
PROGRAMACIÓN DAS MATERIAS IMPARTIDAS POLOS MEMBROS
DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DO IES LAXEIRO

NO BACHARELATO (LOMCE)

NO CURSO 2021-2022



ÍNDICE

1 Introdución e contextualización. 

2 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

3 Obxectivos. 

4 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:

1.a Temporalización
1.b Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
1.c Procedementos e instrumentos de avaliación.

5 Concrecións metodolóxicas. 

6 Materiais e recursos didácticos. 

7 Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

8 Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

9 Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 



10 Avaliación inicial e medidas individuais e colectivas aplicadas. 

11 Medidas de atención á diversidade. 

12 Concreción dos elementos transversais 

13 Actividades complementarias e extraescolares.

14 Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación.



1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Durante este curso coexiste a ESO (LOMCE)  coa implantación da LOMLOE.

RELACIÓN DE MATERIAS QUE IMPARTEN OS MEMBROS DO DEPARTAMENTO NO BACHARELATO (LOMCE) NO CURSO 2020-2021

 Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato

 Cultura científica de 1º de Bacharelato

 Bioloxía de 2º de Bacharelato

No curso 2020-2021 os membros do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES Laxeiro somos catro, impartindo en Bacharelato os seguintes cursos:

 Pilar Rodríguez Sanmartín: Bioloxía e Xeoloxía 1º Bach diurno. Cultura Científica 1º Bach diurno.

 Domingo Pascasio Facal Méndez: Bioloxía 2ºBach diurno, Bioloxía 2º Bach adultos,Cultura Científica 1º Bach adultos.



O IES Laxeiro é un centro situado en Lalín, capital da Comarca do Deza no centro de Galicia, o alumnado pertence en máis dun 60% á zona rural, dato que vai
condicionar  moitas  das  actividades que se desenvolven  dentro  das  materias  impartidas,  pois  permítenos  achegarnos  máis  facilmente  ao  entorno  e ás  problemáticas
medioambientais que entran de cheo nas programacións das materias impartidas.

O centro está situado no medio da Vila e é o máis antigo de toda a Comarca, no ano 2004 cumpriu 50 anos dedicado á ensinanza, isto fai que moitas das súas
instalacións estean bastante vellas e, sobre todo, a falta de espazo é unhas das características que máis condicionan o traballo diario. A maioría das familias do alumnado
traballa nas explotacións leiteiras e nas empresas da Vila, estando na actualidade moitos pais e nais no paro como reflexo da forte crise pola que pasa o sector  empresarial
na Comarca.

Centrándonos nas materias que se imparten no Bacharelato faremos unha análise xeral da importancia desta materia para o alumnado e tamén dos obxectivos
xerais nesta etapa educativa.

Nun mundo cada vez máis tecnificado, onde os avances tecnolóxicos e científicos están á orde do día e as noticias destes rodéannos, e onde é necesario un
coñecemento científico pola sociedade,  o ensino das ciencias da natureza ten, pois, que facilitar a comprensión de todos eses problemas e da responsabilidade humana
neles, tamén dos avances científicos de cara a lograr a mellora da saúde individual e social, e para o desenvolvemento sustentable.

As ciencias da natureza resumen o coñecemento sobre o mundo natural e exprésano a través dun conxunto de principios, teorías e leis integrados dentro de
modelos explicativos e preditivos; caracterízanse polos procedementos empregados para xeralos, organizalos e valoralos. Estes procedementos capacitan as persoas para
valoraren e incorporaren en forma de coñecemento válido o resultado da experiencia e a información sobre a natureza que se recibe ao longo da vida. O coñecemento
científico é tamén produto dunha actividade social, desenvolvida por persoas que forman parte da sociedade de cada momento, que se ve influenciado polos coñecementos
previos que se posúen, polas necesidades e condicionamentos de cada época histórica. A ciencia, por tanto, considérase o resultado dun proceso de elaboración susceptible
de experimentar revisións e modificacións. As ciencias da natureza forman parte da cultura, non só como ferramenta de desenvolvemento dela, senón tamén con entidade
propia. Na historia da ciencia atopamos múltiples casos en que, a raíz dunha revolución científica, cambia a concepción do mundo.



A finalidade do ensino desta área céntrase no desenvolvemento de habilidades e estratexias para recoller informacións de diferentes fontes, analizalas e valoralas,
formarse opinións  fundamentadas,  formular  hipóteses,  contrastalas  mediante  a observación e experimentacións,  e elaborar  conclusións  e informes;  en suma,  resolver
problemas e formar cidadáns e cidadás críticos, con capacidade para elaborar opinións propias que lles permitan participar democraticamente nas decisións políticas que
toman os representantes sociais sobre o ambiente, a saúde e as aplicacións dos adiantos científicos e técnicos. Trátase de familiarizar o alumnado coa natureza e as ideas
básicas da ciencia co obxectivo de que poida comprender as problemáticas de orixe científica que o afecten como persoa e cidadán, e así poder xerar actitudes responsables
que lle permitan participar na toma de decisións cando se procura a súa solución.

A área de ciencias da natureza comprende varios ámbitos especializados do coñecemento científico: bioloxía, xeoloxía, física, química, ecoloxía, astronomía, etc.
Pero todos eles levan consigo o estudo do medio, dos fenómenos que ocorren nel, das súas interaccións e dos cambios. A maior parte dos obxectos de uso cotián son
aplicacións dos avances no coñecemento científico e tecnolóxico da humanidade. En realidade este coñecemento integra conceptos e procedementos propios de varias
materias desta e doutras áreas.

A área de ciencias da natureza contribúe a desenvolver as capacidades plasmadas nos obxectivos da etapa, promovendo a formación de persoas tolerantes,
cooperativas, solidarias e democráticas; consolidando hábitos de estudo e traballo, individual e en equipo; respectando a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos entre
mulleres e homes; incentivando a busca de solucións dialogadas aos problemas, rexeitando a violencia e os comportamentos sexistas; desenvolvendo a capacidade de
pensamento abstracto, a curiosidade, a creatividade e a actitude crítica.

2.- CONTRIBUCIÓN DESTAS MATERIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE

No departamento de Bioloxía contemplamos a adquisición das competencias clave no Bacharelato axustando cara estes obxectivos a metodoloxía e a organización
das materias a impartir. Deste xeito concretaríase  como sigue:



- Competencia en comunicación lingüística (CCL):

Trataríase de desenvolver as capacidades de compresión e expresión dende o ámbito científico. Comprensión en tanto que os datos que se manexan  neste
campo diferéncianse doutros no tipo de variables contempladas e as relacións complexas entre elas. A identificación e recoñecemento de datos científicos a
partir  de textos traballa  a comprensión e a posterior  emisión de hipóteses,  posteriormente  o contraste das mesmas,  a súa presentación  en público ou a
realización de traballos, mellorará a expresión tanto oral como escrita do alumnado.

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):

A nosa área ten que ser das principias á hora de traballar esta competencia en canto que o coñecemento científico se cuantifica grazas á linguaxe matemática.

As investigacións realizadas durante a práctica docente destas materias requiren a identificación de variables e o seu traslado a gráficas sinxelas que demostren
as súas relacións. Ademais o uso de signos matemáticos e a realización de operacións con eles e con números é o único camiño para conseguir as solucións e a
cuantificación de leis e principios científicos curriculares da materia.

Asemade nesta competencia a nosa área contribúe en grande medida dende o momento que é no eido das ciencias naturais onde o alumno vai conseguir as
ferramentas de análise dos fenómenos naturais, da materia e dos seres vivos que constitúen o entorno. O coñecemento do funcionamento e das interrelacións
naturais debería levar a toma de conciencia da influencia das nosas accións sobre o medio ambiente. 

- Competencia dixital (CD):



A investigación bibliográfica no estudo de calquera campo non pode obviar o uso das novas tecnoloxías i en especial Internet coma ferramenta básica. Dende a
nosa área tratamos de promover un uso crítico analizando as informacións de tipo científico que chegan a estes medios contrastándoas co aprendido nas aulas.

Ademais  da  búsqueda,  as  novas  tecnoloxías  permítennos  un  mellor  tratamento  da  información  en  especial  no  referente  a  presentación  de  traballos  e
comunicación de resultados. A visualización de estruturas moleculares e as simulacións de fenómenos naturais que cos medios tradicionais resultan de moi difícil
acceso serán por último outra das concrecións na nosa área desta competencia.

- Competencia de “aprender a aprender” (CAA):

Ademais da realización de esquemas, mapas conceptuais e outras ferramentas comúns, dende a nosa materia promovemos a confrontación dos alumnos coas
súas ideas previas nos temas de estudio e comparámolas coas que científicos históricos mantiveron na súa época insistindo así no dinamismo da ciencia e na
importancia de manterse actualizado.

- Competencias sociais e cívicas (CSC):

Traballarémola dende tres perspectivas: o propio corpo, a sociedade máis próxima e o planeta en xeral. O coñecemento de como funciona o noso corpo
contribúe á adopción de hábitos saudables, así mesmo mediante a concreción do currículo á realidade local  procúrase a adopción dun espírito crítico cos
problemas medioambientais e facilita a participación activa en iniciativas locais ou dende o propio instituto. Esta implicación facilita as actitudes de colaboración e
respecto cara aos demais. Por último a extrapolación destes análises á realidade mundial mediante debates e visionado de imaxes, promoverá no alumnado
actitudes de respecto a outras culturas.

- Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):



As materias de Bioloxía e Xeoloxía e Cultura Científica como garantes de achegamento do alumnado ao medio que os rodea e ao seu coñecemento  e
problemática,  axudan a fomentar  ideas de como se poden mellorar e entender  o contorno máis próximo. Desde o departamento a base de traballos nos
proxectos  de  investigación,  queremos  que  eles  poidan  aportar  ideas  fundamentadas  sobre  posibles  iniciativas  de  tipo  empresarial  que  permitan  un
desenvolvemento das zonas rurais.

- Competencia da conciencia e expresións culturais (CCEC):

Dende o departamento estamos atentos ás exposicións que relacionadas coa materia poidan organizarse no entorno e facilitamos a súa visita. Na presentación
de traballos promovemos á utilización de diferentes formatos que faciliten a comprensión dos conceptos presentados mediante a inclusión de códigos artísticos
nas presentacións.

3.- OBXECTIVOS

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.



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 medio ambiente 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.



4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:

  

Plan Presencial:

- Temporalización
- Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
- Procedementos e instrumentos de avaliación.

Anéxanse nunha addenda ao final da programación os estandares imprescindibles do curso previo 19-20 que foron
interrumpidos pola pandemia, e que serán impartidos como reforzo ó principio do curso.



1º de bacharelato

Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función

e

i
 B1.1. Niveis de 

organización dos seres
vivos.

 B1.2. Características 
dos seres vivos: 
funcións de nutrición, 
relación e reprodución.

 B1.1. Especificar as 
características dos 
seres vivos.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

l  B1.3. Concepto de 
bioelemento e 
biomolécula.

 B1.4. Clasificación dos 
bioelementos e das 
biomoléculas.

 B1.2. Distinguir 
bioelemento, 
oligoelemento e 
biomolécula.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

l

d
 B1.5. Estrutura, 

composición química e 
propiedades das 
biomoléculas. 

