bacteria.

117. Os microorganismos do reino protoctistas: os protozoos e as algas

 Elaboración de mapas conceptuais que mostren as características do

reino protoctistas.

118. Os microorganismos do reino fungos

 Elaboración de mapas conceptuais que mostren as características do

reino fungos.

119. Recoñecemento da importancia das patoloxías víricas na sociedade

actual.

120. Valoración da importancia dos microorganismos na natureza.    

121. Os métodos de estudo dos microorganismos. Os cultivos microbianos

 Elaboración  de  esquemas  que  mostren  as  distintas  técnicas  de

esterilización microbiana.

 Preparación  de  medios  de  cultivo  para  o  estudo  de  microorganismos  e

utilización do método de sementeira nunha placa Petri.

 Observación microscópica dos microorganismos.

 Interpretación de gráficas que mostren un crecemento bacteriano nun medio

pechado.

122.  Os microorganismos e os ciclos bioxeoquímicos. O ciclo do carbono.

O ciclo do nitróxeno

 Interpretación  e  deseño  de  esquemas  que  representen  as  distintas

fases dos ciclos do nitróxeno e do carbono.

 Análise da importancia dos microorganismos nos ecosistemas.

123. Os  microorganismos  como  axentes  causantes  de  enfermidades

infecciosas

124. As  medidas  preventivas  ou  profilácticas  fronte  ás  enfermidades

infecciosas. Os métodos curativos

125. Indicación  dos  diferentes  modos  de  actuación  bacteriana  e  de

transmisión dos patóxenos, poñendo exemplos en cada caso.
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126. Toma de conciencia da necesidade de actuar de forma metódica á hora de

realizar cultivos bacterianos para a súa posterior observación.

127. Valoración  da  importancia  do  coñecemento  das  enfermidades

infecciosas para adoptar hábitos de hixiene axeitados que tendan a evitalas e

previlas.

128.  Os mecanismos defensivos do organismo

 Elaboración dun cadro esquemático dos mecanismos defensivos do

organismo.

129. A  composición  do  sistema  inmunolóxico.  Os  órganos  e  tecidos

linfoides.  As  células  inmunocompetentes.  As  moléculas  do  sistema

inmunolóxico

 Localización dos principais órganos linfoides.

 Realización  dun  cadro  esquemático  das  principais  células

inmunocompetentes.

 

130. Os antíxenos e os anticorpos

 Debuxo  dunha  molécula  de  anticorpo  sinalando  nela  as  partes

principais.

 Representación esquemática da opsonización.

131. A resposta inmune inespecífica: a reacción inflamatoria e a activación

do sistema de complemento

 Realización de esquemas da reacción inflamatoria.

132. A resposta inmune específica: a resposta celular e a resposta humoral

 Representación,  mediante  debuxos,  da  resposta  inmune  específica:

humoral e celular.

133. Valoración  da importancia  do  coñecemento  e  funcionamento  do sistema

inmunolóxico para estimular as defensas do organismo.

134. Recoñecemento  do  carácter  aberto  da  Bioloxía  valorando  os  cambios

producidos ao longo do tempo no campo da inmunoloxía.        

135. A inmunidade  e  os  seus  tipos.  A inmunidade  adquirida  pasiva:  os

soros. A inmunidade adquirida activa: as vacinas
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 Realización dun cadro cos principais tipos de inmunidade, sinalando

as características de cada unha delas.

 Elaboración de cadros que mostren as diferenzas entre os soros e as

vacinas.

136. As enfermidades autoinmunes

 Confección  dun  cadro  resumo  coas  principais  enfermidades

autoinmunes.

137. As inmunodeficiencias: a sida

 Realización  dun  cadro  resumo  das  principais  inmunodeficiencias

coñecidas.

 Debuxo da estrutura do virus da sida.

138. A reacción de hipersensibilidade: as alerxias

 Representación  mediante  debuxos  das  distintas  etapas  que  se

producen nunha reacción alérxica.

139. Os transplantes e o sistema inmunolóxico

 Elaboración dun cadro de compatibilidade e incompatibilidade entre os

grupos sanguíneos.

140. O cancro e o sistema inmunolóxico

141. Recoñecemento da importancia que ten a busca de novas vacinas na

loita contra os axentes infecciosos.

142. Valoración da importancia que ten a doazón de órganos.

143. Recoñecemento do problema médico e social  que representa a sida e a

necesidade de desenvolver actitudes solidarias.

144. Os procesos biolóxicos tradicionais e as novas biotecnoloxías

 Redacción dun texto sobre a evolución da biotecnoloxía.

 Debuxo esquemático que explique como forman os anticorpos monoclonais.

 Explicación do funcionamento dos encimas de restrición.

145. As  técnicas  en  enxeñería  xenética:  construción  dun  ADN

recombinante,  amplificación  do  ADN,  secuenciación  do  ADN  e  a  transferencia

nuclear

 Elaboración  dun  esquema  que  mostre  como  se  constrúe  un  ADN
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recombinante utilizando un plásmido como vector.

 Elaboración dun esquema da clonación bacteriana.

 Esquematización da secuenciación dun xenoma.

 Redacción dun texto breve que expoña a técnica coa que se clonou a ovella

Dolly.

146. Aplicacións da biotecnoloxía

 Análise e comentario de diferentes fontes documentais, relacionadas coas

aplicacións da biotecnoloxía.

147. Aspectos éticos e sociais da biotecnología

148. Repercusións sociais e valoracións éticas da biotecnoloxía.

149. Análise crítica da neutralidade da ciencia á luz da revisión histórica dalgúns

casos de fraude científica e dunha mala utilización da biotecnoloxía.

150. Adopción  de  criterios  de  valoración  dun  uso  ético  e  igualitario  da

biotecnoloxía.

151. Postura crítica ante os límites da investigación xenética e a aplicación da

biotecnoloxía en humanos.

Os  contidos  anteriores  que  aparecen  en  resaltados  en  negriña  son  os

contidos mínimos para esta materia.

 5.5.6 Metodoloxía

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para

aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de

investigación; tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas

súas aplicacións prácticas.

En Bacharelato,  a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía

didáctica  estea  fortemente  condicionada  polo  compoñente  epistemolóxico  de  cada

materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.

Ademais,  a  finalidade  preparatoria  e  orientadora  da  etapa  esixe  o  traballo  con

metodoloxías específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e

de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e

interpretativas).
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Concreción e criterios metodolóxicos

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Bioloxía elaborouse de

acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:

-  Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades

diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.

-  Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

-  Actividade:  fomentar  a  participación  do  alumnado  na  dinámica  xeral  da  aula,

combinando estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a

socialización.

-  Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle

propón.

-  Integración  e  interdisciplinariedade:  presentar  os  contidos  cunha  estrutura  clara,

formulando as interrelacións entre os contidos de Bioloxía  e os doutras disciplinas

doutras áreas.

-  Rigor  científico  e  desenvolvemento  de  capacidades  intelectuais  de  certo  nivel

(analíticas, explicativas e interpretativas).

-  Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao

ámbito, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o

desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na

vida cotiá.

-  Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi

diversas.

 Estratexias didácticas

A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado,

en consonancia co propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu

alumnado.

Non  obstante,  resulta  conveniente  utilizar  estratexias  didácticas  variadas,  que

combinen,  do  xeito  en  que  cada  un  considere  máis  apropiado,  as  estratexias

expositivas,  acompañadas  de  actividades  de  aplicación  e  das  estratexias  de

indagación.

As estratexias expositivas

Preséntanlle  ao  alumnado,  oralmente  ou  mediante  textos,  un  coñecemento  xa
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elaborado  que  debe  asimilar.  Resultan  adecuadas  para  as  formulacións

introdutorias  e  panorámicas  e  para  ensinar  feitos  e  conceptos;  especialmente

aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só

con axudas indirectas.

Non  obstante,  resulta  moi  conveniente  que  esta  estratexia  se  acompañe  da

realización por parte do alumnado de actividades ou traballos complementarios de

aplicación ou indagación, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos

cos que xa posúe.

As estratexias de indagación

Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar,

seguindo  unhas  pautas  de  actuación.  Trátase  de  enfrontalo  a  situacións

problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos,

procedementos e actitudes para así adquirilos de forma consistente.

O  emprego  destas  estratexias  está  máis  relacionado  coa  aprendizaxe  de

procedementos,  aínda  que  estes  levan  consigo  á  súa  vez  a  adquisición  de

conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa

reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a

aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores.

As técnicas didácticas nas que poden traducirse estas estratexias son moi diversas.

Entre elas destacamos, polo seu interese, as tres seguintes:

-  As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son

igualmente  posibles  e  válidas,  para  facer  reflexionar  o  alumnado  sobre  a

complexidade  dos  problemas  humanos  e  sociais,  sobre  o  carácter  relativo  e

imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza provisional do

coñecemento humano.

-  O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar

e  facer  máis  significativo  o  estudo  dos  fenómenos  xerais  e  para  tratar  os

procedementos de causalidade múltiple.

-  Os  proxectos  de  investigación,  estudos  ou  traballos  habitúan  o  alumnado  a

afrontar e a resolver problemas con certa autonomía, a facerse preguntas, e a

adquirir experiencia na busca e na consulta autónoma. Ademais, facilítanlle unha

experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia e o coñecemento
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científico.

 5.5.7 Metodoloxía de traballo en caso de ensino a distancia

A forma de comunicación prioritaria en caso de ensino a distancia será a aula virtual do

centro, a través do correspondente curso desta materia. Tanto para a proposta de tarefas

como para a súa posterior avaliación. As tarefas tratarán de axeitarse a situación, para

evitar  tanto  unha sobrecarga de traballo  por  exceso de deberes como unha falta  do

mesmo pola desconexión do alumnado. Promoveranse os foros para facer postas en

común. 

- Alumnado con conectividade  : O profesorado poderá centralizar as propostas de 

traballo na aula virtual, e poderá recoller parte ou todo ese traballo na propia aula 

virtual ou correo electrónico. Estará á disposición do alumnado de forma telemática

para aclarar dúbidas ou para calquera outro tipo de consulta sobre a docencia da 

materia.

- Alumnado sen conectividade  : O profesorado enviará ao centro o traballo deste 

alumnado. As autoridades competentes velarán porque o alumno reciba dito 

traballo e, de ser posible, garantirán que o profesor o reciba telematicamente. 

As actividades didácticas

As actividades cumpren os obxectivos seguintes:

-  Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo.

-  Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico.

-  Permiten darlles unha dimensión práctica aos conceptos.

-  Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado.

 Tipos de actividades

Actividades de ensinanza-aprendizaxe. 

Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise, interpretación e ampliación de

conceptos. Actividades de definición, afianzamento e síntese de contidos.

Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao ámbito do alumnado.

Poden presentarse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo
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ou de indagación.

Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a

tolerancia, a solidariedade...

Actividades  complementarias: En  función  da  adecuación  entre  a  extensión  do

currículum oficial, a política educativa do equipo directivo do centro, e o número de horas

da  materia  no  curso  escolar  actual,  poderase  decidir  realizar  actividades

complementarias a deseñar polo departamento (ou outros) que teñan como obxectivo

principal  enriquecer  a  formación  do  alumnado  proporcionándolles  unha  educación

integral. 

Por outra parte, as actividades presentarán diversos niveis de dificultade. Desta forma

permiten  dar  resposta  á  diversidade  do  alumnado,  posto  que  poden  seleccionarse

aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.

A corrección  das  actividades  fomenta  a  participación  do  alumnado  na  clase,  aclara

dúbidas  e  permítelle  ao  profesorado  coñecer,  de  forma  case  inmediata,  o  grao  de

asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os

hábitos de traballo.Materiais e recursos didácticos

 5.5.8 Materiais e recursos didácticos

1. Materiais diversos elaborados polo profesor

2. Aula virtual con enlaces, actividades, recursos variados...

3. Cuestionarios iniciais para diagnosticar as ideas do alumnado .

4. Programas de actividades para investigar problemas relevantes de interese para o 

alumnado.

5. Documentos científicos orixinais. 

6. Actualidade Científica. Noticias de prensa. Artigos científicos ou de opinión. 

7. Os vídeos de divulgación científica. Documentais.

8. As exposicións temáticas. 

9. Animacións virtuais.

10. Internet para buscar información. 

11. Presentacións en ordenador, páxinas Web, etc. 

12.Diversos modelos e reproducións de obxectos e procesos.

