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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

1ª AVALIACIÓN

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

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

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

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

 B1.5. Comparar os tipos e a composición
dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa
súa función.

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

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

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

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

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

2ª AVALIACIÓN

 B1.16.  Coñecer  e describir  as hipóteses
sobre  a  orixe  da  vida  e  as  probas  da
evolución.  Comparar  lamarckismo,
darwinismo e neodarwinismo.

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e
neodarwinismo.

 B3.1.  Explicar  os  conceptos  de
ecosistema,  biótopo,  poboación,
comunidade,  ecotón,  hábitat  e  nicho
ecolóxico.

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

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

 B3.4.  Identificar  as  relacións
intraespecíficas  e  interespecíficas  como
factores de regulación dos ecosistemas.

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

 B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e
redes tróficas.

 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.

AMPLIACIÓN ( criterios e estándares da nova materia impartida no 3º trimestre)

 B1.19. Describir a hominización.  BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización.

 B2.6.  Comprender  e  comparar  os
modelos  que  explican  a  estrutura  e  a
composición da Terra.

 BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B2.9.  Interpretar  algúns  fenómenos
xeolóxicos  asociados  ao  movemento  da
litosfera e relacionalos coa súa situación
en  mapas  terrestres.  Comprender  os
fenómenos  naturais  producidos  nos
contactos das placas.

 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.

 B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe
e  na  súa  evolución,  é  resultado  da
interacción entre os procesos xeolóxicos
internos e externos.

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

 B2.3. Categorizar e integrar os procesos
xeolóxicos  máis  importantes  da  historia
da Terra.

 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.

* Os estándares que figuran en letra grosa son os mínimos esixibles.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Procedementos Instrumentos

 1ª  E 2ª AVALIACIÓN (presencial)

 Observación do traballo diario na aula e 
tarefas desenvolvidas na casa.

 Escala de estimación

 Participación na aula

 Proba(s) escrita(s)  Proba(s)

3ª AVALIACIÓN (non presencial)

 Tarefas desenvolvidas na casa e enviadas
telematicamente vía  aula  virtual  e correo
electrónico.

 Escala de estimación

 Probas aula virtual  Probas aula virtual

2.2. Criterios para a cualificación final

A cualificación final do alumnado será en base aos resultados das dúas primeiras avaliacións; o traballo da terceira
avaliación só servirá para mellorar a cualificación obtida.

 Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas

 A cualificación final obtense de facer a media entre a cualificación da 1ª e 2ª avaliación.
Todo o alumnado foi avaliado positivamente en base ás cualificacións obtidas na 1ª e
2ª avaliación.

 A esta  cualificación  poderáselle  sumar  ata 2 puntos  en función  das  cualificacións
obtidas nas tarefas realizadas no 3º trimestre. As tarefas deben ser entregadas dentro
do período indicado,  sen concesión  de  prórrogas;  aquelas  que se  correspondan a
probas  na  aula  virtual  estarán  fixadas  para  unha  data  e  hora  concretas  e  non
superarán os 10 minutos de duración.

 Criterios para desagregar os 2 puntos:

-  O traballo formal en grupo sobre a evolución dos homínidos terá unha puntuación
máxima de 0,5 puntos.

- O resto das tarefas, incluídas as probas, terán o mesmo valor e a cualificación darase
sempre  en  base  10  seguindo  esta  escala  de  estimación:  N/R  (non  realizada  ou
entregada fóra de prazo) – equivale a 0; Mal – equivale a 3; Regular – equivale a 6;
Ben – equivale a 8; Moi ben – equivale a 10; exceptuando as probas a través da aula
virtual que teñen unha cualificación numérica detallada entre os valores 1 e 10. Farase
unha media das cualificacións obtidas que se converterá a base 1.5 multiplicando por
0.15.

O redondeo da nota, que non pode levar decimais, farase sempre matematicamente, si o primeiro decimal é menor que 5 por defecto, e cando
o primeiro decimal é igual ou maior que 5 por exceso. Para aprobar deberán acadar unha cualificación mínima de 5.

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Non procede xa que todo o alumnado é cualificado positivamente en base á información da 1ª e 2ª avaliación.
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3. Alumnado coa materia pendente

Non procede.

3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Non procede.

3.2. Criterios de avaliación

Non procede.

3.3. Criterios de cualificación

Non procede.

3.4. Proba extraordinaria de setembro

Non procede.

4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Na actual situación de docencia non presencial - na que todo o alumnado ten acceso a internet e un dispositivo
tecnolóxico para teletraballar-  para a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 4ºESO empregarase basicamente a plataforma
Aula Virtual – complementada co uso do correo electrónico-, ferramenta de traballo que implica a necesaria adaptación
do alumnado e o desenvolvemento das súas competencias dixitais e de aprender a aprender, xa que a capacidade de
intervención docente vese reducida.

Partindo do feito de que todo o alumnado foi avaliado positivamente en base ás cualificacións obtidas na 1ª e 2ª
avaliación, neste 3º trimestre só se proporán tarefas de ampliación (nova materia) correspondentes á 3ª avaliación para
continuar co proceso formativo.

Estas  tarefas  para  a  ampliación  de  aprendizaxes  son  planificadas  semanalmente,  cada  domingo  á  tarde  o
alumnado xa ten á súa disposición na aula virtual as tarefas a realizar ao longo da semana, pautadas respectando os
días nos que se tiña clase co grupo, coa concreción do alumnado que debe entregar as tarefas así como a data límite
de entrega das mesmas.  De realizarse unha proba na aula virtual  farase  sempre respectando o horario  de  clase
presencial previa declaración do estado de alarma, evitando unha posible simultaneidade coas tarefas organizadas por
outros departamentos.

As  tarefas  deben ser  entregadas  a  través  da  aula  virtual  en  formato  pdf,  porén,  tamén  se  aceptarán  tarefas
entregadas noutro formato aínda que sempre se anime ao alumnado a facelo da primeira forma indicada. O traballo
formal en grupo sobre a evolución dos homínidos deberá ser entregado a través do correo electrónico.

O horario fixo de atención ao alumnado é de 10 a 14h, resolvendo as dúbidas por estrita orde de chegada, ao igual
que a corrección das tarefas.  Porén, o horario non formal esténdese practicamente a todo o día,  inclusive fins de
semana. Ofrecerase ao alumnado unha retroalimentación das tarefas,  entregándollas corrixidas,  con apreciacións e
unha vez rematados os boletíns achegaráselles un solucionario dos mesmos. Isto permitirá favorecer a aprendizaxe e o
desenvolvemento e adquisición das competencias clave.

4.2. Actividades

 Lectura de apuntes

 Realizar exercicios variados recollidos en boletíns que atendan á diversidade

 Visualización de vídeos educativos

 Realizar probas a través da aula virtual
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4.3. Materiais e recursos

 Apuntes, boletíns de exercicios e probas de elaboración propia.

 Libro de texto: Bioloxía e Xeoloxía 4ºESO. Saber Facer. Obradoiro Santillana.

 Vídeos educativos

 Aula virtual do centro educativo: para consultas, entregas de tarefas e correccións.

 Correo electrónico: para consultas, entregas de tarefas e correccións.

 Páxina web do centro

5. Información e publicidade

A dirección  do  centro  publicará  na  páxina  web  todas  as  modificacións  das  programacións  realizadas  polos
departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

Porén, desde o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía publicarase na sección do departamento na páxina web do
centro, e enviaráselle a ligazón ao alumnado a través do servizo de mensaxes da aula virtual.
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Carnota, 12 de maio de 2020

O xefe do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

Uxío Formoso López
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