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

 BXB1.3.1. Distingue as 
características 
fisicoquímicas e as 
propiedades das 
moléculas básicas que 
configuran a estrutura 

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

funcións biolóxicas na 
célula. 

celular, e destaca a 
uniformidade molecular 
dos seres vivos.

d

i
 B1.5. Estrutura, 

composición química e 
propiedades das 
biomoléculas.

 B1.4. Diferenciar os 
monómeros 
constituíntes das 
macromoléculas 
orgánicas.

 BXB1.4.1. Identifica os 
monómeros constituíntes
das macromoléculas 
orgánicas.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

d

i

B1.6. Relación entre estrutura e
funcións biolóxicas das 
biomoléculas.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CD

Bloque 2. A organización celular 2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5%

e

i

g

 B2.1. A célula como 
unidade estrutural, 
funcional e xenética.

 B2.2. Modelos de 
organización celular: 

 B2.1. Describir a célula
como unidade 
estrutural, funcional e 
xenética dos seres 
vivos, e distinguir unha

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

célula procariota e 
eucariota; célula 
animal e célula vexetal.

célula procariota dunha
eucariota e unha célula
animal dunha vexetal, 
analizando as súas 
semellanzas e as súas 
diferenzas.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAACMCCT

m

g
 B2.3. Estrutura e 

función dos orgánulos 
celulares.

 B2.4. Planificación e 
realización de prácticas
de laboratorio. 
Observación 
microscópica de 
células eucariotas 
animais e vexetais.

 B2.2. Identificar os 
orgánulos celulares, e 
describir a súa 
estrutura e a súa 
función.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CD

CMCCT

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CD



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

e

i
 B2.5. Ciclo celular. 

División celular: mitose
e meiose. Importancia 
na evolución dos seres
vivos.

 B2.3. Recoñecer e 
identificar as fases da 
mitose e da meiose, e 
argumentar a súa 
importancia biolóxica.

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

1ª e 3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

d

l
 B2.5. Ciclo celular. 

División celular: mitose
e meiose. Importancia 
na evolución dos seres
vivos.

 B2.4. Establecer as 
analoxías e as 
diferenzas principais 
entre os procesos de 
división celular mitótica
e meiótica.

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

1ª e 3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCTCD

Bloque 3. Histoloxía 2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5%

i

g
 B3.1. Concepto de 

tecido, órgano, aparello
e sistema.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

i

l
 B3.2. Principais tecidos

animais: estrutura e 
función.

 B3.3. Principais tecidos

 B3.2. Recoñecer e 
indicar a estrutura e a 
composición dos 
tecidos animais e 

 BXB3.2.1. Relaciona 
tecidos animais e/ou 
vexetais coas súas 
células características, 

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

vexetais: estrutura e 
función.

vexetais, en relación 
coas súas funcións.

asociando a cada unha a
súa función.

g

m
 B3.4. Observacións 

microscópicas de 
tecidos animais e 
vexetais.

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

 BXB3.3.1. Relaciona 
imaxes microscópicas co 
tecido ao que pertencen.

1º 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CD

Bloque 4. A biodiversidade 2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5%

d

l

p

 B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos 
seres vivos. Grandes 
grupos taxonómicos.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

b

d

p

 B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos 
seres vivos. Grandes 
grupos taxonómicos.

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

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

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CSIEE

 BXB4.2.2. Manexa e 
traballa cos sistemas de 
clasificación e a 

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CSC

CSIEE
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

nomenclatura dos seres 
vivos.

e

a
 B4.2. Concepto de 

biodiversidade. Índices 
de biodiversidade.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCEC

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

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

1ª e 2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CSC

l

h
 B4.3. Características 

dos dominios e dos 
reinos dos seres vivos.

 B4.4. Coñecer e 
indicar as 
características dos tres
dominios e os cinco 

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

reinos en que se 
clasifican os seres 
vivos.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

h

i

p

 B4.4. Grandes 
zonas bioxeográficas.

 B4.5. Patróns de 
distribución. Principais 
biomas. Os biomas 
galegos.

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

 BXB4.5.1. Identifica os 
grandes biomas e sitúa 
sobre o mapa as 
principais 
zonas bioxeográficas.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCTCCEC

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CD

h

i

p

 B4.4. Grandes 
zonas bioxeográficas.

 B4.5. Patróns de 
distribución. Principais 
biomas. Os biomas 
galegos.

 B4.6. Relaciona as 
zonas bioxeográficas 
coas principais 
variables climáticas.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

CSC

 BXB4.6.2. Identifica as 
principais variables 

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

climáticas que inflúen na 
distribución dos grandes 
biomas.

l

p
 B4.4. Grandes 

zonas bioxeográficas.

 B4.5. Patróns de 
distribución. Principais 
biomas. Os biomas 
galegos.

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

 BXB4.7.1. Interpreta 
mapas bioxeográficos e 
de vexetación.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CD

CMCCT

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

d  B4.6. Factores 
xeolóxicos e biolóxicos 
que inflúen na 
distribución dos seres 
vivos.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CD

l  B4.7. A evolución como
fonte de 
biodiversidade. 
Proceso de 

 B4.9. Relacionar a 
biodiversidade co 
proceso evolutivo.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CSC
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

especiación. cambios evolutivos.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

e  B4.7.A evolución como 
fonte de 
biodiversidade. 
Proceso de 
especiación.

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

 BXB4.10.1. Enumera as 
fases da especiación.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

h

l

p

 B4.8. Ecosistemas da 
Península Ibérica. 
Ecosistemas de 
Galicia.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CSIEE

CD

 BXB4.11.2. Recoñece a 
importancia da Península
Ibérica como mosaico de 

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CSC

CCEC
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

ecosistemas.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CCEC

i

l

p

 B4.9. Importancia 
ecolóxica das illas e a 
súa relación coa 
biodiversidade.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCEC

e

g

p

 B4.10. Concepto de 
endemismo. Principais 
endemismos da 
Península Ibérica e de 
Galicia.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCEC
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

España e en Galicia.

l

b

h

ñ

 B4.11. Importancia 
biolóxica da 
biodiversidade.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CSC

a

b

h

 B4.12. Causas da 
perda de 
biodiversidade.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CSC

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CSC

a

h
 B4.13. O factor 

antrópico na 
conservación da 

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

 BXB4.16.1. Enumera as 
principais causas de 
perda de biodiversidade 
derivadas das 

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CSC
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

biodiversidade. biodiversidade. actividades humanas.

 BXB4.16.2. Indica as 
principais medidas que 
reducen a perda de 
biodiversidade.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CSIEE

a

c

p

 B4.13. O factor 
antrópico na 
conservación da 
biodiversidade.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

e

p
 B4.14. Estudo dun 

ecosistema. Cómputo 
da biodiversidade.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCEC

CSIEE

CD

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

e

l
 B5.1. Absorción da 

auga e os sales 
minerais nos vexetais.

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

 BXB5.1.1. Describe a 
absorción da auga e os 
sales minerais.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

i

l
 B5.2. Funcións de 

nutrición nas plantas. 
Proceso de obtención 
e transporte dos 
nutrientes.

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

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CCL

e  B5.3. Procesos de 
transpiración, 
intercambio de gases e
gutación.

 B5.3. Explicar os 
procesos de 
transpiración, intercam
bio de gases e 
gutación.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CCL 

l  B5.4. Transporte do 
zume elaborado.

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

 BXB5.4.1. Explica a 
composición do zume 
elaborado e os seus 
mecanismos de 
transporte.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

l  B5.5. Fotosíntese.  B5.5. Comprender e 
diferenciar as fases da 
fotosíntese e os 
factores que afectan o 
proceso.

 BXB5.5.1. Detalla os 
principais feitos que 
acontecen durante cada 
fase da fotosíntese e 
asocia, a nivel de 
orgánulo, onde se 
producen.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

i

l
 B5.6. Importancia 

biolóxica da 
fotosíntese.

 B5.6. Salientar a 
importancia biolóxica 
da fotosíntese.

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

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

CSC

e  B5.7. A excreción en 
vexetais. Tecidos 
secretores.

 B5.7. Explicar a 
función de excreción 
en vexetais e as 
substancias 
producidas polos 
tecidos secretores.

 BXB5.7.1. Recoñece 
algún exemplo de 
excreción en vexetais.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

 BXB5.7.2. Relaciona os 
tecidos secretores e as 
substancias que 
producen.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

e

g
 B5.8. Funcións de 

relación nas plantas. 
Tropismos e nastias.

 B5.8. Describir 
tropismos e nastias, e 
ilustralos con 
exemplos.

 BXB5.8.1. Describe e 
coñece exemplos 
de tropismos e nastias.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

e

l
 B5.9. Hormonas 

vexetais: tipos e 
funcións.

 B5.9. Definir o proceso
de regulación nas 
plantas mediante 
hormonas vexetais.

 BXB5.9.1. Valora o 
proceso de regulación 
das hormonas vexetais.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

i

l
 B5.9. Hormonas 

vexetais: tipos e 
funcións.

 B5.10. Coñecer e 
relacionar os tipos de 
fitohormonas coas 
súas funcións.

 BXB5.10.1. Relaciona 
as fitohormonas coas súa
s funcións.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

l

i
 B5.10. Efectos da luz e

a temperatura sobre o 
desenvolvemento das 
plantas.

 B5.11. Comprender e 
diferenciar os efectos 
da temperatura e da 
luz no 
desenvolvemento das 
plantas.

 BXB5.11.1. Argumenta 
os efectos da 
temperatura e a luz no 
desenvolvemento das 
plantas.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

d

l
 B5.11. Funcións de 

reprodución en 
vexetais: tipos de 

 B5.12. Entender os 
mecanismos de 
reprodución asexual e 

 BXB5.12.1. Distingue os 
mecanismos de 
reprodución asexual e a 

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

reprodución. a reprodución sexual 
nas plantas.

reprodución sexual nas 
plantas.

l

i
 B5.12. Ciclos 

biolóxicos dos 
principais grupos de 
plantas.

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

 BXB5.13.1. Diferencia os
ciclos biolóxicos 
e briofitas, pteridofitas e 
espermafitas, e as súas 
fases e estruturas 
características.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

 BXB5.13.2. Interpreta 
esquemas, debuxos, 
gráficas e ciclos 
biolóxicos dos grupos de 
plantas.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

l

i
 B5.13. Semente e 

froito.

 B5.14. Polinización e 
fecundación nas 
espermafitas.

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

 BXB5.14.1. Explica os 
procesos de polinización 
e de fecundación nas 
espermafitas e diferencia
a orixe e as partes da 
semente e do froito.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CCL

d  B5.15. Propagación 
dos froitos e 

 B5.15. Coñecer e 
indicar os mecanismos

 BXB5.15.1. Distingue os 
mecanismos de 

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT
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Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

l diseminación das 
sementes. Proceso da 
xerminación.

de diseminación das 
sementes e os tipos de
xerminación.

diseminación das 
sementes e os tipos de 
xerminación.

i

l
 B5.15. Propagación 

dos froitos e 
diseminación das 
sementes. Proceso da 
xerminación.

 B5.16. Coñecer e 
relacionar as formas 
de propagación dos 
froitos.

 BXB5.16.1. Identifica os 
mecanismos 
de propagación dos 
froitos.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CAA

i

l
 B5.16. Adaptacións 

dos vexetais ao medio.
 B5.17. Recoñecer e 

relacionar as 
adaptacións 
máis características do
s vexetais aos medios 
en que habitan.