13.Biblioteca.
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 5.5.9  Avaliación, cualificación e promoción do alumnado

  Avaliación inicial e medidas de atención á diversidade

Coa finalidade de obter  obter  información sobre o alumnado,  detectar  dificultades no

proceso de aprendizaxe farase a principio de curso  unha proba sen repercusión na  nota

e que nos servira de avaliación inicial. 

Tendo en conta que a materia é optativa no bacharelato científico a avaliación inicial

resulta un instrumento útil para coñecer o punto de partida do alumnado, e axustar aos

seus intereses, coñecementos e capacidades, as propostas do curso.

Procedemento e Instrumentos:

 Ficha de recollida de datos, para coñecer o alumnado e os seus intereses.

 Proba  escrita  para  avaliar  a  expresión  escrita,  a  capacidade  de  relación  de

conceptos e coñecementos previos sobre os contidos da materia.

 Corrección da proba en clase e de forma oral para determinar a capacidade do

alumnado en participar  en  debates,  capacidade de síntese,  autoavaliación  dos

seus propios coñecementos e coavaliación dos compañeiros de forma respectuosa

e para ir introducindo conceptos que se desenvolverán ao longo do curso.

Tamén se poderá realizar ao inicio de cada tema ou bloque de temas. Neste caso pode

facerse mediante unha actividade inicial  que poderá realizarse individualmente ou de

forma  grupal.  Servirá  para  adaptar  o  proceso  didáctico  á  realidade  do  alumnado,

reforzando os aspectos que se considere oportuno. Tomaranse, se fose o caso,  medidas

específicas de atención á diversidade, , como actividades de reforzo ou de ampliación, os

protocolos  oficiais  da  xunta,  e  adecuación  a  cada  momento  do  proceso  de  ensino-

aprendizaxe.

Procedementos e instrumentos de avaliación

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1. Probas.

 Permiten  valorar  o  grao  de

coñecemento, a aprendizaxe de feitos e

conceptos,  o  correcto  uso  da

terminoloxía científica, a capacidade de

 Probas  de  información  de  forma

escrita.  Son  probas  obxectivas  nas

que  o  alumnado  deberá  mostrar  o

grao  de  asimilación  dos  contidos

propostos na programación. Avalían a
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sintetizar e expresar as ideas esenciais,

a  lóxica  das  reflexións,  a  capacidade

comprensiva e expresiva... 

 Realizarase,  con  carácter  xeral,  dúas

probas ao trimestre, salvo na segunda

avaliación que contará con 3 probas.

 Incluirán  actividades  que  permitan

valorar  a  adquisición  tanto  dos

estándares  de  aprendizaxe  como  das

competencias clave. 

 Normalmente  serán  probas  realizadas

de  forma  oral  ou  escrita,  pero  tamén

poderán consistir  en tarefas (traballos)

deseñadas especificamente para avaliar

contidos e/ou competencias.

capacidade  do  alumnado  para

estruturar  con  coherencia  a

información, establecer interrelacións

entre  factores  diversos,  argumentar

loxicamente,  interpretar  gráficos  e

esquemas.

Terán  a  mesma  estrutura  que  o

modelo  actualmente  vixente  nas

probas  ABAU:  Preséntanse  cinco

cuestións  para  desenvolver.  Todas

elas  estarán  relacionadas  coas

unidades didácticas correspondentes

e  conterán  varios  apartados  que

requirirán do/da estudante respostas

curtas.  Por  outra  banda,  a

formulación  destas  cuestións  tamén

poderá basearse nun gráfico, debuxo,

esquema  ou  imaxe  fotográfica,

incluíndo a resolución de problemas.

O valor máximo de cada cuestión é

de 2 puntos. 

Realizaranse  sempre  polo  menos

dúas por avaliación e farase a media

destas probas escritas para o cálculo

da  nota  de  cada  avaliación.

Usaranse para valorar o 90% do total

2. Análise do traballo persoal.

 Calquera   tipo  de  produción

empregando  calquera  tipo  de  soporte.

( Traballos monográficos, memorias de

investigación,   resumos,   fichas,

 Valoraranse distintos aspectos como:

a corrección na realización,  entrega

en  forma  e  prazo,  uso  de  fontes

bibliográficas, corrección ortográfica e

emprego de vocabulario apropiado á
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informes,  informes  sobre  as  prácticas

de laboratorio, exposicións orais...)

unidade  didáctica.  Usarase  para

valorar o 5% do total. 

3. Observación

 Participación  nas  actividades  da

aula, como debates, postas en común,

resolución  de  pequenas  cuestións

formuladas  que  xurdan  de  forma

espontánea,  propoñendo actividades a

desenvolver  ao  longo  do  curso  e

participando  nelas,  participación  en

foros, realización de actividades na aula

virtual..…  Implicación  en  proxectos

persoais ou de grupo.

 Participación  no  grupo  con

responsabilidade,  asumindo  as  tarefas

propias,os  compromisos  individuais  e

colectivos  e cumprindo as normas.

 Habilidades  no  desenvolvemento  das

prácticas de laboratorio.

 Puntualidade

 Rexistro  de  observación  das

actividades realizadas na aula.

 Rexistro  de incidencias e anécdotas

no  comportamento,  respecto  ás

normas, incluíndo faltas de asistencia

e puntualidade.

 Listas de control.

 Exploración  a  través  de  preguntas

formuladas  polo  profesor  durante  la

clase 

 O  profesor  reflectirá  con  este

instrumento o traballo desenvolto en

aula  polo  alumnado:  a  resolución

correcta  de  actividades,  a  resposta

axeitada  a  breves  cuestións  e

preguntas  de  control  feitas  polo

profesor no decorrer da aula. En todo

caso usarase para valorar só 5% do

total asignado a cada estándar se hai

máis instrumentos de avaliación.

Criterios de cualificación

Probas 

 A cualificación  das  probas  escritas  farase  de  0  a  10,  con  ata  dous  decimais

máximo.

 Na cualificación das mesmas, ademais da adecuación e a calidade das respostas,

terase en conta aspectos como a presentación, a expresión, o estilo, a ortografía,

o dominio do vocabulario específico ...
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 A copia nunha proba suporá unha cualificación de  0 na mesma. Polo tanto non

poderán estar á vista nin nos petos do pantalón, nin nas mesas nin teléfonos nin

reloxos nin aparatos electrónicos nin nada susceptible de ser usado para copiar.

O pelo longo estará recollido para descubrir as orellas e unicamente se poderá

usar  bolígrafo,  corrector,  lapis  e  goma  (e  a  calculadora  cando  o  profesor  o

considere). Do mesmo xeito, a manipulación posterior dun documento da proba

durante o tempo de revisión (modificar as respostas orixinais) suporá tamén unha

cualificación de 0 na mesma. 

 Se un alumno/a faltase o día de realización dunha proba:

◦ No caso de ser un imprevisto, poderá realizala na data posterior na que se

reincorpore sempre  que  aporte  xustificación  oficial  (xustificante  médico  ou

similar).  De  non  aportar  xustificación,  constará  coma  non  presentado  na

avaliación.

◦ No  caso  de  ser  unha  cita  médica  solicitada  con  anterioridade,  un  evento

deportivo,  ou  calquera  cousa  previsible,  poderá  facer  a  proba  nunha  data

anterior, organizando có profesor unha data alternativa. De xeito ordinario non

se aceptarán datas posteriores ao día no que os seus compañeiros fan a proba

(decisión que tomará o profesor en función das circunstancias excepcionais) 

 As probas escritas usaranse para valorar o 90% do total

O traballo persoal. 

 O traballo persoal, individual ou en grupos, debe quedar reflectido no caderno e/ou

no cartafol,  e incluirá:  Apuntamentos tomados na aula, Actividades e exercicios

corrixidos.

Esquemas e resumos. Traballos escritos, presentacións e actividades realizadas

na casa ou actividades da aula virtual. A presentación do caderno, dos traballos,

das exposicións… deberá facerse puntualmente nas datas establecidas e cumprir

os requisitos esixidos.

Usaranse para valorar o 5% do total

Prográmanse,  por  exemplo,  os  seguintes  traballos  relacionados  con  diversas

unidades didácticas, pero calquera outro contido das unidades didácticas poderá

ser proposto polo alumnado para ser obxecto de traballo individual:
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▪ UD1 e 6: “Fenómenos de osmose en células vexetais”.

▪ UD2: “Identificación de glícidos”.

▪ UD3: “Identificación de lípidos”

▪  UD4:  “Natureza  proteica  das  encimas.  Estudo  da  actividade  encimática  da

amilasa”

▪  UD6:  “Observación  microscópica  de  células  procariotas  e  eucariotas  tanto

animais como vexetais.” 

▪ UD8 e 13. “Observación do proceso de fermentación mediante lévedos.”

▪ UD13: “Observación microscópica de protozoos, algas e fungos.” 

Observación 

 Terase  en  conta  a  participación  no  grupo  con  responsabilidade,  asumindo  as

tarefas propias, os compromisos individuais e colectivos  e cumprindo as normas.

 Valorarase as habilidades no desenvolvemento do día a día así como o coidado do

material.

 Constituirá  o 5% da nota final.  

Situacións extraordinarias:

As faltas  de  asistencia  non xustificadas  (  10  %  ou  máis  das  horas  da materia  por

avaliación)  poderán baixar ata un punto a nota na avaliación.

En todo caso, as faltas de comportamento na aula descontarán 0,5 na nota global, e a

reiteración das devanditas actitudes (tres faltas) comporta o suspenso na avaliación.

De xeito ordinario:

Tras facer a media ponderada de cada apartado anterior, o numero decimal resultante

determinará  a  nota  da  avaliación.  Será  potestade  da  profesora  elixir  entre  as  dúas

unidades nas que quede comprendido ese valor  a que reflectirá mellor, nese momento

do curso académico, a cualificación.  Como norma xeral, será a unidade inferior xa que

non se alcanzou o nivel da superior.

Criterios de promoción.
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 Promoción na avaliación. Aplicaranse os puntos detallados anteriormente .

 Promoción na avaliación final ordinaria. 

A) Promocionarase sempre e cando a nota media das tres avaliacións sexa

igual ou superior a 5. A nota final é o resultado da media das notas das tres

avaliacións.

B) En caso contrario,  poderá  recuperar mediante a realización dun exame

versado sobre os estándares correspondentes.

    • Promoción na avaliación extraordinaria. Se a nota da avaliación ordinaria é inferior

a 5, o alumno/a terá que realizar a proba extraordinaria, que versará sobre os estándares

básicos da materia. A nota da proba ten que ser superior ou igual a 5.

 5.5.10  Medidas de elementos transversais

1.  A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as

tecnoloxías da información e da comunicación e a educación cívica aparecen na

presente programación integrados nos obxectivos, nas competencias, nos contidos

e  nos  criterios  de  avaliación  xa  que  os  consideramos  obxectos  de  ensino-

aprendizaxe que deben formar parte do proceso educativo. O fomento da lectura

vense  realizando  no  noso  departamento,  co  uso  na  aula  de  publicacións  de

divulgación  da  ciencia  ,  seleccionando  nestes  medios,  ou  nos  xornais  as

noticias,textos  e  artigos  que  en  cada  momento  se  axusten  á  programación.

Igualmente son de uso habitual, outro tipo de publicacións da biblioteca do centro,

así como os extractos de obras recollidos nos libros de texto das distintas materias

e a súa posterior análise.

2. Aplicamos o  principio  de  igualdade de trato  e non discriminación  por  calquera

condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social  de  diversas  formas:  deseñando

actividades diversificadas que atenden de forma diversificada os diferentes tipos

de  capacidades  e  motivacións  do  alumnado,  empregando  unha  linguaxe  non

discriminatoria, evitarado sesgos sexistas nos exemplos e distribución de roles e

evitando os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan

discriminación  por  razón  da  orientación  sexual  ou  da  identidade  de  xénero,

favorecendo  a  visibilidade  da  realidade  homosexual,  bisexual,  transexual,

transxénero e intersexual.
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3. Prevención  e  resolución  pacífica  de  conflitos.  Desde  o  noso  Departamento

axudamos ao Plan de Convivencia do centro por tratar de resolver os conflitos que

poidan aparecer de xeito non violento e procurar crear un clima de convivencia

agradable no trato diario co alumnado, as súas familias e outros integrantes da

Comunidade  Educativa.  Así  mesmo,  se  é  necesario,  solicitamos  axuda  ao

Departamento de Orientación para contribuír  desde o noso papel  non tanto de

docentes de ciencias como de titores de grupo a manter un bo clima de traballo no

centro, dándolle ferramentas ao alumnado para que mellore nas súas habilidades

sociais.