 BXB5.17.1. Relaciona as 
adaptacións dos vexetais
co medio en que se 
desenvolven.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

m

g
 B5.17. Aplicacións e 

experiencias prácticas 
de anatomía e 
fisioloxía vexetal.

 B5.18. Deseñar e 
realizar experiencias 
en que se probe a 
influencia de 
determinados factores 
no funcionamento dos 
vexetais.

 BXB5.18.1. Realiza 
experiencias que 
demostren a intervención
de determinados factores
no funcionamento das 
plantas.

1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CSIEE

CMCCT
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Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5%

l  B6.1. Funcións de 
nutrición nos animais.

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

 BXB6.1.1. Argumenta as 
diferenzas 
máis significativas entre 
os conceptos de nutrición
e alimentación.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CCL

 BXB6.1.2. Coñece as 
características da 
nutrición heterótrofa e 
distingue os tipos 
principais.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

i  B6.2. Estrutura e 
función dos aparellos 
dixestivos e as súas 
glándulas.

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

 BXB6.2.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos 
dixestivos dos 
invertebrados.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

i  B6.2. Estrutura e 
función dos aparellos 
dixestivos e as súas 
glándulas.

 B6.3. Distinguir os 
modelos de aparellos 
dixestivos dos 
vertebrados.

 BXB6.3.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos 
dixestivos dos 
vertebrados.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

l  B6.2. Estrutura e  B6.4. Diferenciar a  BXB6.4.1. Relaciona 2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA
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ñ función dos aparellos 
dixestivos e as súas 
glándulas.

estrutura e a función 
dos órganos do 
aparello dixestivo e as 
súas glándulas.

cada órgano do aparello 
dixestivo coa súa 
función.

 BXB6.4.2. Describe a 
absorción no intestino.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

l  B6.3. Aparellos 
circulatorios. 
Pigmentos 
respiratorios nos 
animais. Linfa.

 B6. 5. Coñecer e 
relacionar a 
importancia de 
pigmentos respiratorios 
no transporte de 
osíxeno.

 BXB6.5.1. Recoñece e 
explica a existencia de 
pigmentos respiratorios 
nos animais.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CCL

CMCCT

l

e
 B6.3. Aparellos 

circulatorios. 
Pigmentos 
respiratorios nos 
animais. Linfa.

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

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

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

 BXB6.6.2. Asocia 
representacións sinxelas 
do aparello circulatorio co
tipo de circulación 
(simple, dobre, 

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CD

CMCCT
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incompleta ou completa).

l  B6.3. Aparellos 
circulatorios. 
Pigmentos 
respiratorios nos 
animais. Linfa.

 B6.7. Coñecer e 
relacionar a 
composición e a 
función da linfa.

 BXB6.7.1. Indica a 
composición da linfa e 
identifica as súas 
principais funcións.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

i  B6.4. Transporte de 
gases e respiración. 
Tipos de aparellos 
respiratorios. 
Respiración celular.

 B6.8. Distinguir 
respiración celular de 
respiración (ventilación
e intercambio gasoso).

 BXB6.8.1. Diferencia 
respiración celular e 
respiración, e explica o 
significado biolóxico de 
respiración celular.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

l

e
 B6.5. Transporte de 

gases e a respiración. 
Tipos de aparellos 
respiratorios. 
Respiración celular.

 B6.9. Coñecer e 
indicar os tipos de 
aparellos respiratorios 
en invertebrados e 
vertebrados.

 BXB6.9.1. Asocia os 
aparellos respiratorios 
cos grupos aos que 
pertencen, e recoñéceos 
en 
representacións esquem
áticas.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CD

e  B6.5. Excreción: tipos 
de aparellos excretores
en invertebrados e 
vertebrados. Produtos 

 B6.10. Definir o 
concepto de excreción 
e relacionalo cos 
obxectivos que 

 BXB6.10.1. Define e 
explica o proceso 
da excreción.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL
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da excreción. persegue.

e

l
 B6.5. Excreción: tipos 

de aparellos excretores
en invertebrados e 
vertebrados. Produtos 
da excreción.

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

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

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

e  B6.5. Excreción: tipos 
de aparellos excretores
en invertebrados e 
vertebrados. Produtos 
da excreción.

 B6.12. Describir os 
principais tipos 
órganos e aparellos 
excretores nos 
distintos grupos de 
animais.

 BXB6.12.1. Describe os 
principais aparellos 
excretores dos animais e 
recoñece as súas 
principais estruturas a 
partir de 
representación esquemát
icas.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

d  B6.5. Excreción: tipos 
de aparellos excretores
en invertebrados e 
vertebrados. Produtos 
da excreción.

 B6.13. Estudar a 
estrutura 
das nefronas e o 
proceso de formación 
dos ouriños.

 BXB6.13.1. Localiza e 
identifica as rexións 
dunha nefrona.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

 BXB6.13.2. Explica o 
proceso de formación 

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT
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dos ouriños.

l  B6.5. Excreción: tipos 
de aparellos excretores
en invertebrados e 
vertebrados. Produtos 
da excreción.

 B6.14. Coñecer e 
relacionar mecanismos
específicos 
ou singulares de 
excreción en 
vertebrados.

 BXB6.14.1. Identifica os 
mecanismos específicos 
ou singulares de 
excreción dos 
vertebrados.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

l

e
 B6.6. Funcións de 

relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase.

 B6.15. Comprender e 
describir o 
funcionamento 
integrado dos sistemas
nervioso e hormonal 
en animais.

 BXB6.15.1. Integra a 
coordinación nerviosa e 
hormonal, relacionando 
ambas as dúas funcións.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

i  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase.

 B6.16. Coñecer e 
identificar os principais 
compoñentes do 
sistema nervioso e o 
seu funcionamento.

 BXB6.16.1. Define 
estímulo, receptor, 
transmisor, efector.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

 BXB6.16.2. Identifica 
distintos tipos de 
receptores sensoriais e 
nervios.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT 
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e  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase.

 B6.17. Explicar o 
mecanismo de 
transmisión do impulso
nervioso.

 BXB6.17.1. Explica a 
transmisión do impulso 
nervioso na neurona e 
entre neuronas.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

i  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase.

 B6.18. Identificar os 
principais tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados.

 BXB6.18.1. Distingue os 
principais tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

l  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase.

 B6.19. Diferenciar o 
desenvolvemento do 
sistema nervioso en 
vertebrados.

 BXB6.19.1. Identifica os 
principais sistemas 
nerviosos de 
vertebrados.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

e

l
 B6.6. Funcións de 

relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 

 B6.20. Describir os 
compoñentes e as 
funcións do sistema 
nervioso tanto desde o 
punto de vista 

 BXB6.20.1. Describe o 
sistema nervioso central 
e periférico dos 
vertebrados, e diferencia 
as funcións do sistema 

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT
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Homeostase. anatómico 
(SNC e SNP) como 
desde o funcional 
(somático e 
autónomo). 

nervioso somático e o 
autónomo.

e

l
 B6.6. Funcións de 

relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase.

 B6.21. Describir os 
compoñentes do 
sistema endócrino e a 
súa relación co 
sistema nervioso.

 BXB6.21.1. Establece a 
relación entre o sistema 
endócrino e o sistema 
nervioso.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CSIEE

i  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase.

 B6.22. Enumerar as 
glándulas endócrinas 
en vertebrados, as 
hormonas que 
producen e as funcións
destas.

 BXB6.22.1. Describe as 
diferenzas entre 
glándulas endócrinas e 
exócrinas.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

CMCCT

BXB6.22.2. Discrimina a función 
reguladora e en que lugar se 
evidencia a actuación dalgunhas 
das hormonas que actúan no 
corpo humano.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

 BXB6.22.3. Relaciona 
cada glándula endócrina 

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT
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coa hormona ou as 
hormonas máis 
importantes que segrega,
e explica a súa función 
de control.

i

l
 B6.6. Funcións de 

relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase.

 B6.23. Coñecer e 
identificar as hormonas
e as estruturas que as 
producen nos 
principais grupos de 
invertebrados.

 BXB6.23.1. Relaciona as 
principais hormonas dos 
invertebrados coa súa 
función de control.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

 BXB6.23.2. Identifica o 
concepto de homeostase
e a súa relación co 
sistema nervioso e 
endócrino.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

e  B6.7. Reprodución nos 
animais. Tipos de 
reprodución. Vantaxes 
e inconvenientes.

 B6.24. Definir o 
concepto de 
reprodución e 
diferenciar entre 
reprodución sexual e 
asexual. Tipos. 
Vantaxes e 
inconvenientes.

 BXB6.24.1. Describe as 
diferenzas entre 
reprodución asexual e 
sexual, e argumenta as 
vantaxes e os 
inconvenientes de cada 
unha.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

CMCCT

 BXB6.24.2. Identifica 2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT
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tipos de reprodución 
asexual en organismos 
unicelulares e 
pluricelulares.

 BXB6.24.3. Distingue os 
tipos de reprodución 
sexual.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

e  B6.8. Gametoxénese.  B6.25. Describir os 
procesos da 
gametoxénese.

 BXB6.25.1. Distingue e 
compara o proceso de 
espermatoxénese e 
ovoxénese.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

l  B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento 
embrionario.

 B6.26. Coñecer e 
relacionar os tipos de 
fecundación en 
animais e as súas 
etapas.

 BXB6.26.1. Diferencia os
tipos de fecundación en 
animais e as súas 
etapas.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

e  B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento 
embrionario.

 B6.27. Describir as 
fases do 
desenvolvemento 
embrionario.

 BXB6.27.1. Identifica as 
fases do 
desenvolvemento 
embrionario e os 
acontecementos 
característicos de cada 

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT
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unha.

 BXB6.27.2. Relaciona os 
tipos de ovo cos 
procesos de 
segmentación e 
gastrulación durante o 
desenvolvemento 
embrionario.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

d  B6.10. Ciclos 
biolóxicos máis 
característicos dos 
animais.

 B6. 28. Analizar os 
ciclos biolóxicos dos 
animais.

 BXB6.28.1. Identifica as 
fases dos ciclos 
biolóxicos dos animais.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

l

i
 B6.11. Adaptacións dos

animais ao medio.
 B6.29. Recoñecer e 

relacionar as 
adaptacións máis 
características dos 
animais aos medios en
que habitan.

 BXB6.29.1. Identifica as 
adaptacións animais aos 
medios aéreos.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

 BXB6.29.2. Identifica as 
adaptacións animais aos 
medios acuáticos.

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

 BXB6.29.3. Identifica as 
adaptacións animais aos 

2ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA
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medios terrestres.

m

g
 B6.12. Aplicacións e 

experiencias prácticas 
de anatomía e 
fisioloxía animal.

 B6.30. Realizar 
experiencias de 
fisioloxía e anatomía 
animal.

 BXB6.30.1. Describe e 
realiza experiencias de 
fisioloxía e anatomía 
animal.

2ª e 3ª 50% 0,73% 50% 50% CSIEE

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra

i

l
 B7.1. Análise e 

interpretación dos 
métodos de estudo da 
Terra.

 B7.1. Interpretar os 
métodos de estudo da 
Terra e identificar as 
súas achegas e as 
súas limitacións.