4. No  ámbito  da  seguridade  viaria  desde  esta  materia  contribuímos  mediante  o

fomento da tolerancia, convivencia, prudencia, autocontrol, respecto aos demais,

así como a importancia de coñecer e respectar as normas para a convivencia.

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente e 

mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións 

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Reflexionarase  sobre  a  actuación  do  profesor  có  alumnado,  e  sobre  os  aspectos

recollidos na programación:

1) Sobre os materiais que foron utilizados, se permiten a manipulación ou non, se

son accesibles para os alumnos, atractivos, suficientes.

2) Se a planificación foi adecuada: número e duración das actividades, nivel de

dificultade, intersese para o alumnado, significatividade para o proceso de aprendizaxem

baseadas  nos  intereses  dos  alumnos,  con  obxectivos  ben  definidos,  propostas  de

aprendizaxe colaborativo..

3) Se o profesor conseguiu motivar ao alumnado, despertando a súa curiosidade,

crear  o  conflicto  cognitivo,  colocalos  na  súa  zona  de  desenvolvemento  próximo  e

ofrecerlles  a  axuda  aducada  para  facerlles  progresar  no  desenvolvemento  dos  seus

esquemas  cognitivos,  se  todos  participan  activamente,  se  conseguiron  o  seu  nivel

máximo de desenvolvemento, etc.

4)Se o prfesor tivo en conta a atención á diversidade, as TICs, se tería que ter

enfocado as unidades doutro xeito,  a  inclusión de temas transversais,  actividades de

carácter interdisciplinar...

Buscarase en todo momento unha análise reflexiva e con capacidade de autocrítica como

185
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             IES Indalecio Pérez tizón



Programación /curso 2022-23

ferramenta de mellora continua.

Os instrumentos de recollidad de datos serán: Follas de rexistro donde ir anotando os

aspectos  máis  cuantificables,  un  diario  de  aula  que  permite  recoller  situacións

acontecidas na clase sobre as que posteriormente se farán reflexións, cuestionarios e

enquisas  para  o  alumnado,  rúbricas  de  autiavaliación  para  cuantificar  o  grado  de

consecución de aspectos concretos...

Os procedementos serán adecuados, participando o alumnado en cada proba e a nivel

xeral  ao remate do curso,  así  como nas avaliacións conxunta cós outros profesores,

avaliando se coas propostas do profesor, medidas, intervención, recursos, materiais se

están a acadar os devanditos obxectivos. Todo isto servirá coma instrumento de mellora.

 5.6 Ciencias da Terra e Medio ambiente. 2º Bacharelato.

A materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente ten como eixe principal o uso que

facemos as persoas dos recursos que nos ofrece o noso planeta, un planeta finito que

"utilizamos"  como se fose ilimitado.  Debe ser  un instrumento para a comprensión do

mundo  que  nos  rodea  e  debe,  tamén,  promover  unha  reflexión  crítica  acerca  da

problemática ambiental que leve o alumnado a exercer unha cidadanía con conciencia

cívica responsable, inspirada en valores, actitudes e intereses que o leven a protexer e

mellorar  o  medio  natural  e,  consecuentemente,  participar  de  forma  solidaria  no

desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

A humanidade enfróntase a importantes retos no século XXI; entre eles, a procura de

fontes  alternativas  de  enerxía,  o  abastecemento  de  materias  primas,  o  quecemento

global,  a  alteración  da  capa  de  ozono  ou  a  perda  da  biodiversidade.  Cómpre  non

esquecer  toda a variabilidade de impactos ambientais  que a humanidade,  coas súas

accións, provoca no medio natural, e que é necesario abordar desde unha perspectiva

integradora e holística e dun xeito interdisciplinario e sintético, que é, precisamente, unha

característica inherente a esta materia do bacharelato: a aplicación de coñecementos e

competencias adquiridas doutras ciencias, principalmente da bioloxía, da xeoloxía, da

física e da química.

Coñecer  a  problemática  ambiental  e  os  avances  científicos  contribúe  a  facilitar  a
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formulación  de solucións  integradoras entre  desenvolvemento  e  ambiente,  permitindo

establecer unha xestión sustentable do noso planeta, o que permitirá evitar, ou cando

menos diminuír, o impacto sobre o medio dalgunhas actividades humanas.

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente aborda cuestións relacionadas coa comprensión

do funcionamento dos sistemas terrestres,  as súas dinámicas e as súas interaccións

desde  a  escala  local,  rexional  ou  global. Para  o  conseguir,  cómpre unha  reflexión

científica, aplicando modelos teóricos e análises,  coa finalidade de proporcionar unha

visión  que  permita  atopar  un  equilibrio  entre  o  aproveitamento  dos  recursos  e  a

sustentabilidade, así como comprender a realidade de xeito global e sistémico, e valorar

o  contorno  e  toda  a  problemática  relacionada coa  actividade  humana.  Para  isto  é

necesario valorar os riscos e propor medidas de predición, prevención e corrección, que

mitiguen o risco.

O  desenvolvemento  da  materia  implica  utilizar  de  xeito  sintético  os  coñecementos

científicos adquiridos en cursos anteriores e outros que se adquiren dun xeito menos

formal,  xa  que  moitos  dos  temas  que  se  estudan  constitúen  unha  preocupación  da

sociedade actual e están cada vez máis presentes nos medios de comunicación social.

Ademais, require relacionar de xeito explícito o estudo da ciencia, a técnica, a sociedade

e o ambiente,  coa finalidade de analizar as situacións e as opcións ou alternativas de

xestión coas que se pode abordar toda a problemática ambiental á que se enfronta a

humanidade na actualidade. 

Nesta materia definiremos o medio ambiente, centrarémonos na teoría de sistemas e a

súa metodoloxía de traballo, así como nas fontes de información ambiental. Trátase de

pór á disposición do alumnado as ferramentas básicas para abordar o estudo da Terra

desde un punto de vista  sistémico,  así  como adquirir  o  coñecemento necesario  para

acceder con rigor ás fontes de información ambiental. Abordaranse contidos relacionados

coa  dinámica  dos  subsistemas  terrestres  fluídos,  a  atmosfera  e  a  hidrosfera,  a

"Contaminación  atmosférica"  e  a  "Contaminación  das  augas".  Trataranse  contidos

relacionados cos riscos xeolóxicos internos e externos, facendo fincapé nas medidas de

predición, prevención e corrección que se poden pór en práctica fronte a este tipo de

impactos e tamén contidos relacionados coa composición, a estrutura e a dinámica dos

ecosistemas,  a importancia da biodiversidade e a súa conservación e,  finalmente, un

análise sobre a situación de interfases como o solo e o medio litoral, que son moi fráxiles
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en relación á presión ás que os someten as actividades humanas, e que é preciso valorar

e conservar.

Por  último  estudaremos  a  xestión  do  planeta  e  o  desenvolvemento  sustentable

analizando modelos de xestión do planeta, investigando sobre a información facilitada por

diferentes instrumentos de avaliación ambiental e achegándose á lexislación en materia

ambiental  a  nivel  local,  autonómico,  estatal  e  internacional.  En  definitiva,  trátase  de

reflexionar  con  sentido  crítico  sobre  a  problemática  ambiental  á  que  se  enfronta  a

sociedade utilizando diferentes fontes de información.

 5.6.1 Obxectivos

A finalidade da materia é o desenvolvemento das seguintes capacidades:

1. Comprender  o  funcionamento  da  Terra  e  dos  sistemas  terrestres  e  as  súas

interaccións desde unha óptica sistémica, como fundamento para a interpretación

das repercusións globais dalgúns feitos aparentemente locais e viceversa.

2. Coñecer a influencia dos procesos xeolóxicos no medio natural e na vida humana.

3. Avaliar  as posibilidades de utilización  dos recursos naturais,  incluíndo as súas

aplicacións, e recoñecer a existencia dos seus límites, valorando a necesidade de

adaptar o uso á capacidade de renovación e aplicando aos problemas ambientais

á óptica do desenvolvemento sustentable.

4. Analizar as causas que dan lugar a riscos naturais, coñecer os impactos derivados

da  explotación  dos  recursos  e  considerar  diversas  medidas  de  prevención  e

corrección.

5. Investigar cientificamente os problemas ambientais, mediante técnicas variadas de

tipo fisicoquímico, biolóxico, xeolóxico e matemático, e recoñecer a importancia

dos aspectos históricos, sociolóxicos, económicos e culturais nos estudos sobre o

medio natural.

6. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para realizar simulacións,

tratar  datos  e  extraer  e  utilizar  información  de  diferentes  fontes,  avaliar  o  seu

contido, fundamentar os traballos e realizar informes.

7. Promover  actitudes  favorables  ao  respecto  e  á  protección  do  medio  natural,

desenvolvendo a capacidade de valorar as actuacións sobre o contorno e tomar

libremente iniciativas na súa defensa.
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 5.6.2 Contribución  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave.  Perfis

competenciais.

PERFIL COMPETENCIAL. CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE

Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

Competencia 

matemática e 

competencia 

básicas en 

ciencia e 

tecnoloxía

 CTMAB1.1.1.  Contrasta  a  interdependencia  dos  elementos  dun

sistema establecendo as súas relacións.

 CTMAB1.3.1.  Identifica  e  clasifica  recursos,  riscos  e  impactos

ambientais asociados.

 CTMAB1.4.1.  Coñece  e  enumera  os  principais  métodos  de

información ambiental.

 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

 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.

 CTMAB2.5.1. 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
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PERFIL COMPETENCIAL. CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE

Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

clima.

 CTMAB2.7.1.  Explica  a  relación  entre  as  correntes  oceánicas  e

fenómenos como "El Niño" e os furacáns, entre outros.

 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.

 CTMAB3.1.1.  Identifica  os  efectos  biolóxicos  da  contaminación

atmosférica.

 CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as

súas consecuencias sociais, ambientais e sanitarias.

 CTMAB3.2.1.  Describe  medidas  que  preveñen  ou  atenúan  a

contaminación atmosférica e o efecto invernadoiro.

 CTMAB3.3.1.  Relaciona  o  grao  de  contaminación  con  certas

condicións meteorolóxicas e/ou topográficas.

 CTMAB3.3.2.  Explica  os  efectos  biolóxicos  producidos  pola

contaminación atmosférica.

 CTMAB3.4.1.  Describe  os  efectos  locais,  rexionais  e  globais

ocasionados pola contaminación do aire.

 CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e

do estratosférico.

 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.
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Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

 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.

 CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de potabilización e depuración

da auga nunha EDAR.

 CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra

e a súa relación cos riscos xeolóxicos.

 CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que determinan os riscos

sísmico e volcánico

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

riscos xeolóxicos.

 CTMAB5.3.2.  Relaciona  os  riscos  xeolóxicos  cos  danos  que

producen.

 CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como consecuencia da interacción

da dinámica interna e externa do planeta.

 CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e

fluviais, e comprende os factores que interveñen.

 CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos principais recursos minerais

e  enerxéticos cos problemas ambientais  ocasionados e  cos riscos

asociados.

 CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos derivados da explotación

dos recursos da xeosfera no seu contorno máis próximo.

 CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes da produción primaria e

aqueles que aumentan a súa rendibilidade.

191
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             IES Indalecio Pérez tizón



Programación /curso 2022-23

PERFIL COMPETENCIAL. CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE

Competencias

clave
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 CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema.

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

 CTMAB6.1.4.  Explica  as  causas  da  diferenza  de  produtividade  en

mares e continentes.

 CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a

importancia do seu equilibrio.

 CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións

ecolóxicas e interpreta a variación dos parámetros tróficos.

 CTMAB6.4.1.  Coñece  os  mecanismos  naturais  de  autorregulación

dos ecosistemas.

 CTMAB6.4.2.  Argumenta e relaciona as actividades humanas coas

repercusións na dinámica dos ecosistemas.

 CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos

que supón a súa diminución.

 CTMAB6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa influencia na

biodiversidade do ecosistema.

 CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en relación coa litoloxía e o

clima que os orixina.

 CTMAB6.8.1.  Identifica  o  grao  de  alteración  dun  solo  aplicando

distintas técnicas de valoración.