 BXB7.1.1. Caracteriza os
métodos de estudo da 
Terra sobre a base dos 
procedementos que 
utiliza e as súas achegas
e limitacións.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CD

d

l
 B7.2. Estrutura do 

interior terrestre: capas
que se diferencian en 
función da súa 
composición e da 
súa mecánica.

 B7.2. Identificar as 
capas que conforman 
o interior do planeta de
acordo coa súa 
composición, 
diferencialas das que 
se establecen en 
función da súa 
mecánica, e marcar as 

 BXB7.2.1. Resume a 
estrutura e composición 
do interior terrestre, 
distinguindo as súas 
capas en función da súa 
composición e da súa 
mecánica, así como as 
descontinuidades e as 
zonas de transición entre

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL
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descontinuidades e as 
zonas de transición.

elas.

 BXB7.2.2. Sitúa en 
mapas e esquemas as 
capas da Terra, e 
identifica as 
descontinuidades que 
permiten diferencialas.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CD

 BXB7.2.3. Analiza o 
modelo xeoquímico e 
xeodinámico da Terra e 
contrasta o que achega 
cada un deles ao 
coñecemento da 
estrutura da Terra.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCEC

e  B7.3. Dinámica 
litosférica. 

 B7.3. Precisar os 
procesos que 
condicionan a estrutura
actual terrestre.

 BXB7.3.1. Detalla e 
enumera procesos que 
deron lugar á estrutura 
actual do planeta.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CCL

l  B7.4. Evolución das 
teorías desde a deriva 
continental ata a 
tectónica de placas.

 B7.4. Comprender e 
diferenciar a teoría da 
deriva continental 
de Wegener e a súa 

 BXB7.4.1. Indica as 
achegas máis relevantes 
da deriva continental, 
para o desenvolvemento 

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCEC



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

relevancia para o 
desenvolvemento da 
teoría da tectónica de 
placas.

da teoría da Tectónica de
placas.

b  B7.4. Evolución das 
teorías desde a deriva 
continental ata a 
tectónica de placas.

 B7.5. Clasificar os 
bordos de placas 
litosféricas e sinalar os 
procesos que 
acontecen entre eles.

 BXB7.5.1. Identifica os 
tipos de bordos de placas
e explica os fenómenos 
asociados a eles.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CD

CMCCT

g  B7.5. Achegas das 
novas tecnoloxías na 
investigación do noso 
planeta.

 B7.6. Aplicar os 
avances das novas 
tecnoloxías na 
investigación 
xeolóxica.

 BXB7.6.1. Distingue 
métodos desenvolvidos 
grazas ás novas 
tecnoloxías, asociándoos
coa investigación dun 
fenómeno natural.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CD

CMCCT

b

p
 B7.6. Minerais e 

rochas: conceptos. 
Clasificación xenética 
das rochas.

 B7.7. Observación de 
coleccións de minerais 
e rochas.

 B7.7. Seleccionar e 
identificar os minerais 
e os tipos de rochas 
máis frecuentes, 
nomeadamente os 
utilizados en edificios, 
monumentos e outras 
aplicacións de interese

 BXB7.7.1. Identifica as 
aplicacións de interese 
social ou industrial de 
determinados tipos de 
minerais e rochas.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CSC



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

 B7.8. Recoñecemento 
e identificación de 
minerais e rochas 
frecuentes en Galicia.

social ou industrial.

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5%

i

l
 B8.1. Magmatismo. 

Clasificación das 
rochas magmáticas. 
Rochas magmáticas 
de interese. O 
magmatismo na 
tectónica de placas.

 B8.1. Relacionar o 
magmatismo e a 
tectónica de placas.

 BXB8.1.1. Explica a 
relación entre o 
magmatismo e a 
tectónica de placas, e 
coñece as estruturas 
resultantes da 
localización dos magmas
en profundidade e en 
superficie.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

l  B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das 
rochas magmáticas. 
Rochas magmáticas 
de interese. O 
magmatismo na 
tectónica de placas.

 B8.2. Categorizar os 
tipos de magmas sobre
a base da súa 
composición e 
distinguir os factores 
que inflúen no 
magmatismo.

 BXB8.2.1. Discrimina os 
factores que determinan 
os tipos de magmas, e 
clasifícaos atendendo á 
súa composición.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

i

l
 B8.1. Magmatismo. 

Clasificación das 
rochas magmáticas. 
Rochas magmáticas 
de interese. O 
magmatismo na 
tectónica de placas.

 B8.3. Recoñecer e 
relacionar a utilidade 
das rochas 
magmáticas 
analizando as súas 
características, os 
seus tipos e as súas 
utilidades.

 BXB8.3.1. Diferencia os 
tipos de rochas 
magmáticas, identifica as
máis frecuentes, con 
axuda de claves, e 
relaciona a súa textura 
co seu proceso de 
formación.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

l  B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das 
rochas magmáticas. 
Rochas magmáticas 
de interese. O 
magmatismo na 
tectónica de placas.

 B8.4. Establecer as 
diferenzas de 
actividade volcánica, 
asociándoas ao tipo de
magma.

 BXB8.4.1. Relaciona os 
tipos de actividade 
volcánica coas 
características do 
magma, e diferencia os 
produtos emitidos nunha 
erupción volcánica.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

i

l
 B8.2. Riscos 

xeolóxicos: vulcanismo
e sismicidade.

 B8.5. Diferenciar os 
riscos xeolóxicos 
derivados dos 
procesos internos. 
Vulcanismo 
e sismicidade.

 BXB8.5.1. Analiza os 
riscos xeolóxicos 
derivados dos procesos 
internos. Vulcanismo e 
sismicidade.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CSC



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

e  B8.3. Metamorfismo: 
procesos 
metamórficos. 
Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de
metamorfismo. 
Clasificación das 
rochas metamórficas. 
O metamorfismo na 
Tectónica de placas.

 B8.6. Detallar o 
proceso de 
metamorfismo e 
relacionar os factores 
que lle afectan cos 
seus tipos.

 BXB8.6.1. Clasifica o 
metamorfismo en función
dos factores que o 
condicionan.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CAA

d  B8.3. Metamorfismo: 
procesos 
metamórficos. 
Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de
metamorfismo. 
Clasificación das 
rochas metamórficas. 
O metamorfismo na 
Tectónica de placas.

 B8.7. Identificar rochas
metamórficas a partir 
das súas 
características e das 
súas utilidades.

 BXB8.7.1. Ordena e 
clasifica as rochas 
metamórficas máis 
frecuentes da codia 
terrestre, relacionando a 
súa textura co tipo de 
metamorfismo 
experimentado.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

i  B8.4. Procesos 
sedimentarios. Facies 
sedimentarias: 
identificación e 

 B8.8. Relacionar 
estruturas 
sedimentarias e 
ambientes 

 BXB8.8.1. Detalla e 
discrimina as fases do 
proceso de formación 
dunha rocha 

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

interpretación. 
Clasificación e xénese 
das principais rochas 
sedimentarias.

sedimentarios. sedimentaria

e  B8.4. Procesos 
sedimentarios. Facies 
sedimentarias: 
identificación e 
interpretación. 
Clasificación e xénese 
das principais rochas 
sedimentarias.

 B8.9. Explicar a 
diaxénese e as súas 
fases.

 BXB8.9.1. Describe as 
fases da diaxénese.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CCL

i

l
 B8.4. Procesos 

sedimentarios. Facies 
sedimentarias: 
identificación e 
interpretación. 
Clasificación e xénese 
das principais rochas 
sedimentarias.

 B8.10. Clasificar as 
rochas sedimentarias 
aplicando como criterio
as súas distintas 
orixes.

 BXB8.10.1. Ordena e 
clasifica segundo a súa 
orixe as rochas 
sedimentarias máis 
frecuentes da codia 
terrestre.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CSIEE

l  B8.5. A deformación en
relación á tectónica de 
placas. 

 B8.11. Analizar os tipos
de deformación 
que experimentan as 

 BXB8.11.1. Asocia os 
tipos de deformación 
tectónica cos esforzos 

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

Comportamento 
mecánico das rochas.

rochas, establecendo a
súa relación cos 
esforzos a que se ven 
sometidas.

aos que se someten as 
rochas e coas 
propiedades destas.

 BXB8.11.2. Relaciona os 
tipos de 
estruturas xeolóxicas coa
tectónica de placas.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CD

m

g
 B8.6. Tipos de 

deformación: dobras e 
fallas.

 B8.7. Técnicas para a 
identificación de 
distintos tipos de 
rochas.

 B8.8. Construción de 
modelos onde se 
representen os 
principais tipos de 
pregamentos e fallas.

 B8.12. Representar os 
elementos dunha 
dobra e dunha falla.

 BXB8.12.1. Distingue os 
elementos dunha dobra e
clasifícaos atendendo a 
diferentes criterios.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

 BXB8.12.2. Recoñece e 
clasifica os tipos de falla, 
identificando os 
elementos que 
a constitúen.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT

Bloque 9. Historia da Terra 1ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5%

m  B9.1. Estratigrafía:  B9.1. Deducir a  BXB9.1.1. Interpreta e 3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

l concepto e obxectivos. 
Principios. Definición 
de estrato.

 B9.2. Interpretación e 
realización de mapas 
topográficos e cortes 
xeolóxicos. 

existencia de 
estruturas xeolóxicas e
a súa relación co 
relevo, a partir de 
mapas topográficos e 
cortes xeolóxicos 
dunha zona 
determinada.

realiza mapas 
topográficos e cortes 
xeolóxicos sinxelos.

CAA

l

e
 B9.3. Datacións 

relativas e absolutas: 
estudo de cortes 
xeolóxicos sinxelos. 
Grandes divisións 
xeolóxicas: Táboa do 
tempo xeolóxico. 
Principais 
acontecementos na 
historia xeolóxica da 
Terra. Oroxenias.

 B9.2. Aplicar criterios 
cronolóxicos para a 
datación relativa de 
formacións xeolóxicas 
e deformacións 
localizadas nun corte 
xeolóxico. Describir as 
grandes divisións do 
tempo en xeoloxía. 
Oroxenias e grandes 
acontecementos 
xeolóxicos.

 BXB9.2.1. Interpreta 
cortes xeolóxicos e 
determina a antigüidade 
dos seu estratos, as 
discordancias e a historia
xeolóxica da rexión, e 
identifica os grandes 
acontecementos 
xeolóxicos ocorridos e as
oroxenias.

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CMCCT

CAA

d

l
 B9.4. Extincións 

masivas e as súas 
causas naturais.

 B9.3. Interpretar o 
proceso de fosilización 
e os cambios que se 

 BXB9.3.1. Categoriza os 
principais fósiles guía e 
valora a súa importancia 

3ª 50% 0,73% 90% 2,5% 2,5% 5% CAA

CMCCT



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización
(por avaliación

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Instrumentos de avaliación Competencias
clave

Probas 
escritas

Traballo
individua

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

p  B9.5. Estudo e 
recoñecemento de 
fósiles.

producen. Analizar as 
causas da extinción 
das especies. 

para o establecemento 
da historia xeolóxica da 
Terra.

Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

Bloque 1. Procedementos de traballo

 d
 e
 g
 i
 l

 B1.1.  A
comunicación en
ciencia  e
tecnoloxía.  O
artigo  científico.
Fontes  de
divulgación
científica.
Elaboración  e
presentación  de
informes

 B1.1.  Obter,
seleccionar  e
valorar
informacións
relacionadas
con  temas
científicos  da
actualidade. 

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

1ª, 2ª e 3ª 50% 2,2% 100% CAA
CCL

 CCIB1.1.2.
Presenta
información
sobre  un  tema

1ª, 2ª e 3ª 50% 2,2% 100% CCL
CD
CAA



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

utilizando
distintos medios.

tras  realizar
unha  procura
guiada de fontes
de  contido
científico,
utilizando  tanto
os  soportes
tradicionais
como internet.

 a
 b
 o

 B1.2.  Ciencia,
tecnoloxía  e
sociedade:
perspectiva
histórica.

 B1.2.  Valorar  a
importancia  da
investigación  e
o
desenvolvemen
to  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.

1ª, 2ª e 3ª 50% 2,2% 100% CAA
CCEC

 e
 g
 m
 l

 B1.1.  A
comunicación en
ciencia  e
tecnoloxía.  O
artigo  científico.
Fontes  de
divulgación
científica.
Elaboración  e
presentación  de
informes
utilizando
distintos medios.

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

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

1ª, 2ª e 3ª 50% 2,2% 100% CCL
CD
CAA
CSIEE



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

para  transmitir
opinións
propias
argumentadas.

Bloque 2. A Terra e a vida

 i
 l

 B2.1.  Orixe  e
formación  da
Terra:  deriva
continental  e
tectónica  de
placas.

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

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

1º 50% 50% CMCCT

 l  B2.1.  Orixe  e
formación  da
Terra:  deriva
continental  e
tectónica  de
placas.

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

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

1º 50% 50% CMCCT

 CCIB2.2.2.
Nomea e explica
medidas
preditivas  e

1º 50% 50% CMCCT



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

preventivas  para
o  vulcanismo  e
os terremotos.

 l  B2.2.
Vulcanismo  e
terremotos:
predición  e
prevención.

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

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

1º 50% 50% CAA

 a
 b
 h

 B2.3.  Orixe  da
vida na Terra.

 B2.4. Coñecer e
describir  os
últimos avances
científicos sobre
a  orixe  da  vida
na  Terra  e
enunciar  as
teorías
científicas  que
explican a orixe
da  vida  na
Terra,
diferenciándoas
das  baseadas
en crenzas. 

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

1º 50% 50% CMCCT

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

1º 50% 50% CCEC



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

 l
 h

 B2.4. Do fixismo
ao
evolucionismo.
Evolución  a
debate:  teorías
científicas  e
pseudocientífica
s  sobre  a
evolución.
Evolución do ser
humano.

 B2.5.
Establecer  as
probas  que
apoian  a  teoría
da  selección
natural  de
Darwin  e
utilizala  para
explicar  a
evolución  dos
seres  vivos  na
Terra,
enfrontándoa  a
teorías  non
científicas.

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

1º 50% 50% CMCCT

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

1º 50% 50% CMCCT

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

1º 50% 50% CMCCT

 l
 m

 B2.4. Do fixismo
ao
evolucionismo.
Evolución  a
debate:  teorías
científicas  e
pseudocientífica

 B2.6.
Recoñecer  a
evolución desde
os  primeiros
homínidos ata o
ser  humano
actual  e

 CCIB2.6.1.
Establece  as
etapas
evolutivas  dos
homínidos  ata
chegar ao Homo
Sapiens,

1º 50% 50% CMCCT



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

s  sobre  a
evolución.
Evolución do ser
humano.

establecer  as
adaptacións
que nos fixeron
evolucionar.

salientando  as
súas
características
fundamentais,
como  a
capacidade
cranial e altura.

 CCIB2.6.2.
Valora  de  forma
crítica  as
informacións
asociadas  ao
Universo, á Terra
e  á  orixe  das
especies,
distinguindo
entre
información
científica  real,
opinión  e
ideoloxía. 

1º 50% 50% CSC

Bloque 3. Avances en biomedicina

 h
 l
 ñ

 B3.1.  Evolución
histórica  da
investigación
médica  e
farmacéutica.

 B3.1. Analizar a
evolución
histórica  na
consideración  e
no  tratamento
das doenzas.

 CCIB3.1.1.
Coñece  a
evolución
histórica  dos
métodos  de
diagnóstico  e
tratamento  das
doenzas.

2ª 50% 50% CCEC



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

 a
 l
 i

 B3.1.  Evolución
histórica  da
investigación
médica  e
farmacéutica.

 B3.2.  Distinguir
entre  o  que  é
medicina  e  o
que non o é.

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

2ª 50% 50% CSC

 a  B3.2.  Últimos
avances  en
medicina.

 B3.3. Valorar as
vantaxes  que
suscita  a
realización  dun
transplante e as
súas
consecuencias.

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

2ª 50% 50% CSC

 a
 h
 l

 B3.1.  Evolución
histórica  da
investigación
médica  e
farmacéutica.

 B3.4.  Tomar
conciencia  da
importancia  da
investigación
médico-
farmacéutica.

 CCIB3.4.1.
Describe  o
proceso  que
segue a industria
farmacéutica
para  descubrir,
desenvolver,
ensaiar  e
comercializar  os
fármacos. 

2ª 50% 50% CMCCT



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

 a  B3.3.  Valoración
crítica  da
información
relacionada  coa
medicina.  Uso
responsable  dos
medicamentos.
Patentes.

 B3.5.  Facer  un
uso
responsable  do
sistema
sanitario  e  dos
medicamentos. 

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

2ª 50% 50% CSC

 b
 e
 i

 B3.3.  Valoración
crítica  da
información
relacionada  coa
medicina.  Uso
responsable  dos
medicamentos.
Patentes.

 B3.6.
Diferenciar  a
información
procedente  de
fontes
científicas  das
que  proceden
de
pseudociencias
ou  que
perseguen
obxectivos
simplemente
comerciais.

 CCIB3.6.1.
Discrimina  a
información
recibida  sobre
tratamentos
médicos  e
medicamentos
en  función  da
fonte consultada.

2ª 50% 50% CCL
CSIEE

Bloque 4. A revolución xenética 2ª 50% 50%

 h  B4.1. Revolución
xenética.
Xenoma
humano.
Tecnoloxías  do
ADN
recombinante  e
enxeñaría

 B4.1.
Recoñecer  os
feitos  históricos
máis
salientables
para  o  estudo
da xenética.

 CCIB4.1.1.
Coñece  e
explica  o
desenvolvement
o  histórico  dos
estudos  levados
a cabo dentro do
campo  da

2ª 50% 50% CCEC



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

xenética.
Aplicacións.

xenética.

 e
 g
 i
 l

 B4.1. Revolución
xenética.
Xenoma
humano.
Tecnoloxías  do
ADN
recombinante  e
enxeñaría
xenética.
Aplicacións.

 B4.2.  Obter,
seleccionar  e
valorar
informacións
sobre o ADN, o
código xenético,
a  enxeñaría
xenética  e  as
súas
aplicacións
médicas.

 CCIB4.2.1. Sabe
situar  a
información
xenética  que
posúe  calquera
ser  vivo,
establecendo  a
relación
xerárquica  entre
as  estruturas,
desde  o
nucleótido ata os
xenes
responsables  da
herdanza.

2ª 50% 50% CAA
CD

 c
 i
 l

 B4.1. Revolución
xenética.
Xenoma
humano.
Tecnoloxías  do
ADN
recombinante  e
enxeñaría
xenética.
Aplicacións.

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

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

2ª 50% 50% CMCCT



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

 i
 l

 B4.1. Revolución
xenética.
Xenoma
humano.
Tecnoloxías  do
ADN
recombinante  e
enxeñaría
xenética.
Aplicacións.

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

 CCIB4.4.1.
Describe  e
analiza  as
aplicacións  da
enxeñaría
xenética  na
obtención  de
fármacos,
transxénicos  e
terapias xénicas.

2ª 50% 50% CCL

 a
 b

 B4.2.  Técnicas
de  reprodución
asistida:
implicacións
éticas e sociais.

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

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

2ª 50% 50% CSIEE
 CSC

 b
 l

 B4.3. Células nai
e  clonación:
aplicacións  e
perspectivas  de
futuro.

 B4.6.  Analizar
os  posibles
usos  da
clonación.

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

2ª 50% 50% CAA

 i
 l

 B4.3. Células nai
e  clonación:
aplicacións  e

 B4.7.
Establecer  o
método  de

 CCIB4.7.1.
Recoñece  os
tipos  de  células

2ª 50% 50% CMCCT



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

perspectivas  de
futuro.

obtención  dos
tipos de células
nai, así como a
súa
potencialidade
para  xerar
tecidos,
órganos  e  ata
organismos
completos. 

nai en función da
súa  procedencia
e  da  súa
capacidade
xenerativa,  e
establece  en
cada  caso  as
aplicacións
principais.

 a
 b
 c

 B4.4. Xenética e
sociedade.
Bioética.

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

 CCIB4.8.1.
Valora  de  xeito
crítico  os
avances
científicos
relacionados coa
xenética,  os
seus  usos  e  as
súas
consecuencias
médicas  e
sociais.

2ª 50% 50% CSC

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

2ª 50% 50% CMCCT
CSIEE



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación

 g
 h
 i
 p

 B5.1.  Orixe,
evolución  e
análise
comparativa  dos
equipamentos
informáticos.

 B5.1. Coñecer a
evolución  que
experimentou  a
informática
desde  os
primeiros
prototipos  ata
os  modelos
máis  actuais,
sendo
consciente  do
avance  logrado
en  parámetros
tales  como
tamaño,
capacidade  de
procesamento,
almacenamento
,  conectividade,
portabilidade,
etc.

 CCIB5.1.1.
Recoñece  a
evolución
histórica  do
computador  en
termos  de
tamaño  e
capacidade  de
proceso.

3ª 50% 50% CCEC

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

3ª 50% 50% CCL
CD

 i
 l

 B5.2.
Incorporación da
tecnoloxía dixital
á vida cotiá.

 B5.3.
Características e

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

 CCIB5.2.1.
Compara  as
prestacións  de
dous dispositivos
dados  do
mesmo  tipo,  un
baseado  na

3ª 50% 50% CD



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

especificacións
de
equipamentos.
Análise  e
comparativa
desde  o  punto
de  vista  do/da
usuario/a.

actual. tecnoloxía
analóxica e outro
na dixital.

 CCIB5.2.2.
Explica como se
establece  a
posición sobre a
superficie
terrestre  coa
información
recibida  dos
sistemas  de
satélites GPS ou
GLONASS.

3ª 50% 50% CD

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

3ª 50% 50% CD

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

3ª 50% 50% CD
CMCCT



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

e iluminación.

 CCIB5.2.5.
Coñece  e
describe  as
especificacións
dos  últimos
dispositivos,
valorando  as
posibilidades
que  lle  poden
ofrecer  ás
persoas
usuarias.

3ª 50% 50% CD

 a
 i

 B5.4. Vantaxes e
inconvenientes
da  evolución
tecnolóxica.
Consumismo
asociado  ás
novas
tecnoloxías.

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

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

3ª 50% 50% CSC

 b  B5.5. Internet na
vida  cotiá.
Beneficios  e
problemas
asociados  ao
uso de internet.

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

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

3ª 50% 50% CSIEE



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

supoñen.