 CTMAB6.9.1.  Analiza  os  problemas  ambientais  producidos  pola

deforestación, a agricultura e a gandaría.

 CTMAB6.10.1. Coñece as características dos sistema litoral.

 CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros

con impactos nas zonas litorais

 CTMAB7.1.1.  Distingue  modelos  de uso  dos  recursos  e  deseña

outros sustentables.

 CTMAB7.4.1.  Relaciona  o  consumo  dalgúns  produtos  e  a
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Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

deterioración do medio.

 CTMAB7.4.3.  Argumenta  a  orixe  dos  residuos  valorando  a  súa

xestión.

 CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas

tecnoloxías nos estudos ambientais.

 CTMAB7.5.2. Analiza a información de matrices sinxelas, valorando o

uso do territorio.

Comunicación 

lingüística

 CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir

de distintas fontes de información.

 CTMAB7.1.2.  Argumenta  as  diferenzas  entre  o  desenvolvemento

incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento sustentable.

 CTMAB7.4.2.  Expón políticas  ambientais  adecuadas  á  defensa do

medio.

 CTMAB7.4.3.  Argumenta  a  orixe  dos  residuos  valorando  a  súa

xestión.

 CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas

tecnoloxías nos estudos ambientais.

 CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e

internacionais, e a súa influencia en materia ambiental.

 CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación española  e galega sobre algúns

impactos ambientais e as normas de prevención aplicables.

 CTMAB7.7.1.  Argumenta a necesidade de protección  dos espazos

naturais e as súas consecuencias; en particular, os do seu contorno

máis próximo.

Competencia 

dixital

 CTMAB1.4.1.  Coñece  e  enumera  os  principais  métodos  de

información ambiental.

 CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir

de distintas fontes de información.

 CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos
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Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

de avaliación ambiental, e conclúe impactos e medidas correctoras.

 CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e

internacionais, e a súa influencia en materia ambiental.

Conciencia e 

expresións 

culturais

 CTMAB1.2.1.  Analiza,  a  partir  de  modelos  sinxelos,  os  cambios

ambientais que tiveron lugar como consecuencia da aparición da vida

e da acción humana ao longo da historia.

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

prevención de riscos.

 CTMAB5.6.2.  Avalía  a  fraxilidade  da  paisaxe  e  os  impactos  máis

frecuentes que sofre.

 CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos derivados da explotación

dos recursos da xeosfera no seu contorno máis próximo.

 CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos.

 CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da

enerxía e dos recursos.

 CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos

que supón a súa diminución.

 CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso.

 CTMAB6.11.1.  Valora  o  sistema  litoral  como  fonte  de  recursos  e

biodiversidade.

 CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros

con impactos nas zonas litorais

 CTMAB6.12.1. Establece a importancia da conservación das zonas

litorais.

 CTMAB7.1.2.  Argumenta  as  diferenzas  entre  o  desenvolvemento

incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento sustentable.

 CTMAB7.4.2.  Expón políticas  ambientais  adecuadas  á  defensa do

medio.
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Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

 CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e

internacionais, e a súa influencia en materia ambiental.

 CTMAB7.7.1.  Argumenta a necesidade de protección  dos espazos

naturais e as súas consecuencias; en particular, os do seu contorno

máis próximo.

Competencias 

sociais e cívicas

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

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

efectos da súa diminución.

 CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida 

na Terra.

 CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e 

intergobernamentais, que reduzan as repercusións ambientais da 

contaminación da auga.

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

prevención de riscos.

 CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis 

frecuentes que sofre.

 CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos.

 CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da 

enerxía e dos recursos.

 CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos 

que supón a súa diminución.

 CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso.

 CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como fonte de recursos e 

biodiversidade.

 CTMAB6.12.1. Establece a importancia da conservación das zonas 

litorais.

 CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento 
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Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento sustentable.

 CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en relación con 

problemas ambientais e coa calidade de vida.

 CTMAB7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas 

tecnoloxías nos estudos ambientais.

 CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos espazos 

naturais e as súas consecuencias; en particular, os do seu contorno 

máis próximo.

Sentido de 

iniciativa e 

espíritu 

emprendedor

 CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir 

de distintas fontes de información.

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

ozono.

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

riscos climáticos.

 CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a 

contaminación atmosférica e o efecto invernadoiro.

 CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e 

intergobernamentais, que reduzan as repercusións ambientais da 

contaminación da auga.

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

riscos xeolóxicos.

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

prevención de riscos.

 CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da 

enerxía e dos recursos.

 CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades humanas coas 

repercusións na dinámica dos ecosistemas.

 CTMAB6.8.1. Identifica o grao de alteración dun solo aplicando 
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Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

distintas técnicas de valoración.

 CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e deseña 

outros sustentables.

 CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos

de avaliación ambiental, e conclúe impactos e medidas correctoras.

 CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en relación con 

problemas ambientais e coa calidade de vida.

 CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais adecuadas á defensa do 

medio.

Aprender a 

aprender

 CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que representa as

relacións causais, interpretando as consecuencias da variación dos

distintos factores.

 CTMAB1.2.1.  Analiza,  a  partir  de  modelos  sinxelos,  os  cambios

ambientais que tiveron lugar como consecuencia da aparición da vida

e da acción humana ao longo da historia.

 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.

 CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento

do efecto invernadoiro e as súas consecuencias.

 CTMAB2.6.2.  Determina  a  influencia  da  circulación  oceánica  no

clima.

 CTMAB2.8.2. Interpreta mapas meteorolóxicos.

 CTMAB2.9.1.  Relaciona  os  riscos  climáticos  cos  factores  que  os

orixinan e coas súas consecuencias.
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Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

 CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as

súas consecuencias sociais, ambientais e sanitarias.

 CTMAB3.2.1.  Describe  medidas  que  preveñen  ou  atenúan  a

contaminación atmosférica e o efecto invernadoiro.

 CTMAB3.3.1.  Relaciona  o  grao  de  contaminación  con  certas

condicións meteorolóxicas e/ou topográficas.

 CTMAB4.1.2. Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa

orixe e cos seus efectos.

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

as súas consecuencias.

 CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra

e a súa relación cos riscos xeolóxicos.

 CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que determinan os riscos

sísmico e volcánico

 CTMAB5.3.2.  Relaciona  os  riscos  xeolóxicos  cos  danos  que

producen.

 CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como consecuencia da interacción

da dinámica interna e externa do planeta.

 CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e

fluviais, e comprende os factores que interveñen.

 CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos principais recursos minerais

e  enerxéticos cos problemas ambientais  ocasionados e  cos riscos

asociados.

 CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes da produción primaria e

aqueles que aumentan a súa rendibilidade.

 CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema.

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

 CTMAB6.1.4.  Explica  as  causas  da  diferenza  de  produtividade  en
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Competencias

clave

Estándares de aprendizaxe

mares e continentes.

 CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a

importancia do seu equilibrio.

 CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións

ecolóxicas e interpreta a variación dos parámetros tróficos.

 CTMAB6.4.1.  Coñece  os  mecanismos  naturais  de  autorregulación

dos ecosistemas.

 CTMAB6.4.2.  Argumenta e relaciona as actividades humanas coas

repercusións na dinámica dos ecosistemas.

 CTMAB6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa influencia na

biodiversidade do ecosistema.

 CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en relación coa litoloxía e o

clima que os orixina.

 CTMAB6.9.1.  Analiza  os  problemas  ambientais  producidos  pola

deforestación, a agricultura e a gandaría.

 CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros

con impactos nas zonas litorais

 CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos

de avaliación ambiental, e conclúe impactos e medidas correctoras.

 CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en relación con

problemas ambientais e coa calidade de vida.

 CTMAB7.4.1.  Relaciona  o  consumo  dalgúns  produtos  e  a

deterioración do medio.

 CTMAB7.4.3.  Argumenta  a  orixe  dos  residuos  valorando  a  súa

xestión.

 CTMAB7.5.2. Analiza a información de matrices sinxelas, valorando o

uso do territorio.

 CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación española  e galega sobre algúns
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clave

Estándares de aprendizaxe

impactos ambientais e as normas de prevención aplicables.
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 5.6.3  Organización e secuenciación de contidos/criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe

Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

Medio ambiente e fontes de información ambiental

Tema 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental

1ª  B1.1.  Concepto  de

medio  ambiente  e

dinámica  de

sistemas.  Modelos

da  teoría  de

Sistemas.

 B1.1.  Realizar

modelos  de

sistemas

considerando  as

variables,

analizando  a

interdependencia

dos seus elementos

e  establecendo  as

súas relacións

causais.

 CMCCT  CTMAB1.1.1.  Contrasta  a

interdependencia  dos

elementos  dun  sistema

establecendo  as  súas

relacións.

80 6 sesións

Setembro-

outubro

 CAA  CTMAB1.1.2.  Elabora

modelos  de  sistemas  nos

que representa as relacións

causais,  interpretando  as

consecuencias da variación

dos distintos factores.

80

 B1.2.  O  medio

natural  como

sistema.  Aplicación

 B1.2.  Aplicar  a

dinámica  de

sistemas  aos

 CCEC

 CAA

 CTMAB1.2.1.  Analiza,  a

partir  de  modelos  sinxelos,

os cambios ambientais que

80
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

da  teoría  de

sistemas ao sistema

natural.

 B1.3. Humanidade e

medio  ambiente.

Historia  das

relacións  da

humanidade  coa

natureza.

cambios  ambientais

acontecidos  como

consecuencia  da

aparición  da  vida  e

as  actividades

humanas  ao  longo

da historia.

tiveron  lugar  como

consecuencia  da  aparición

da vida e da acción humana

ao longo da historia.

 B1.4.  Recursos

naturais,  riscos  e

impactos

ambientais.

 B1.3.  Identificar

recursos,  riscos  e

impactos,

asociándoos  á

actividade  humana

sobre  o  medio

ambiente.

 CMCCT  CTMAB1.3.1.  Identifica  e

clasifica  recursos,  riscos  e

impactos  ambientais

asociados.

100

 B1.5.  Fontes  de  B1.4.  Identificar  os  CMCCT  CTMAB1.4.1.  Coñece  e 80
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

información

ambiental. 

principais

instrumentos  de

información

ambiental.

 CD enumera  os  principais

métodos  de  información

ambiental.

 CCL

 CD

 CSIEE

 CTMAB1.4.2.  Extrae

conclusións sobre cuestións

ambientais  a  partir  de

distintas  fontes  de

información.

70

 As capas fluídas

Tema 2. Dinámica das capas fluídas

 B2.2.  As  masas

fluídas  e  a  súa

relación  co

funcionamento  do

clima.

 B2.2. Comprender o

funcionamento  das

capas  fluídas

establecendo  a  súa

relación co clima.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB2.2.1.  Explica  a

dinámica da atmosfera e as

súas  consecuencias  no

clima. 

90

9 sesións

Outubro-

novembro

 B2.3.  Compoñentes

da  atmosfera,  orixe

 B2.3. Recoñecer os

compoñentes  da

 CMCCT

 CAA

 CTMAB2.3.1.  Identifica  os

compoñentes  da atmosfera

70
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

e  importancia

biolóxica.

atmosfera

relacionándoos  coa

súa  procedencia  e

importancia

biolóxica.

en  relación  coa  súa

procedencia,  a  súa

distribución  e  a  súa

dinámica.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB2.3.2.  Relaciona  os

compoñentes  da atmosfera

coa  súa  importancia

biolóxica.

90

 B2.4.  Capa  de

ozono:  orixe  e

importancia. 

 B2.4. Comprender a

importancia  da  capa

de  ozono  e  a  súa

orixe.

 CMCCT

 CSC

 CTMAB2.4.1.  Determina  a

importancia  da  capa  de

ozono  e  valora  os  efectos

da súa diminución.

90

 B2.6.  Efecto

invernadoiro:

relación coa vida na

Terra.  Causas  e

consecuencias  do

 B2.5.  Determinar  a

orixe  do  efecto

invernadoiro e a súa

relación coa vida na

Terra.

 CMCCT

 CSC

 CTMAB2.5.1.  Valora  o

efecto invernadoiro e a súa

relación coa vida na Terra.

100

 CMCCT

 CAA

 CTMAB2.5.2. Comprende e

explica  que  factores

80
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

aumento  do  efecto

invernadoiro.

provocan  o  aumento  do

efecto  invernadoiro  e  as

súas consecuencias.