 CCIB5.4.2.
Determina  os
problemas  aos
que  se  enfronta
internet  e  as
solucións que se
barallan.

3ª 50% 50% CSIEE

 CCIB5.4.3.
Utiliza  con
propiedade
conceptos
especificamente
asociados  ao
uso de internet.

3ª 50% 50% CD

 a
 b
 c
 e
 g
 h

 B5.5. Internet na
vida  cotiá.
Beneficios  e
problemas
asociados  ao
uso de internet.

 B5.5.  Efectuar
valoracións
críticas,
mediante
exposicións  e
debates, acerca
de  problemas
relacionados
cos  delitos
informáticos,  o
acceso  a  datos
persoais  e  os
problemas  de
socialización  ou
de  excesiva
dependencia

 CCIB5.5.1.
Describe en que
consisten  os
delitos
informáticos
máis habituais

3ª 50% 50% CSC

 CCIB5.5.2.  Pon
de  manifesto  a
necesidade  de
protexer  os
datos  mediante
encriptación,
contrasinal, etc.

3ª 50% 50% CD



Cultura Científica. 1º de bacharelato Temporalización
(por

avaliacións)

Grao
mínimo de

consecución

Peso
na

nota
final

Instrumentos de avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en

grupo

Caderno
de clase

Competencias
clave

que  pode
causar  o  seu
uso.

 a
 b
 c
 e
 g
 h

 B5.4. Vantaxes e
inconvenientes
da  evolución
tecnolóxica.
Consumismo
asociado  ás
novas
tecnoloxías.

 B5.5. Internet na
vida  cotiá.
Beneficios  e
problemas
asociados  ao
uso de internet.

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

 CCIB5.6.1.
Sinala  as
implicacións
sociais  do
desenvolvement
o tecnolóxico.

3ª 50% 50% CCL
 CSC

2º BACHARELATO

Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

 i
 e

 B1.1.  Compoñentes
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:
concepto,
clasificación  e
técnicas  de
separación.

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


 BB1.1.  Describe  técnicas
instrumentais  e  métodos
físicos  e  químicos  que
permiten  o  illamento  das
moléculas  e  a  súa
contribución  ao  grande
avance  da  experimentación
biolóxica.

 CAA
 CMCCT

 1ª Av  50%  1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB1.1.2. Clasifica os tipos de
bioelementos  relacionando
cada un coa súa proporción e
coa súa función biolóxica.

 CAA


 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

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

 CMCCT
 CD



 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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 minerais.

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


 BB1.2.1. Relaciona a
estrutura  química  da  auga
coas  súas  funcións
biolóxicas.

 CAA


 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

BB1.2.2. Distingue os tipos 

de sales minerais, e 

relaciona a composición 

coa función.

 CMCCT  1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

 B1.5.  Fisicoquímica
das  dispersións
acuosas.  Difusión,
osmose e diálise.

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

 CMCCT
 CAA
 CD

 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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.

 CAA
 CSIEE



 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB1.3.2.  Deseña  e  realiza
experiencias identificando en
mostras  biolóxicas  a
presenza  de  moléculas
orgánicas.

 CSIEE
 CMCCT

 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB1.3.3.  Contrasta  e
relaciona  os  procesos  de
diálise,  centrifugación  e
electroforese,  e  interpreta  a
súa  relación  coas
biomoléculas orgánicas.

 CAA
 CMCCT
 CD

 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 i
 g

 B1.6.  Biomoléculas
orgánicas:
concepto,
clasificación,
estrutura,
propiedades  e

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

 BB1.4.1.  Identifica  os
monómeros  e  distingue  os
enlaces  químicos  que
permiten  a  síntese  das
macromoléculas:  enlaces  O-
glicosídico,  enlace  éster,

 CMCCT
 CD



 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

funcións  biolóxicas
de  glícidos,  lípidos,
prótidos  e  ácidos
nucleicos.

 enlace peptídico e enlace O-
nucleosídico.

 i  B1.6.  Biomoléculas
orgánicas:
concepto,
clasificación,
estrutura,
propiedades  e
funcións  biolóxicas
de  glícidos,  lípidos,
prótidos  e  ácidos
nucleicos.

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

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

 CCL 


 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 l  B1.7.  Encimas:
concepto,
clasificación,
propiedades  e
funcións.  Catálise
enzimática.
Activación  e
inhibición
enzimática.
Alosterismo.

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

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

 CAA
 CMCCT

 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 l
 ñ

 B1.8.  Vitaminas:
concepto,
clasificación  e
funcións.

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

 BB1.7.1.  Identifica  os  tipos
de vitaminas asociando a súa
imprescindible  función  coas
doenzas que preveñen.

 CAA
 CCEC

 1ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 50% 1.43%  90%  2.5%

 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
procesamento  das
mostras  para  a
observación  ao
microscopio  óptico
e electrónico.

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.

 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.


 CAA
 CMCCT
 CD



 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

Células  animais e
vexetais.

 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  tanto
animais  como
vexetais.

B2.2. Interpretar e 

identificar a estrutura 

dunha célula 

eucariótica animal e 

dunha vexetal, 

representar os seus 

orgánulos e describir a 

súa función.

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


 CSIEE


 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

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

 CSIEE
 CAA



 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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  procesos  que
acontecen en cada unha.

 CCL 
 CD

 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

 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  das
fases  da  división
celular.

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


 BB2.4.1.  Recoñece  en
microfotografías e esquemas
as  fases  da  mitose  e  da
meiose,  e  indica  os
acontecementos básicos que
se producen en cada unha.


 CAA
 CMCCT
 CD



 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB2.4.2.  Establece  as
analoxías  e  as  diferenzas
máis  significativas  entre
mitose e meiose.

 CAA
 CSIEE



 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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.

 CAA
 CCL 
 CMCCT

 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 e
 i
 m

B2.10. Importancia 

da membrana nos

fenómenos de 

transporte. Tipos 

 B2.6.  Examinar  e
comprender a importancia
das  membranas  na
regulación  dos
intercambios  celulares

 BB2.6.1.  Compara  e
distingue  os  tipos  e  os
subtipos  de  transporte  a
través  das  membranas,  e
explica  detalladamente  as

 CAA
 CCL 
 CSIEE



 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

de transporte. 

Endocitose e 

exocitose.

para  o  mantemento  da
vida,  e  realizar
experiencias  sobre  a
plasmolise  e  a
turxescencia.

características de cada un.


 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.


 CAA
 CSIEE
 CCL 



 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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  máis
importantes  responsables
dos devanditos procesos.

 CAA
 CMCCT

 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 i  B2.14.  Diferenzas
entre  as  vías
aeróbicas  e
anaeróbicas.

 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.

 CMCCT  2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

 B2.15.  As
fermentacións  e  as
súas  aplicacións.
Observación  do
proceso  de
fermentación
mediante lévedos.

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

 CCEC
 CSC

 2ª Av 50% 1.43%  80%  5%  .5%  10%

 l  B2.16.  Fotosíntese:
localización  celular
en  procariotas  e
eucarióticas. Etapas
do  proceso
fotosintético.
Balance global.

 B2.10.  Pormenorizar  os
procesos que teñen lugar
en  cada  fase  da
fotosíntese.


 BB2.10.1.Identifica e clasifica
os  tipos  de  organismos
fotosintéticos.


 CAA
 CSIEE



 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB2.10.2.  Localiza  a  nivel
subcelular  onde  se  leva  a
cabo cada fase, e destaca os
procesos que teñen lugar.

 CAA


 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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.


 CSC
 CCEC



 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 e
 i

 B2.18.
Quimiosíntese.



 B2.12.  Argumentar  a
importancia  da
quimiosíntese.

 BB2.12.1.  Valora  o  papel
biolóxico  dos  organismos
quimiosintéticos. 

 CCEC


 2ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

Bloque 3. Xenética e evolución  

 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
almacenamento,  a
conservación e a transmisión
da información xenética.

 CCL 
 CSC
 CCEC

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 l  B3.2.  Replicación
do  ADN. Etapas da
replicación.
Diferenzas  entre  o
proceso  replicativo
entre eucarióticas e
procariotas.

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

 BB3.2.1.  Diferencia  as
etapas  da  replicación  e
identifica  os  encimas
implicados  nela.

 CAA
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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

 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.

 CAA
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

código  xenético  na
información
xenética.

 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
características  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.


 CAA


 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB3.4.2.  Recoñece  e  indica
as  características
fundamentais  do  código
xenético,  e  aplica  ese
coñecemento á resolución de
problemas  de  xenética
molecular.

 CAA
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 g
 m

 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.

 B3.7. Regulación da

B3.5. Elaborar e 

interpretar esquemas 

dos procesos de 

replicación, transcrición

e tradución, e a 

regulación da expresión

xénica.



 BB3.5.1.  Interpreta e explica
esquemas  dos  procesos  de
replicación,  transcrición  e
tradución.

 CD
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB3.5.2.  Resolve  exercicios
prácticos  de  replicación,
transcrición e tradución, e de
aplicación  do  código
xenético.

 CMCCT  3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB3.5.3.  Identifica  e
distingue  os  encimas

 CAA
 CD

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

expresión xénica. principais  relacionados  cos
procesos  de  transcrición  e
tradución.

 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.

 CCL 


 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB3.6.2.  Clasifica  as
mutacións  e  identifica  os
axentes  mutaxénicos  máis
frecuentes.

 CAA
 CSC

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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.

 CAA
 CSC
 CCEC



 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB3.7.2.  Destaca  a
importancia  das  mutacións
na evolución  e  na  aparición
de novas especies.

 CAA
 CSC
 CCEC

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

 a
 g

 B3.11.  Enxeñaría
xenética.  Principais
liñas  actuais  de
investigación.
Organismos
modificados
xeneticamente.

 B3.8.  Desenvolver  os
avances máis recentes no
ámbito  da  enxeñaría
xenética,  así  como  as
súas aplicacións.

 BB3.8.1.  Resume  e  realiza
investigacións  sobre  as
técnicas  desenvolvidas  nos
procesos  de  manipulación
xenética para a obtención de
organismos transxénicos.

 CSIEE
 CSC
 CCEC

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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  descubrimentos  máis
recentes  sobre  o  xenoma
humano  e  as  súas
aplicacións  en  enxeñaría
xenética,  e  valora  as  súas
implicacións éticas e sociais.

 CSC
 CCEC

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 b
 e
 m

 B3.13.  Xenética
mendeliana.  Teoría
cromosómica  da
herdanza.
Determinismo  do
sexo  e  herdanza
ligada  ao  sexo  e
influída polo sexo.


 B3.10.  Formular  os
principios  da  xenética
mendeliana,  aplicando  as
leis  da  herdanza  na
resolución  de  problemas,
e  establecer  a  relación
entre  as  proporcións  da
descendencia  e  a
información xenética.

 BB3.10.1.  Analiza  e  predí
aplicando  os  principios  da
xenética  mendeliana,  os
resultados  de  exercicios  de
transmisión  de  caracteres
autosómicos,  caracteres
ligados  ao  sexo  e  influídos
polo sexo.

 CAA
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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.

 CSIEE
 CCL 

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

 m  B3.15.  Darwinismo
e  neodarwinismo:
teoría  sintética  da
evolución.

 B3.12.  Recoñecer  e
diferenciar os principios da
teoría  darwinista  e
neodarwinista.