 B2.7. A hidrosfera e

o  seu  papel  como

regulador climático.

 B2.6. Comprender o

papel  da  hidrosfera

como  regulador

climático.

 CMCCT  CTMAB2.6.1.  Razoa  o

funcionamento  da

hidrosfera  como  regulador

climático.

70

 CMCCT

 CAA

 CTMAB2.6.2.  Determina  a

influencia  da  circulación

oceánica no clima.

80

 B2.8. Relación das 

correntes oceánicas

coa circulación dos 

ventos e o clima e 

con algúns 

fenómenos 

climáticos.

 B2.7. Asociar algúns

fenómenos

climáticos  coas

correntes  oceánicas

(ou  a  temperatura

superficial da auga).

 CMCCT  CTMAB2.7.1.  Explica  a

relación  entre  as  correntes

oceánicas  e  fenómenos

como  "El  Niño"  e  os

furacáns, entre outros.

80

 CMCCT  CTMAB2.7.2.  Asocia  as

correntes  oceánicas  coa

100
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n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

circulación  dos  ventos  e  o

clima.

Tema 3. O clima

 B2.1.  A  radiación

solar  como  recurso

enerxético. 

 B2.2.  As  masas

fluídas  e  a  súa

relación  co

funcionamento  do

clima.

 B2.1.  Identificar  os

efectos da radiación

solar  na  dinámica

das  capas  fluídas,

no  clima  e  na

xeodinámica

externa.

 CMCCT

 CSC

 CTMAB2.1.1.  Valora  a

radiación  solar  como

recurso enerxético.

90

8 sesións

novembro

 CMCCT  CTMAB2.1.2.  Relaciona  a

radiación  solar  coa

dinámica das capas fluídas

e o clima.

90

 CMCCT  CTMAB2.1.3.  Explica  a

relación  entre  radiación

solar  e  xeodinámica

externa.

70

 B2.2.  As  masas

fluídas  e  a  súa

relación  co

 B2.2. Comprender o

funcionamento  das

capas  fluídas

 CMCCT

 CAA

 CTMAB2.2.1.  Explica  a

dinámica da atmosfera e as

súas consecuencias  no

80
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n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

funcionamento  do

clima.

establecendo  a  súa

relación co clima.

clima. 

 B2.9.  Formación

das precipitacións.

Tipos  de

precipitacións.

 B2.8.  Explicar  a

formación  de

precipitacións  en

relación  aos

movementos  de

masas  de  aire  e

interpretar  mapas

meteorolóxicos.

 CMCCT  CTMAB2.8.1.  Relaciona  a

circulación  de  masas  de

aire  cos  tipos  de

precipitacións.

80

 B2.10.

Interpretación  de

mapas

meteorolóxicos.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB2.8.2.  Interpreta

mapas meteorolóxicos.

70

 B2.11.  Os  riscos

climáticos,  causas

e  consecuencias.

Medidas  de

predición,

prevención  e

corrección.

 B2.9.  Identificar  os

riscos  climáticos,

valorando  os

factores  que

contribúen  a

favorecelos  e  a

paliar  os  seus

 CMCCT

 CAA

 CTMAB2.9.1.  Relaciona  os

riscos  climáticos  cos

factores  que  os  orixinan  e

coas súas consecuencias.

80

 CSIEE  CTMAB2.9.2.  Propón

medidas  para  evitar  ou

diminuír  os  efectos  dos

60
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

efectos. riscos climáticos.

Tema 4. A contaminación atmosférica

 B3.1.  Orixe  e

efectos  da

contaminación

atmosférica.

 B3.1.  Argumentar  a

orixe  da

contaminación

atmosférica  e

identificar os efectos

sociais,  ambientais

e  sanitarios  que

produce.

 CMCCT  CTMAB3.1.1.  Identifica  os

efectos  biolóxicos  da

contaminación atmosférica.

80 9 sesións

novembro-

decembro

 CMCCT

 CAA

 CTMAB3.1.2.  Asocia  os

contaminantes  coa  súa

orixe e recoñece as súas

consecuencias  sociais,

ambientais e sanitarias.

90

 B3.2.  Medidas

preventivas  e

correctoras  da

contaminación

atmosférica  e  do

efecto invernadoiro.

 B3.2.  Propor

medidas  que

favorecen  a

diminución  da

contaminación

atmosférica  e  do

 CMCCT

 CAA

 CSIEE

 CTMAB3.2.1.  Describe

medidas que preveñen ou

atenúan  a  contaminación

atmosférica  e  o  efecto

invernadoiro

90
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n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

efecto invernadoiro

 B3.1.  Orixe  e

efectos  da

contaminación

atmosférica.

 B3.3.  Factores  que

inflúen  na

dispersión  dos

contaminantes

atmosféricos.

 .B3.3.  Relacionar  a

contaminación

atmosférica  cos

seus  efectos

biolóxicos  e  con

certas  condicións

meteorolóxicas  e/ou

topográficas

 CMCCT

 CAA

 CTMAB3.3.1.  Relaciona  o

grao de contaminación con

certas  condicións

meteorolóxicas  e/ou

topográficas.

80

 CMCCT  CTMAB3.3.2.  Explica  os

efectos  biolóxicos

producidos  pola

contaminación atmosférica.

80

 B3.4.  Efectos  da

contaminación

atmosférica

segundo o seu raio

de influencia.

 B3.4.  Clasificar  os

efectos  locais,

rexionais  e  globais

da  contaminación

atmosférica.

 CMCCT  CTMAB3.4.1.  Describe  os

efectos  locais,  rexionais  e

globais  ocasionados  pola

contaminación do aire.

100

 B3.5.  Ozono

troposférico e ozono

 B3.5.  Distinguir  a

orixe  e  os  efectos

 CMCCT  CTMAB3.5.1.  Distingue  a

orixe e os efectos do ozono

90
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n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

estratosférico. do  ozono

troposférico  e  do

ozono

estratosférico.

troposférico  e  do

estratosférico.

 B2.5. Diminución da

capa  de  ozono:

efectos e medidas

preventivas.

 B2.4. Comprender a

importancia  da

capa de ozono e a

súa orixe

 CMCCT

 CSC

 CTMAB2.4.1.  Determina  a

importancia  da  capa  de

ozono  e  valora  os  efectos

da súa diminución.

100

 CSIEE  CTMAB2.4.2.  Sinala

medidas  que  preveñen  a

diminución  da  capa  de

ozono.

80

 B2.6.  Efecto

invernadoiro:

relación coa vida na

Terra.  Causas  e

consecuencias  do

 B2.5.  Determinar  a

orixe  do  efecto

invernadoiro e a súa

relación coa vida na

Terra.

 CMCCT

 CSC

 CTMAB2.5.1.  Valora  o

efecto invernadoiro e a súa

relación coa vida na Terra.

100
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n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

aumento  do  efecto

invernadoiro.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB2.5.2. Comprende e

explica  que  factores

provocan  o  aumento  do

efecto  invernadoiro  e  as

súas consecuencias.

80

Tema 5. A contaminación da auga

3ª  B4.1.  Ciclo

hidrolóxico.

 B4.2.  Orixe  e

efectos  da

contaminación  das

augas superficiais e

subterráneas.

 B4.1.  Clasificar  os

contaminantes  da

auga  en  relación  á

súa orixe e aos seus

efectos. 

 CMCCT  CTMAB4.1.1.  Coñece  e

describe  a  orixe  e  os

efectos  da  contaminación

das  augas  superficiais  e

subterráneas. 

70 9 sesións

xaneiro

 CMCCT

 CAA

 CTMAB4.1.2.  Relaciona  os

principais  contaminantes

da auga coa súa orixe  e

cos seus efectos.

70
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

 B4.3.  Parámetros

de  medida  da

calidade da auga.

 B4.2.  Coñecer  os

indicadores  de

calidade da auga.

 CMCCT  CTMAB4.2.1.  Coñece  e

describe  os  principais

indicadores  de  calidade

da auga.

70

 B4.2.  Orixe  e

efectos  da

contaminación  das

augas superficiais e

subterráneas.

 B4.4.  Prevención  e

corrección  da

contaminación  da

auga.

 B4.3.  Valorar  as

repercusións  para

a  humanidade  da

contaminación  da

auga,  e  propón

medidas  que  a

eviten  ou

diminúan.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB4.3.1.  Describe  o

proceso  de  eutrofización

das  augas  e  valora  as

súas consecuencias.

90

 CMCCT

 CSIEE

 CSC

 CTMAB4.3.2.  Propón

actitudes  e  accións

individuais,  estatais  e

intergobernamentais,  que

reduzan  as  repercusións

ambientais  da

contaminación da auga.

70

 B4.5.  Sistemas  de

tratamento  e

 B4.4.  Coñecer  os

sistemas  de

 CMCCT  CTMAB4.4.1.  Esquematiza

as fases de potabilización

80
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n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

depuración  das

augas

potabilización  e

depuración  das

augas residuais

e  depuración  da  auga

nunha EDAR.

 A xeosfera 

Tema 6. A xeosfera e os riscos xeolóxicos

2ª  B5.1.  Xeosfera:

soporte  dos

restantes

subsistemas

terrestres.

 B5.2.  Riscos

xeolóxicos  e  a  súa

relación  cos  fluxos

de  enerxía

terrestres.

 B5.1.  Relacionar  os

fluxos  de  enerxía  e

os riscos xeolóxicos.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB5.1.1.  Identifica  as

manifestacións  da  enerxía

interna  da  Terra  e  a  súa

relación  cos  riscos

xeolóxicos.

90 10 sesións

 xaneiro-

febreiro

 B5.3.  Orixe  dos

riscos  xeolóxicos

 B5.2.  Identificar  os

factores  que

 CMCCT

 CAA

 CTMAB5.2.1.  Explica  a

orixe  e  os  factores  que

90

213
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



                                                                                                                                                                                                                                                                          Programación curso 2020/21       
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n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

internos. determinan,

favorecen e atenúan

os riscos xeolóxicos

sísmico e volcánico.

determinan  os  riscos

sísmico e volcánico.

 B5.4.  Métodos  de

predición  e

prevención  dos

riscos xeolóxicos.

 B5.5.  Danos

orixinados  polos

riscos xeolóxicos.

 B5.3.  Identificar  os

danos que producen

os riscos xeolóxicos,

e  determinar

métodos  de

predición  e

prevención.

 CMCCT

 CSIEE

 CTMAB5.3.1.  Coñece  os

métodos  de  predición  e

prevención  dos  riscos

xeolóxicos.

70

 CMCCT

 CAA

 CTMAB5.3.2.  Relaciona  os

riscos xeolóxicos cos danos

que producen.

80

 B5.6. O relevo como

consecuencia  da

interacción  da

dinámica  interna  e

externa do planeta.

 B5.4. Comprender o

relevo  como  a

interacción  da

dinámica  interna  e

externa.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB5.4.1.  Interpreta  o

relevo  como  consecuencia

da interacción  da dinámica

interna  e  externa  do

planeta.

60

 B5.7.  Riscos  B5.5. Determinar os  CMCCT  CTMAB5.5.1.  Identifica  os 80
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consecución

%

Temporalización

asociados  aos

sistemas  de  ladeira

e fluviais.

riscos  asociados

aos  sistemas  de

ladeira  e  fluviais,  e

valorar  os  factores

que inflúen.

 CAA riscos  asociados  aos

sistemas  de  ladeira  e

fluviais,  e  comprende  os

factores que interveñen.

 B5.8.  Importancia

da  ordenación  do

territorio  na

prevención  dos

riscos xeolóxicos.

 B5.9. Impactos máis

frecuentes  na

paisaxe.

 B5.6.  Recoñecer  a

fraxilidade  da

paisaxe  fronte  aos

impactos ambientais

e  valorar  a

ordenación  do

territorio  como

prevención  de

riscos.

 CSC

 CSIEE

 CCEC

 CTMAB5.6.1.  Valora  a

ordenación  do  territorio

como  método  de

prevención de riscos.

80

 CSC

 CCEC

 CTMAB5.6.2.  Avalía  a

fraxilidade da paisaxe e os

impactos  máis  frecuentes

que sofre.