 BB3.12.1.  Identifica  os
principios  da  teoría
darwinista e neodarwinista, e
compara as súas diferenzas.

 CAA


 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 a  B3.16.  Xenética  de
poboacións.
Frecuencias
xénicas  e  a  súa
relación  coa
evolución.

 B3.13.  Relacionar  o
xenotipo  e as frecuencias
xénicas  coa  xenética  de
poboacións  e  a  súa
influencia na evolución.

 BB3.13.1.  Distingue  os
factores  que  inflúen  nas
frecuencias xénicas.

 CMCCT  3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB3.13.2.  Comprende  e
aplica  modelos  de  estudo
das  frecuencias  xénicas  na
investigación  privada  e  en
modelos teóricos.

 CAA
 CMCCT

 CS
IEE

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 d
 e
 l

 B3.17. A mutación e
a  recombinación
xénica  como
procesos que xeran
cambios  e
adaptacións.
Principios  da
selección natural.

 B3.14.  Recoñecer  e
indicar  a  importancia  da
mutación  e  a
recombinación  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.

 CSC
 CCEC



 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 l
 a

 B3.18.  Evolución  e
biodiversidade.

 B3.19.  Proceso  de
especiación.
Modelos  de
especiación.

 B3.15. Analizar os factores
que  incrementan  a
biodiversidade  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
diferentes.

 CCEC
 CAA



 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía  

 l
 m

 B4.1.  Microbioloxía.
Concepto  de
microorganismo.
Microorganismos
con  organización
celular e sen ela.

 B4.1.  Diferenciar  os  tipos
de  microorganismos  en
función  da  súa
organización celular.

 BB4.1.1.  Clasifica  os
microorganismos  no  grupo
taxonómico  ao  que
pertencen.

 CSIEE


 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 e  B4.2.  Virus,  outras
formas acelulares e
partículas  infectivas
subvirais. Bacterias.
Fungos
microscópicos.
Protozoos.  Algas
microscópicas.

 B4.3.  Observación
microscópica  de
protozoos,  algas  e
fungos.

 B4.2.  Describir  as
características  estruturais
e funcionais dos grupos de
microorganismos.



 BB4.2.1.  Analiza  a  estrutura
e  a  composición  dos
microorganismos  e
relaciónaas coa súa función.


 CSIEE


 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 l
 m

 B4.4.  Métodos  de
estudo  dos
microorganismos.
Esterilización  e
pasteurización.

 B4.5.  Realización
de  experiencias  de
cultivo  de
microorganismos.

 B4.3.  Identificar  os
métodos  de  illamento,
cultivo e esterilización dos
microorganismos.

 BB4.3.1.  Describe  técnicas
instrumentais que permiten o
illamento, o cultivo e o estudo
dos microorganismos para a
experimentación biolóxica.

 CD
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

 a
 l

 B4.6.
Microorganismos
nos  ciclos
xeoquímicos.


 B4.4.  Valorar  a
importancia  dos
microorganismos  nos
ciclos xeoquímicos.

 BB4.4.1. Recoñece e explica
o  papel  fundamental  dos
microorganismos  nos  ciclos
xeoquímicos.

 CCL 
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 b
 c
 d

 B4.7.
Microorganismos
como  axentes
produtores  de
doenzas.

 B4.5.  Recoñecer  e
numerar as doenzas máis
frecuentes  transmitidas
polos  microorganismos,
utilizando  o  vocabulario
axeitado  relacionado  con
elas.

 BB4.5.1.  Relaciona  os
microorganismos  patóxenos
máis  frecuentes  coas
doenzas que orixinan.

 CSC
 CD

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 a
 c
 g
 ñ

 B4.8. Biotecnoloxía.
Utilización  dos
microorganismos
nos  procesos
industriais: produtos
elaborados  por
biotecnoloxía.

 B4.9.  Realización
de experiencias con
microorganismos
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
microorganismos  en
numerosos procesos naturais
e  industriais,  e  as  súas
numerosas aplicacións

 CAA
 CCEC
 CSC
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB4.6.2.  Recoñece  e
identifica  os  tipos  de
microorganismos  implicados
en procesos fermentativos de
interese industrial.

 CCEC
 CSC
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 BB4.6.3.  Valora  as
aplicacións  da  biotecnoloxía
e  a  enxeñaría  xenética  na
obtención  de  produtos
farmacéuticos, en medicina e

 CD
 CMCCT

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

en  biorremediación, para  o
mantemento  e  a  mellora  do
medio.

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións  

 d
 e
 b

 B5.1.  Concepto
actual  de
inmunidade.
Sistema
inmunitario.
Defensas  internas
inespecíficas.

 B5.1.  Desenvolver  o
concepto  actual  de
inmunidade.


 BB5.1.1.  Analiza  os
mecanismos de autodefensa
dos  seres  vivos  e  identifica
os  tipos  de  resposta
inmunitaria.

 CAA
 CSIEE

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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.

 CCL 


 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 i
 l

 B5.4.  Mecanismo
de  acción  da
resposta
inmunitaria.
Memoria

 B5.3. Discriminar resposta
inmune  primaria  e
secundaria.

 BB5.3.1.  Compara  as
características  da  resposta
inmune  primaria  e
secundaria.

 CAA


 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

inmunolóxica.

 e
 g
 i

 B5.5.  Antíxenos  e
anticorpos.
Estrutura  dos
anticorpos.  Formas
de  acción.  A  súa
función na resposta
inmune.

 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  química  dos
anticorpos.

 CCL 
 CAA

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 i
 l

 B5.6.  Reacción
antíxeno-anticorpo:
tipos  e
características.

 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.

 CAA


 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 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.

 CAA  3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 m
 h
 ñ

 B5.8.  Disfuncións e
deficiencias  do
sistema inmunitario.
Alerxias  e
inmunodeficiencias.

 B5.9.  Sistema
inmunitario  e
cancro.

 B5.7. Investigar a relación
entre  as  disfuncións  do
sistema  inmune  e
algunhas  patoloxías
frecuentes.

 BB5.7.1.  Resume  as
principais  alteracións  e
disfuncións  do  sistema
inmunitario,  e  analiza  as
diferenzas  entre  alerxias  e
inmunodeficiencias.

 CCL 
 CSIEE



 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%



Bioloxía. 2º de bacharelato Instrumentos de avaliación

Obxectivo
s

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Temporalización
(por avaliación)

Grao
mínimo de
consecució

n

Peso na
cualificación

final

Probas
escritas

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

 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
desenvolvemento do VIH.

 CAA
 CD
 CCL 

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 e
 i

 B5.11.  Doenzas
autoinmunes.

 B5.9.  Describir  o  proceso
de autoinmunidade.

 BB5.9.1.  Clasifica  e  cita
exemplos  das  doenzas
autoinmunes  máis
frecuentes, así como os seus
efectos sobre a saúde.

 CSIEE
 CSC
 CCEC

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

 e
 a
 c

 B5.12.  Anticorpos
monoclonais  e
enxeñaría xenética.

 B5.13.  Transplante
de  órganos  e
problemas  de
rexeitamento.
Reflexión  ética
sobre  a  doazón  de
órganos,  medula  e
sangue.

B5.10. Argumentar e 

valorar os avances da 

inmunoloxía e a 

enxeñaría xenética nos 

tratamentos con 

anticorpos monoclonais

e os transplantes de 

órganos, e a 

problemática do 

rexeitamento.

 BB5.10.1. Recoñece e valora
as  aplicacións  da
inmunoloxía  e  da  enxeñaría
xenética para a produción de
anticorpos monoclonais.

 CSC
 CCEC

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

BB5.10.2. Describe os 

problemas asociados ao 

transplante de órganos, e 

identifica as células que 

actúan.

 CAA
 CSC
 CCEC

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%

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. 

 CSC
 CCEC

 3ª Av 50% 1.43%  90%  2.5%  2.5%  5%





 5.- METODOLOXÍA

Os elementos que constitúen e conforman o presente proxecto proceden da práctica docente dos profesores no Bacharelato. Así pois, a secuenciación de contidos
realizouse tendo presente a lóxica da área, a proposta oficial do currículo, a maduración psicolóxica dos/as alumnos/as e a complexidade crecente de contidos desde o inicio
do Ensino secundario.

Organizáronse  os  contidos  en  Unidades  didácticas  baseadas  en  Que e  Como aprender,  así  como en  Que e  Como avaliar mediante  o  desenvolvemento  dos
compoñentes do currículo:

 Obxectivos didácticos.

 Contidos conceptuais, procedementais e actitudinais.

 Criterios de avaliación.

Nas Unidades didácticas pretendemos interrelacionar os contidos do currículo, os temas transversais e conexións das Ciencias da natureza, Bioloxía e a Xeoloxía con
outras áreas: Matemáticas, Lingua, etc., para facilita-lo desenvolvemento do Proxecto Curricular de Etapa.

Para realiza-lo noso traballo seguímo-los seguintes principios metodolóxicos: participación activa do alumno no proceso de aprendizaxe, atención á diversidade mediante
un proceso de ensinanza individualizada e as posibles adaptacións curriculares que sexan necesarias para cada situación, co fin de acadar aprendizaxes significativas e
responder ó principio. É dicir, pretendemos que os alumnos relacionen os novos conceptos que incorporan ó corpo dos seus coñecementos entre si e cos que anteriormente
posuían.



É fundamental que os/as alumnos/as traballen en equipo, para que asimilen con naturalidade algunhas actitudes que son importantes para a integración social coma para
un posible traballo futuro, xa sexa científico ou de calquera outra índole.  As actividades experimentais  propostas para ser realizadas no laboratorio escolar son un bo
procedemento para acadar este propósito.

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os materiais e recursos utilizados para a avaliación explícanse a nivel xeral, matizando nos libros e materiais específicos de cada curso.

Os materiais  e recursos  están  relacionados cos  procedementos  de avaliación  que consisten  nunha avaliación  continua,  onde se valora  a asistencia  á clase,
comportamento, actitude e aptitudes. Asemade realízanse exames, controis, prácticas de laboratorio e un control de todo o material que se lle vai dando ao alumnado e que
este recolle nunha libreta de clase. Outra práctica habitual é a valoración dos traballos obrigatorios e voluntarios que se fan en cada nivel e que soen estar relacionados con
experiencias do contorno máis inmediato do alumnado, e procurando que sexan temas de actualidade. Tamén se valoran as actividades extraescolares que se organizan para
cada curso (saídas, visitas a museos, exposicións, excursións, etc).

A o explicado anteriormente hai que engadir unha serie de instrumentos e materiais que se utilizan ao longo do curso, e que son específicos de cada curso.

No Bacharelato LOMCE utilízase o libro de texto da editorial “Obradoiro Santillana”. Os manuais de 1º pertencen o Proxecto: “Saber facer”. Ademais entrégaselle  ao
alumnado copias de fichas sobre os temas tratados como complemento ás actividades dos libros de texto.



En todos os cursos se utiliza o laboratorio como medio para achegar a teórica á práctica, e a clase á realidade. Tamén se utiliza cada vez máis, a Internet e a aula de
informática como ferramenta de apoio en todas as unidades didácticas (páxinas web de apoio e vídeos), sen esquecer a lectura de libros  da biblioteca e o traballo cos artigos
do xornal,  dun xeito non continuo (cando trae noticias relativas a temas de actualidade que entroncan coas unidades tratadas). E como se expresou xa nos procedementos e
instrumentos, o uso da aula virtual do centro como fonte de información e de aplicación de tarefas ao alumnado. 