60

Tema 7. Recursos da xeosfera. Impactos e riscos asociados

2ª  B5.10. Recursos da

xeosfera: problemas

 B5.7. Recoñecer os

recursos  minerais,

 CMCCT

 CAA

 CTMAB5.7.1.  Relaciona  a

utilización  dos  principais

80 8 sesións

febreiro-marzo
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consecución

%
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ambientais

ocasionados  pola

súa explotación.

os  combustibles

fósiles  e  os

impactos  derivados

do seu uso.

recursos  minerais  e

enerxéticos  cos  problemas

ambientais  ocasionados  e

cos riscos asociados.

 B5.11.  Impactos

derivados  da

explotación  dos

recursos  da

xeosfera en Galicia.

 B5.8.  Identifica  os

impactos  derivados

da  explotación  dos

recursos  da

xeosfera en Galicia.

 CMCCT

 CCEC

 CTMAB5.8.1.Coñece  os

principais  impactos

derivados  da  explotación

dos  recursos  da  xeosfera

no  seu  contorno  máis

próximo.

80

 B5.12. Uso eficiente

da  enerxía  e  dos

recursos.

 B5.9.  Identificar

medidas  de  uso

eficiente  da enerxía

e  dos  recursos,

determinando  os

seus beneficios.

 CSC

 CCEC

 CTMAB5.9.1.  Valora  o  uso

eficiente  da  enerxía  e  dos

recursos.

90

 CSC

 CCEC

 CSIEE

 CTMAB5.9.2.  Avalía  as

medidas  que  promoven  un

uso  eficiente  da  enerxía  e

80
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%

Temporalización

dos recursos.

3ª Circulación de materia e enerxía na biosfera

Tema 8 A biosfera

 B6.1. Circulación de

materia  e  enerxía

na biosfera.

 B6.2.  Relacións

tróficas  nos

ecosistemas,

cadeas  e  redes

tróficas.

Representacións

gráficas.

 B6.3.  Factores

limitantes  da

produción primaria.

 B6.1. Recoñecer as

relacións  tróficas

dos  ecosistemas,

valorando  a

influencia  dos

factores  limitantes

da  produción

primaria  e daqueles

que aumentan a súa

rendibilidade.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB6.1.1.  Identifica  os

factores  limitantes  da

produción  primaria  e

aqueles  que  aumentan  a

súa rendibilidade.

80 9 sesións

marzo

 CMCCT

 CAA

 CTMAB6.1.2.  Esquematiza

as  relacións  tróficas  dun

ecosistema.

100

 CMCCT

 CAA

 CTMAB6.1.3.  Interpreta

gráficos,  pirámides,  cadeas

e redes tróficas.

90

 CMCCT  CTMAB6.1.4.  Explica  as 80
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%

Temporalización

 CAA causas  da  diferenza  de

produtividade  en  mares  e

continentes.

 B6.4.  Ciclos

bioxeoquímicos  do

osíxeno, o carbono,

o  nitróxeno,  o

fósforo e o xofre.

 B6.2. Comprender a

circulación  de

bioelementos (sobre

todo O, C, N, P e S)

entre  os

subsistemas

terrestres.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB6.2.1.  Esquematiza

os ciclos  bioxeoquímicos e

argumenta a importancia do

seu equilibrio.

80

Tema9. Organización e diversidade da biosfera

 B6.5.  Os

ecosistemas  no

tempo:  sucesión,

autorregulación  e

regresión.

 B6.3.  Comprender

os  cambios  que  se

suceden  nos

ecosistemas  ao

longo do tempo.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB6.3.1.  Identifica  os

cambios  que  se  producen

nas sucesións ecolóxicas e

interpreta  a  variación  dos

parámetros tróficos.

80 5 sesións 

marzo
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

 B6.6.

Autorregulación  dos

ecosistemas  e

repercusión  da

acción  humana

sobre eles.

 B6.4.  Comprender

os  mecanismos

naturais  de

autorregulación  dos

ecosistemas  e

valorar  a

repercusión  da

acción  humana

sobre eles.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB6.4.1.  Coñece  os

mecanismos  naturais  de

autorregulación  dos

ecosistemas.

70

 CMCCT

 CAA

 CSIEE

 CTMAB6.4.2.  Argumenta  e

relaciona  as  actividades

humanas coas repercusións

na  dinámica  dos

ecosistemas.

70

 B6.7.  Concepto  de

biodiversidade.

 B6.8.  Causas  e

repercusións  da

perda  da

biodiversidade.

 B6.5.  Distinguir  a

importancia  da

biodiversidade  e

recoñecer  as

actividades  que

teñen  efectos

negativos sobre ela.

 CMCCT

 CCEC

 CSC

 CTMAB6.5.1.  Argumenta  a

importancia  da

biodiversidade  e  os  riscos

que  supón  a  súa

diminución.

70

 CMCCT

 CAA

 CTMAB6.5.2.  Relaciona  as

accións  humanas  coa  súa

70
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

influencia na biodiversidade

do ecosistema.

3ª Tema 10. O solo 

 B6.9.  O  solo  como

interfase.

 B6.10. Edafoxénese

e tipos de solos.

 B6.6.  Identificar  os

tipos  de  solo,  en

relación coa litoloxía

e  o  clima  que  os

orixinou.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB6.6.1.  Clasifica  os

tipos  de  solo  en  relación

coa litoloxía e o clima que

os orixina.

70 4 sesións abril

 B6.11.  Usos  e

fraxilidade  do  solo

como recurso.

 B6.7. Valorar o solo

como  recurso  fráxil

e escaso.

 CSC

 CCEC

 CTMAB6.7.1. Valora o solo

como  recurso  fráxil  e

escaso.

90

 B6.12.  Impactos

sobre  o  solo.

Técnicas  de

valoración  do  grao

de  alteración  dun

solo.

 B6.8.  Coñecer

técnicas  de

valoración  do  grao

de  alteración  dun

solo.

 CMCCT

 CSIEE

 CTMAB6.8.1.  Identifica  o

grao de alteración dun solo

aplicando distintas técnicas

de valoración.

60
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

 B6.13.  Impactos

sobre  a  biosfera

producidos  pola

deforestación,  a

agricultura  e  a

gandaría.

 B6.9.  Analizar  os

problemas

ambientais

producidos  pola

deforestación,  a

agricultura  e  a

gandaría.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB6.9.1.  Analiza  os

problemas  ambientais

producidos  pola

deforestación,  a  agricultura

e a gandaría.

80

3ª Tema 11. O litoral

 B6.14.  O  sistema

litoral  como

interfase.

 B6.10.  Comprender

as características do

sistema litoral.

 CMCCT  CTMAB6.10.1.  Coñece  as

características  dos  sistema

litoral.

70 3 sesións abril

 B6.15.  Importancia

ecolóxica  dos

recursos do sistema

litoral,  impactos

derivados  da  súa

sobreexplotación.

 B6.11.  Analizar  e

valorar  a  evolución

dos  recursos

pesqueiros.

 CSC

 CCEC

 CTMAB6.11.1.  Valora  o

sistema  litoral  como  fonte

de  recursos  e

biodiversidade.

90
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

 CMCCT

 CAA

 CCEC

 CTMAB6.11.2.  Relaciona  a

sobreexplotación  dos

recursos  pesqueiros  con

impactos nas zonas litorais.

90

 B6.16.  Importancia

da  conservación

das zonas litorais.

 B6.12.  Valorar  a

conservación  das

zonas  litorais  polo

seu  elevado  valor

ecolóxico.

 CCEC

 CSC

 CTMAB6.12.1.  Establece  a

importancia  da

conservación  das  zonas

litorais.

80

3ª  A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable.

Tema 13.  A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable

 B7.1.  Xestión  dos

impactos

ambientais;

alternativas  ante  a

problemática

ambiental:

 B7.1.  Establecer

diferenzas  entre  o

desenvolvemento

incontrolado,  o

conservacionismo  e

o  desenvolvemento

 CMCCT

 CSIEE

 CTMAB7.1.1.  Distingue

modelos  de uso  dos

recursos  e  deseña  outros

sustentables.

80 5 sesións maio

 CCL

 CSC

 CTMAB7.1.2. Argumenta as

diferenzas  entre  o

80
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

desenvolvemento

incontrolado,

conservacionismo  e

desenvolvemento

sustentable.

sustentable.  CCEC desenvolvemento

incontrolado,  o

conservacionismo  e  o

desenvolvemento

sustentable.

 B7.2.  Avaliación  do

impacto ambiental.

 B7.3.  Instrumentos

de  xestión

ambiental.

 B7.2.  Coñecer

algúns  instrumentos

de  avaliación

ambiental.

 CD

 CAA

 CSIEE

 CTMAB7.2.1.  Analiza  a

información  facilitada  por

algúns  instrumentos  de

avaliación  ambiental,  e

conclúe  impactos  e

medidas correctoras.

50

 B7.4. Relación entre

desenvolvemento,

calidade  de  vida  e

problemas

ambientais  no

ámbito

 B7.3.  Identificar  a

relación,  a  nivel

internacional,  entre

o  desenvolvemento

dos  países,  a

calidade  de  vida  e

 CSC

 CAA

 CSIEE

 CTMAB7.3.1.  Analiza  o

desenvolvemento  dos

países  en  relación  con

problemas ambientais e coa

calidade de vida.

50
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

internacional. os  problemas

ambientais.

 B7.5.  Modelos  de

xestión de recursos.

 B7.4.  Determinar  a

orixe  dos  residuos,

as  consecuencias

da súa produción e

do  seu  consumo,  e

as alternativas á súa

xestión.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB7.4.1.  Relaciona  o

consumo  dalgúns  produtos

e a deterioración do medio.

60

 CCL

 CCEC

 CSIEE

 CTMAB7.4.2.  Expón

políticas  ambientais

adecuadas  á  defensa  do

medio.

70

 CCL

 CMCCT

 CAA

 CTMAB7.4.3.  Argumenta  a

orixe  dos  residuos

valorando a súa xestión.

80

 B7.2.  Avaliación  do

impacto ambiental.

 B7.3.  Instrumentos

de  xestión

 B7.5.  Valorar  a

importancia  do  uso

de  novas

tecnoloxías  nos

 CMCCT

 CCL

 CSC

 CTMAB7.5.1. Comprende e

explica  a  importancia  do

uso  de  novas  tecnoloxías

nos estudos ambientais.

80
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Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

ambiental. estudos  ambientais

e interpretar

matrices  sinxelas

para  a  ordenación

do territorio.

 CMCCT

 CAA

 CTMAB7.5.2.  Analiza  a

información  de  matrices

sinxelas,  valorando  o  uso

do territorio.

50

 B7.6. Influencia dos

organismos

nacionais  e

internacionais  en

materia ambiental.

 B7.7.  Lexislación

ambiental.

 B7.6.  Coñecer  os

principais

organismos

nacionais  e

internacionais  en

materia ambiental, e

a  lexislación  estatal

e autonómica sobre

algúns  impactos

ambientais.

 CD

 CCL

 CCEC

 CTMAB7.6.1.  Coñece  e

explica  os  principais

organismos  nacionais  e

internacionais,  e  a  súa

influencia  en  materia

ambiental.

70

 CCL

 CAA

 CTMAB7.6.2.  Coñece  a

lexislación  española  e

galega sobre  algúns

impactos  ambientais  e  as

normas  de  prevención

aplicables.

60

225
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



                                                                                                                                                                                                                                                                          Programación curso 2020/21       

Avaliació

n

Contido Criterio CC Estándares de aprendizaxe Grao mínimo

consecución

%

Temporalización

 B7.8.  Protección

dos  espazos

naturais.

 B7.9.  Espazos

naturais  en  España

e,  en  particular,  en

Galicia.

 B7.7.  Valorar  a

protección  dos

espazos naturais.

 CCL

 CSC

 CCEC

 CTMAB7.7.1.  Argumenta  a

necesidade  de  protección

dos espazos naturais  e  as

súas  consecuencias;  en

particular,  os  do  seu

contorno máis próximo.

80

A temporalización é orientativa xa que debemos adaptarnos a realidade deste curso ondehai unha falta de continuidade da presenza do

alumnado en clase debido a corentenas as que se van somentendo co paso do tempo.

Avaliación Unidade didáctica Peso na nota  da

avaliación

1 Tema 1. Medio ambiente e fontes de 

información ambiental

25%

Tema 2. Dinámica das capas fluídas 25%
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Tema 3. O clima 25%

Tema 4. A contaminación atmosférica 25%

2 Tema 5. A contaminación da auga 25%

Tema 6. A xeosfera e os riscos xeolóxicos 25%

Tema 7. Recursos da xeosfera. Impactos e 

riscos asociados

25%

Tema 8 A biosfera 25%

3

Tema 9. Organización e diversidade da biosfera 25%

Tema 10. O solo 25%

Tema 11. O litoral 25%

Tema 13.  A xestión do planeta e o 

desenvolvemento sustentable

25%

227
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                                                                                                                                            IES Indalecio Pérez Tizón



Programación /curso 2022-23

 5.6.4 Avaliación, promoción e cualificación do alumnado

  Avaliación inicial e medidas de atención á diversidade

Coa finalidade de obter  obter  información sobre o alumnado,  detectar  dificultades no

proceso de aprendizaxe, así como coñecer o punto de partida do alumnado, farase a

principio de curso  unha proba sen repercusión na  nota e que nos servira avaliación

inicial. 

Procedemento e Instrumentos:

 Ficha de recollida de datos, para coñecer o alumnado e os seus intereses.

 Proba escrita para avaliar a capacidade de relación de conceptos e coñecementos

previos sobre os contidos da materia.

 Corrección da proba en clase e de forma oral para determinar a capacidade do

alumnado en participar  en  debates,  capacidade de síntese,  autoavaliación  dos

seus propios coñecementos e coavaliación dos compañeiros de forma respectuosa

e para ir introducindo conceptos que se desenvolverán ao longo do curso.

Tamén se poderá realizar ao inicio de cada tema ou bloque de temas. Neste caso pode

facerse  mediante  unha  actividade  inicial  que  poderá  realizarse  tanto  individualmente

como de forma grupal. Servirá para adaptar o proceso didáctico á realidade do alumnado,

reforzando os aspectos que se considere oportuno. Tomaranse, se fose o caso,  medidas

específicas de atención á diversidade, como actividades de reforzo ou de ampliación, os

protocolos  oficiais  da  xunta,  e  adecuación  a  cada  momento  do  proceso  de  ensino-

aprendizaxe.

Procedementos e instrumentos de avaliación

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1. Probas.

 Permiten  valorar  o  grao  de

coñecemento, a aprendizaxe de feitos e

conceptos,  o  correcto  uso  da

terminoloxía científica, a capacidade de

sintetizar e expresar as ideas esenciais,

a  lóxica  das  reflexións,  a  capacidade

comprensiva e expresiva... 

 Probas :  poderán ser  de forma oral

ou  escrita  aunque,  de  forma  xeral,

serán  tipo  test.  Son  probas

obxectivas, con preguntas de opción

múltiple. Con elas podemos medir a

aprendizaxe  de  conceptos,  a

memorización  de  datos  importantes

etc.
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 Realizarase,  con  carácter  xeral,  dúas

probas  ao  trimestre,  que

corresponderán  cos  contidos  de  dúas

unidades.

 Incluirán  actividades  que  permitan

valorar  a  adquisición  tanto  dos

estándares  de  aprendizaxe  como  das

competencias clave. 

 Normalmente  serán  probas  tipo  test,

escritas, pero tamén poderián consistir

en  tarefas  (traballos)  deseñadas

especificamente para avaliar contidos e/

ou competencias, exames de preguntas

de  desenvolver,  exames  orais,  etc,

adaptándose  ás  circunstancias

oportunas.

 Resolución  de  exercicios  e

problemas.

 Dependendo  das  circunstancias

poderá  adaptarse  o  formato  das

probas  para  ser  de  preguntas  de

desenvolvemento,  actividades,  o

calquera outro formato adecuado.

 Usaranse para valorar o 80% da nota

2. Análise do traballo persoal.

 Calquera   tipo  de  produción

empregando  calquera  tipo  de  soporte.

( Traballos monográficos, memorias de

investigación,   resumos,   fichas,

informes,  informes  sobre  as  prácticas

de laboratorio, exposicións orais...)

 Cartafol e/ou caderno de clase,

 Actividades aula virtual....

 Correccións  de  traballos  escritos  e

exposicións  orais,  que  poderán  ser

tanto individuais como grupais

 Usaranse para valorar o 15% do total

 Traballos  especiais,  de  carácter

absolutamente  voluntario.  Por  este

carácter  de  voluntariedade,  non

poderán  contar  na  avaliación  global

de modo negativo;  o  alumnado que

os  realice  obterá  por  eles  unha

puntuación  positiva,  ou  ningunha

puntuación se o traballo non tivese a

calidade  necesaria.  Os  traballos
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voluntarios poderán usarse para subir

ata 1 punto a nota final.

3. Observación

 Participación  nas  actividades  da

aula, como debates, postas en común,

resolución  de  pequenas  cuestións

formuladas  que  xurdan  de  forma

espontánea,  propoñendo actividades a

desenvolver  ao  longo  do  curso  e

participando  nelas,  participación  en

foros, realización de actividades na aula

virtual..…  Implicación  en  proxectos

persoais ou de grupo.

 Participación  no  grupo  con

responsabilidade,  asumindo  as  tarefas

propias,os  compromisos  individuais  e

colectivos  e cumprindo as normas.

 Habilidades  no  desenvolvemento  das

prácticas de laboratorio.

 Puntualidade

 Rexistro  de  observación  das

actividades realizadas na aula.

 Rexistro  de incidencias e anécdotas

no  comportamento,  respecto  ás

normas, incluíndo faltas de asistencia

e puntualidade.

 Listas de control.

 Exploración  a  través  de  preguntas

formuladas  polo  profesor  durante  la

clase 

 O  profesor  reflectirá  con  este

instrumento o traballo desenvolto en

aula  polo  alumnado:  a  resolución

correcta  de  actividades,  a  resposta

axeitada  a  breves  cuestións  e

preguntas  de  control  feitas  polo

profesor no decorrer da aula. En todo

caso usarase para valorar só 5% do

total asignado a cada estándar se hai

máis instrumentos de avaliación.

Criterios de cualificación

Probas 

 A cualificación das probas farase de 0 a 10, con ata dous decimais máximo.

 Na cualificación das mesmas, ademais da adecuación e a calidade das respostas,

terase en conta aspectos como a presentación, a expresión, o estilo, a ortografía,

o dominio do vocabulario específico ...

 A copia nunha proba suporá unha cualificación de 0 na mesma. Polo tanto non
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poderán estar á vista nin nos petos do pantalón, nin nas mesas nin teléfonos nin

reloxos nin aparatos electrónicos nin nada susceptible de ser usado para copiar.

O pelo longo estará recollido para descubrir as orellas e unicamente se poderá

usar  bolígrafo,  corrector,  lapis  e  goma  (e  a  calculadora  cando  o  profesor  o

considere). Do mesmo xeito, a manipulación posterior dun documento da proba

durante o tempo de revisión (modificar as respostas orixinais) suporá tamén unha

cualificación de 0 na mesma. 

 Se un alumno/a faltase o día de realización dunha proba:

      ◦ No caso de ser un imprevisto, poderá realizala na data posterior na que se

reincorpore sempre que aporte xustificación oficial (xustificante médico ou similar).

De non aportar xustificación, constará coma non presentado na avaliación.

         ◦ No caso de ser unha cita médica solicitada con anterioridade, un evento

deportivo, ou calquera cousa previsible, poderá facer a proba nunha data anterior,

organizando có profesor unha data alternativa. De xeito ordinario non se aceptarán

datas posteriores ao día no que os seus compañeiros fan a proba (decisión que

tomará o profesor en función das circunstancias excepcionais) 

 As  notas  de  todas  as  probas  dunha  avaliación  farán  media

independentemente de que algunha das probas non estea superada.

 As probas escritas usaranse para valorar o 80% do total

O traballo persoal. 

 O traballo persoal, individual ou en grupos, debe quedar reflectido no caderno e/ou

no cartafol,  e incluirá:  Apuntamentos tomados na aula, Actividades e exercicios

corrixidos. Esquemas e resumos. Traballos escritos, presentacións e actividades

realizadas na casa ou actividades da aula virtual. A presentación do caderno, dos

traballos, das exposicións… deberá facerse puntualmente nas datas establecidas

e cumprir os requisitos esixidos.

 O alumnado deberá ter dispoñible o caderno e cartafol (cando lle sexa requirido)

para ser cotexado polo profesor .

Este apartado constituirá  o 15% da nota final, correspondendo un  10% a un traballo de

investigación trimestral obrigatorio, e un 5% a todo o contido no caderno/cartafol

Observación 
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 Terase  en  conta  a  participación  no  grupo  con  responsabilidade,  asumindo  as

tarefas propias,os compromisos individuais e colectivos  e cumprindo as normas.

 Valorarase as habilidades no desenvolvemento do día a día así como o coidado do

material.

 A puntualidade.

 Constituirá  ata o 5% da nota final.

Situacións extraordinarias: 

As  faltas  de  asistencia  non xustificadas  (  10  %  ou  máis  das  horas  da materia  por

avaliación)  poderán baixar ata un punto a nota na avaliación.

En todo caso, as faltas de comportamento na aula descontarán 0,5 na nota global, e a

reiteración das devanditas actitudes (tres faltas) comporta o suspenso na avaliación.

De xeito ordinario: 

Tras facer a media ponderada de cada apartado anterior, o numero decimal resultante

determinará  a  nota  da  avaliación.  Será  potestade  da  profesora  elixir  entre  as  dúas

unidades nas que quede comprendido ese valor  a que reflectirá mellor, nese momento

do curso académico, a cualificación.  Como norma xeral, será a unidade inferior xa que

non se alcanzou o nivel da superior.   

Criterios de promoción.

 Promoción na avaliación. Aplicaranse os puntos detallados anteriormente .

 Promoción na avaliación final ordinaria. 

A) Promocionarase sempre e cando a nota media das tres avaliacións sexa

igual ou superior a 5. A nota final é o resultado da media das notas das tres

avaliacións.

B) En caso contrario,  poderá  recuperar mediante a realización dun exame

versado sobre os estándares correspondentes.

    • Promoción na avaliación extraordinaria. Se a nota da avaliación ordinaria é inferior

a 5, o alumno/a terá que realizar a proba extraordinaria, que versará sobre os estándares

básicos da materia. A nota da proba ten que ser superior ou igual a 5.
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 5.6.5 Metodoloxía

Os principios metodolóxicos que debe seguir a práctica docente establécense no artigo

27   do  DECRETO  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para

aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de

investigación; tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas

súas aplicacións prácticas.

En Bacharelato,  a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía

didáctica  estea  fortemente  condicionada  polo  compoñente  epistemolóxico  de  cada

materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.

Ademais,  a  finalidade  preparatoria  e  orientadora  da  etapa  esixe  o  traballo  con

metodoloxías específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e

de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e

interpretativas).

Concreción e criterios metodolóxicos

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Bioloxía elaborouse de

acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:

-  Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades

diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.

-  Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

-  Actividade:  fomentar  a  participación  do  alumnado  na  dinámica  xeral  da  aula,

combinando estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a

socialización.

-  Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle

propón.

-  Integración  e  interdisciplinariedade:  presentar  os  contidos  cunha  estrutura  clara,

formulando as interrelacións entre os contidos de Bioloxía  e os doutras disciplinas

doutras áreas.

-  Rigor  científico  e  desenvolvemento  de  capacidades  intelectuais  de  certo  nivel

(analíticas, explicativas e interpretativas).

-  Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao
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ámbito, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o

desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na

vida cotiá.

-  Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi

diversas.

 Estratexias didácticas

A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado,

en consonancia co propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu

alumnado.

Non  obstante,  resulta  conveniente  utilizar  estratexias  didácticas  variadas,  que

combinen,  do  xeito  en  que  cada  un  considere  máis  apropiado,  as  estratexias

expositivas,  acompañadas  de  actividades  de  aplicación  e  das  estratexias  de

indagación.

As estratexias expositivas

Preséntanlle  ao  alumnado,  oralmente  ou  mediante  textos,  un  coñecemento  xa

elaborado  que  debe  asimilar.  Resultan  adecuadas  para  as  formulacións

introdutorias  e  panorámicas  e  para  ensinar  feitos  e  conceptos;  especialmente

aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só

con axudas indirectas.

Non  obstante,  resulta  moi  conveniente  que  esta  estratexia  se  acompañe  da

realización por parte do alumnado de actividades ou traballos complementarios de

aplicación ou indagación, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos

cos que xa posúe.

As estratexias de indagación

Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar,

seguindo  unhas  pautas  de  actuación.  Trátase  de  enfrontalo  a  situacións

problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos,

procedementos e actitudes para así adquirilos de forma consistente.

O  emprego  destas  estratexias  está  máis  relacionado  coa  aprendizaxe  de

procedementos,  aínda  que  estes  levan  consigo  á  súa  vez  a  adquisición  de

conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa

reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a
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aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores.

As técnicas didácticas nas que poden traducirse estas estratexias son moi diversas.

Entre elas destacamos, polo seu interese, as tres seguintes:

-  As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son

igualmente  posibles  e  válidas,  para  facer  reflexionar  o  alumnado  sobre  a

complexidade  dos  problemas  humanos  e  sociais,  sobre  o  carácter  relativo  e

imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza provisional do

coñecemento humano.

-  O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar

e  facer  máis  significativo  o  estudo  dos  fenómenos  xerais  e  para  tratar  os

procedementos de causalidade múltiple.

-  Os  proxectos  de  investigación,  estudos  ou  traballos  habitúan  o  alumnado  a

afrontar e a resolver problemas con certa autonomía, a facerse preguntas, e a

adquirir experiencia na busca e na consulta autónoma. Ademais, facilítanlle unha

experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia e o coñecemento

científico.

 5.6.6 Metodoloxía de traballo en caso de ensino a distancia

A forma de comunicación prioritaria en caso de ensino a distancia será a aula virtual do

centro, a través do correspondente curso desta materia. Tanto para a proposta de tarefas

como para a súa posterior avaliación. As tarefas tratarán de axeitarse a situación, para

evitar  tanto  unha sobrecarga de traballo  por  exceso de deberes como unha falta  do

mesmo pola desconexión do alumnado. Promoveranse os foros para facer postas en

común. 

- Alumnado con conectividade  : O profesorado poderá centralizar as propostas de 

traballo na aula virtual, e poderá recoller parte ou todo ese traballo na propia aula 

virtual ou correo electrónico. Estará á disposición do alumnado de forma telemática

para aclarar dúbidas ou para calquera outro tipo de consulta sobre a docencia da 

materia.

- Alumnado sen conectividade  : O profesorado enviará ao centro o traballo deste 

alumnado. As autoridades competentes velarán porque o alumno reciba dito 

traballo e, de ser posible, garantirán que o profesor o reciba telematicamente. 
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As actividades didácticas

As actividades cumpren os obxectivos seguintes:

-  Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo.

-  Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico.

-  Permiten darlles unha dimensión práctica aos conceptos.

-  Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado.

 Tipos de actividades

Actividades de ensinanza-aprendizaxe. 

Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise, interpretación e ampliación de

conceptos. Actividades de definición, afianzamento e síntese de contidos.

Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao ámbito do alumnado.

Poden presentarse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo

ou de indagación.

Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a

tolerancia, a solidariedade...

Actividades  complementarias: En  función  da  adecuación  entre  a  extensión  do

currículum oficial, a política educativa do equipo directivo do centro, e o número de horas

da  materia  no  curso  escolar  actual,  poderase  decidir  realizar  actividades

complementarias a deseñar polo departamento (ou outros) que teñan como obxectivo

principal  enriquecer  a  formación  do  alumnado  proporcionándolles  unha  educación

integral. 

Por outra parte, as actividades presentarán diversos niveis de dificultade. Desta forma

permiten  dar  resposta  á  diversidade  do  alumnado,  posto  que  poden  seleccionarse

aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.

A corrección  das  actividades  fomenta  a  participación  do  alumnado  na  clase,  aclara

dúbidas  e  permítelle  ao  profesorado  coñecer,  de  forma  case  inmediata,  o  grao  de

asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os

hábitos de traballo.Materiais e recursos didácticos

 5.6.7 Materiais e recursos

    1. Materiais diversos elaborados polo profesor
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    2. Aula virtual con enlaces, actividades, recursos variados...

    3. Cuestionarios iniciais para diagnosticar as ideas do alumnado .

    4. Programas de actividades para investigar problemas relevantes de interese para o

alumnado.

    5. Documentos científicos orixinais. 

    6. Actualidade Científica. Noticias de prensa. Artigos científicos ou de opinión. 

    7. Os vídeos de divulgación científica. Documentais.

    8. As exposicións temáticas. 

    9. Animacións virtuais.

    10. Internet para buscar información. 

    11. Presentacións en ordenador, páxinas Web, etc. 

    12. Diversos modelos e reproducións de obxectos e procesos.

    13.  Biblioteca.

Medidas de elementos transversais

    1.  A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as

tecnoloxías da información e da comunicación e a educación cívica aparecen na presente

programación integrados nos obxectivos, nas competencias, nos contidos e nos criterios

de avaliación xa que os consideramos obxectos de ensino-aprendizaxe que deben formar

parte  do  proceso  educativo.  O  fomento  da  lectura  vense  realizando  no  noso

departamento, co uso na aula de publicacións de divulgación da ciencia , seleccionando

nestes medios, ou nos xornais  as noticias,textos e artigos que en cada momento se

axusten á programación. Igualmente son de uso habitual, outro tipo de publicacións da

biblioteca do centro, así como os extractos de obras recollidos nos libros de texto das

distintas materias e a súa posterior análise.

    2.  Aplicamos o principio de igualdade de trato e non discriminación por  calquera

condición ou circunstancia persoal ou social de diversas formas: deseñando actividades

diversificadas que atenden de forma diversificada os diferentes tipos de capacidades e

motivacións  do  alumnado,  empregando  unha  linguaxe  non  discriminatoria,  evitarado

sesgos sexistas nos exemplos e distribución de roles e evitando os comportamentos e os

contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación

sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual,
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bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

    3.  Prevención  e  resolución  pacífica  de  conflitos.  Desde  o  noso  Departamento

axudamos ao Plan de Convivencia do centro por tratar de resolver os conflitos que poidan

aparecer de xeito non violento e procurar crear un clima de convivencia agradable no

trato diario co alumnado, as súas familias e outros integrantes da Comunidade Educativa.

Así  mesmo, se é necesario,  solicitamos axuda ao Departamento de Orientación para

contribuír  desde o noso papel non tanto de docentes de ciencias como de titores de

grupo a manter un bo clima de traballo no centro, dándolle ferramentas ao alumnado para

que mellore nas súas habilidades sociais.

4. No ámbito da seguridade viaria desde esta materia contribuímos mediante o

fomento  da  tolerancia,  convivencia,  prudencia,  autocontrol,  respecto  aos  demais,  así

como a importancia de coñecer e respectar as normas para a convivencia.

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente e 

mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións 

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Reflexionarase  sobre  a  actuación  do  profesor  có  alumnado,  e  sobre  os  aspectos

recollidos na programación:

1) Sobre os materiais que foron utilizados, se permiten a manipulación ou non, se

son accesibles para os alumnos, atractivos, suficientes.

2) Se a planificación foi adecuada: número e duración das actividades, nivel de

dificultade, intersese para o alumnado, significatividade para o proceso de aprendizaxem

baseadas  nos  intereses  dos  alumnos,  con  obxectivos  ben  definidos,  propostas  de

aprendizaxe colaborativo..

3) Se o profesor conseguiu motivar ao alumnado, despertando a súa curiosidade,

crear  o  conflicto  cognitivo,  colocalos  na  súa  zona  de  desenvolvemento  próximo  e

ofrecerlles  a  axuda  aducada  para  facerlles  progresar  no  desenvolvemento  dos  seus

esquemas  cognitivos,  se  todos  participan  activamente,  se  conseguiron  o  seu  nivel

máximo de desenvolvemento, etc.

4)Se o prfesor tivo en conta a atención á diversidade, as TICs, se tería que ter

enfocado as unidades doutro xeito,  a  inclusión de temas transversais,  actividades de

carácter interdisciplinar...

Buscarase en todo momento unha análise reflexiva e con capacidade de autocrítica como
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ferramenta de mellora continua.

Os instrumentos de recollidad de datos serán: Follas de rexistro donde ir anotando os

aspectos  máis  cuantificables,  un  diario  de  aula  que  permite  recoller  situacións

acontecidas na clase sobre as que posteriormente se farán reflexións, cuestionarios e

enquisas  para  o  alumnado,  rúbricas  de  autiavaliación  para  cuantificar  o  grado  de

consecución de aspectos concretos...

Os procedementos serán adecuados, participando o alumnado en cada proba e a nivel

xeral  ao remate do curso,  así  como nas avaliacións conxunta cós outros profesores,

avaliando se coas propostas do profesor, medidas, intervención, recursos, materiais se

están a acadar os devanditos obxectivos. Todo isto servirá coma instrumento de mellora.

 6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Actividades organizadas por trimestres e cursos:

1º TRIMESTRE 

 Exposición micolóxica. Novembro. Todo o alumnado.

 Participación no programa "Proxecto Ríos": 1º Bacharelato 

 Taller de minerais  (U. Minas de Vigo) ou vista a Minergal. 1º Bacharelato BX

 Colaboración coa asociación Aloia, protectora de animais de Tui

 Promover a compostaxe no instituto.

2º TRIMESTRE

 Visita a Sogama. Para alumnado de 4º CuCi e 1º Bacharelato.
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 Visita ao museo Luis Iglesias en Santiago 1º Bacharelato.

 Charla “Mulleres e ciencia” Iniciativa 11F. Para alumnado de 4º ESO e/ou 1º de

bacharelato.

 Visita a unha depuradora. Cultura científica 4º ESO/ Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO

 Promover a compostaxe no instituto

3º TRIMESTRE

 Saída á Ponte de Lima  "Proxecto Ríos":  4º ESO e, se é posible, 1º bacharelato

BX.

 Saída ao río Delque participando no "Proxecto Ríos":  4º ESO,

 Fcer unha saída didáctica de varios días co alumnado de 1º ciclo da ESO con

actividades na natureza.

 Promover a compostaxe no instituto

En todo caso, poderán ofertarse outras actividades que xurdan ao longo do curso

académico, se o departamento así o considera ou cambiar a data a charlas/saídas

dependendo da dispoñibilidade dos organizadores.

 7 EDUCACIÓN EN VALORES, FOMENTO DA LECTURA E DO USO DAS TIC.

 A educación en valores, o fomento da lectura e o fomento das TIC aparecen na

presente programación integrados nos obxectivos, nas competencias, nos contidos

e  nos  criterios  de  avaliación  xa  que  os  consideramos  obxectos  de  ensino-

aprendizaxe que deben formar parte do proceso educativo.

 O fomento da lectura vense realizando no noso departamento, co uso na aula de

publicacións de  divulgación  da ciencia  ,  seleccionando nestes  medios,  ou  nos

xornais  ,as  noticias,  textos  e  artigos  que  en  cada  momento  se  axusten  á

programación. Igualmente son de uso habitual, outro tipo de publicacións e libros

de lectura da biblioteca do centro, así como os extractos de obras recollidos nos

libros de texto das distintas materias e a súa posterior análise.

 En relación ao fomento das TIC, como queda reflectido nas programacións das

240
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             IES Indalecio Pérez tizón



Programación /curso 2022-23

diferentes  materias,  é  habitual  o  uso  destes  recursos,  tanto  por  parte  do

profesorado como do alumnado. Ao longo do curso e nas distintas materias, o

alumnado  debe  completar  a  información  da  aula  coa  busca  de  contidos  en

internet , elaborar traballos empregando soporte dixital,etc. Todo o anterior queda

en todo caso suxeito á dispoñibilidade das aulas de informática do centro , ou de

outros medios nas aulas.

Constitúen exemplos do anterior os seguintes:

◦  Busca e selección de información de carácter científico empregando fontes

diversas, entre elas as tecnoloxías da información e comunicación.

◦  Interpretación de información de carácter científico para formarse unha opinión

propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados

coa natureza.

◦  Uso da Aula Virtual

 8 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

Desde o noso Departamento axudamos ao Plan de Convivencia do centro por

tratar de resolver os conflitos que poidan aparecer de xeito non violento e procurar

crear  un  clima  de  convivencia  agradable  no  trato  diario  co  alumnado,  as  úas

familias  e  outros  integrantes  da  Comunidade  Educativa.  Así  mesmo,  se  é

menester,  solicitamos  axuda  ao  Departamento  de  Orientación  para  contribuír

desde o noso papel non tanto de docentes de ciencias como de titores de grupo a

manter un bo clima de traballo no centro, dándolle ferramentas ao alumnado para

que mellore nas súas habilidades sociais.
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