Outro instrumento que tamén nos serve para avaliar ao alumnado son as saídas en forma de excursións ou doutro tipo (visita a museos, charlas, etc), podendo
analizar o comportamento e interese do alumnado fóra das clases.

7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Neste curso no que nos vemos inmersos e condicionados pola pandemia COVID-19, estes criterios de avaliación son perfectamente válidos para as clases
presenciais. No caso de suspensión das clases presenciais, o rendemento académico presencial terá prioridade sobre o telemático, e a súa ponderación quedará
suxeita ás normas que as altas autoridades educativas pertinentes dicten ao respecto.

Os criterios de cualificación aplícanse de xeito xeral para todo o alumnado ao que lle imparten clase os membros deste departamento, e de forma resumida pasamos a
indicar:

 Faranse tres avaliacións por curso académico ao longo das clases presenciais.

 En cada avaliación haberá un mínimo dun exame escrito.

 Haberá un exame de recuperación por avaliación para o alumnado que non a superou, que se fará despois da propia avaliación. Ao final do curso haberá un exame
de recuperación xeral para o alumnado que non superou algunha das avaliacións anteriores.



 Haberá traballos de clase obrigatorios e voluntarios. Os obrigatorios terán unha data de entrega, os voluntarios poderanse presentar ao longo de todo o curso.

 Como traballos de clase enténdense todos  aqueles que o profesorado lle  transmita ao alumnado,  incluíndo os relacionados co mundo dixital,  presentacións,
realizacións de blogs, subida de arquivos na rede, etc.

 Tanto os traballos como os exercicios que teñan unha data de entrega, de non se presentar nese día terán unha cualificación negativa.

 O alumnado con materias pendentes terá un seguimento con exercicios de reforzo específicos ao longo de todo o curso, e será examinado en maio e setembro.

 O alumnado repetidor terá un apoio con exercicios e tarefas adaptadas ao seu ritmo de aprendizaxe.

 A falta de asistencia á clase do alumnado, suporá a obriga de que este realice todas aquelas tarefas que se desenvolveran na súa ausencia, salvo casos de falta
prolongada e xustificada.

 O mal comportamento e/ou desinterese do alumnado nas clases teóricas, prácticas, saídas e todas aquelas outras actividades que se desenvolvan ao longo do curso
académico, suporá a repetición daquelas tarefas nas que se deran estas circunstancias. Asemade este alumnado poderá quedar excluído daquelas saídas ou outras
actividades cuxa falta non afecte á súa competencia nesta área.

 A avaliación será continua ao longo de todo o curso académico, sendo cualificado o alumnado en xuño ao remate das clases presenciais dese ano académico.

 Haberá un exame extraordinario en xuño  onde se examinará de toda a materia do curso aquel alumnado que fose cualificado cun suspenso na avaliación ordinaria
do curso, e a cualificación sairá exclusivamente desa proba escrita. 

 As cualificacións de cada avaliación no Bacharelato, coa excepción as da asignatura de Cultura Científica, sairán das cualificacións obtidas nas probas escritas cun
valor do 90%. As cualificacións das libretas, lectura de libros ou artigos, exercicios, prácticas de laboratorio, traballos de clase  e os traballos obrigatorios con
exposición valerán un 10%. Os traballos voluntarios subirán a cualificación ata un 10 % a maiores do expresado anteriormente, sempre e cando sexa posible por non
ter acadado a máxima puntuación (10) o alumnado.

 En caso de non ser obrigatoria a exposición de traballos, e non darse a presentación de traballos voluntarios a proporción será como segue: as cualificacións das
probas escritas cun valor do 100%



 Na asignatura de Cultura Científica de 1º de Bacharelato, a cualificación final sairá da media aritmética das probas escritas nun 50%. Os traballos propostos polo
profesor sobre os temas tratados na materia  terán un peso equivalente ao das probas escritas sobre a nota final: Outro 50% (dentro deste último 50%, un 10%
valorará os aspectos de vocabulario, redacción e ortografía, un 15% a análise das fontes de información empregadas, un 15% a orixinalidade e actualidade e un 10
% para a faceta artística e estética do traballo desenvolto).

 A cualificación final de curso do mes de xuño obterase da media aritmética das cualificacións das distintas avaliacións.

 As cualificacións das distintas avaliacións de trimestre, final e de setembro expresáranse con valores numéricos do 1 ao 10, onde do 1 ao 4 (ambos incluídos) serán
suspensos e do 5 ao 10 (ambos incluídos) serán aprobados.

 Todo alumnado que  obtivese unha cualificación de suspenso na materia e se deran as circunstancias de promocionar ao seguinte curso, levará a materia pendente e
terá que facer no novo ano académico os exercicios, seguimento e exames correspondentes para poder aprobala.

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.

Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente propóñense os indicadores de logro que figuran no seguinte documento. Para realizar o procedemento indicado neste 
punto usaranse os dous documentos seguintes: o primeiro para a recollida de datos e o segundo para a súa análise.

Materia: Curso: 

Profesor/a: Data: 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 1 2 3 4



1. Respectouse a distribución temporal dos contidos por avaliacións. 

2. Aplicouse a metodoloxía didáctica programada. 

3. Tivéronse en conta os coñecementos e aprendizaxes básicas necesarios para aprobar a materia. 

4. Ao comezar unha unidade ou tema novo, informamos ao alumnado dos obxectivos e competencias que se queren 
acadar, das diferentes actividades a realizar, como serán avaliados…

5. Corrixíronse i explicáronse de forma habitual os traballos e actividades do alumnado, e déronse pautas para a 
mellora da súa aprendizaxe.

6. Aplicáronse os procedementos de avaliación programados e axustáronse aos criterios de cualificación. 

7. Utilizáronse diferentes tipos de probas de avaliación (exames, traballos individuais, traballos en grupo, exposicións 
orais…)

8. Aplicáronse medidas de atención á diversidade aos alumnos que as requiriron. 

9. Leváronse a cabo as actividades de recuperación de materias pendentes de cursos anteriores segundo a 
responsabilidade de cada docente.

10. Leváronse a efecto medidas de reforzo educativo dirixidas aos alumnos que presentaban dificultades de 
aprendizaxe, propoñendo novas actividades que faciliten a adquisición dos obxectivos ao non seren acadados.

11. Propuxéronse novas actividades de maior nivel para o alumnado que acadou os obxectivos en profundidade.

12. Puxéronse en práctica medidas para estimular o interese e o hábito da lectura e a capacidade de expresarse 
correctamente. 



13. Utilizáronse os materiais e recursos didácticos programados (no seu caso, libros de texto de referencia, libro 
interactivo, …).

14. Realizáronse as actividades complementarias e extraescolares programadas. 

Despois de completar este cuestionario, reflexionamos e debatemos os resultados. Para centrar o debate nos aspectos máis interesantes contemplando todas as aportacións,
usaremos a seguinte plantilla:

Plantilla de interpretación de datos.

Nivel de reflexión Nivel de debate.

individual Seminario de Bioloxía e Xeoloxía

Aspectos que hai que considerar

Imprevistos Fortalezas Debilidades



Conclusións.

Aspectos positivos Aspectos mellorables

Programación

Actividades de aula

Avaliación



Atención á diversidade

9.- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

9.1.- Recuperación durante o curso

Ao longo do curso farase por parte de cada profesor, como mínimo, un exame de recuperación de cada avaliación. Asemade daráselle a oportunidade de subir a
cualificación ao alumnado con traballos voluntarios sobre os temas nos que vai máis frouxo.

9.2.- Programa de reforzo para recuperar as materias pendentes

As materias pendentes correrán a cargo do profesorado que imparta o curso superior, será este quen por medio de exercicios individualizados faga un seguimento do
alumnado coa materia do curso pasado pendente.



Se o alumnado coa materia pendente no próximo curso non tivera materias impartidas por este Departamento, será o xefe de departamento o que ao longo dun ou
dous recreos por semana estableza unha serie de exercicios e explicacións para facer o seguimento deste alumnado.

En calquera dos dous casos indicados o alumnado con materia pendentes poderá presentarse a dous exames exames para librar estas materias.

Os criterios de cualificación do alumnado pendente de 1º de bacharelato serán os seguintes:

1.- Realización de traballos  no curso no que está: 20%  da nota. 

2.-Dous exames da materia (un en xaneiro e outro en abril): 80% da nota.

9.3.- Probas extraordinarias

As probas extraordinarias serán en  xuño, e a súa elaboración correrá a cargo do profesorado que impartiu esa materia ao longo do curso, agás en casos de
incapacidade nos que será o xefe do departamento xunto cos demais membros do mesmo os que a elaboren.

A esta proba pode concorrer tamén o alumnado con materias pendentes doutros cursos, e será unha proba que englobe toda a materia explicada e avaliada ao longo
do curso, non será unha avaliación continua senón que será unha proba única.

 



10.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS

A avaliación inicial é importante en todos os cursos, tamén en 1º de Bacharelato. Por isto as probas que se realicen deben cubrir o maior espectro posible co fin de
acadar toda a información necesaria. Con este propósito desde este departamento realizamos probas escritas e orais, que lle permitan expoñer ao alumnado coas súas
palabras os seus coñecementos e dominio da expresividade escrita e oral. Asemade tamén temos en conta o estudo dos informes do pasado curso, para facernos unha idea
máis global da evolución educativa do alumnado na súa traxectoria académica.

Unha vez analizados os primeiros resultados da actividade académica do alumnado e despóis de seren consensuados cos outros membros do profesorado nas
sesións de avaliación do mes de outubro, o profesor de cada grupo proporcionará unha atención máis personalizada ós alumnos con maiores dificultades. Aproveitaranse con
este obxectivo os últimos minutos de cada sesión para facilitar explicacións máis detalladas ou propoñer outras actividades máis accesibles. Tamén, e de coincidir o final da
clase con algún dos recreos, poderase adicar os primeiros minutos deles para este fin.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE



Como parte da variabilidade que existe na sociedade e, por tanto, tamén se reflicte no sistema educativo, existe alumnado con necesidades específicas de

apoio educativo (ACNEAE) que ven definido no artigo 73 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, que modifica a Lei orgánica 2/2003 de educación

(LOMLOE).

ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO (ACNEAE)

Alumnado con necesidades educativas especiais temporais ou permanentes (NEE)
 Repetidor/con materias pendentes
 Atraso curricular xeralizado/específico
 Trastornos da atención: -TDA/H                -TDA/H non especificado
 Trastornos do desenvolvemento
 Trast. da linguaxe e comunicación
 Trastornos da  aprendizaxe
 Con trastorno do neurodesenvolvemento  (diversidade funcional de tipo intelectual, motriz, sensorial…)

Alumnado en situación de vulnerabilidade socieducativa /cultural
 Acollemento/situación desfavorecida 
 Mozas embarazadas

 Risco suicida

 Atención hospitalaria/domiciliaria

 Absentismo escolar
Alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo

 Procedente do estranxeiro

 Descoñecemento grave da lingua de aprendizase
Alumnado con altas capacidades intelectuais (AACC)

Alumnado con CI≥130, alto nivel de creatividade e persistencia nas tarefas de alta complexidade intelectual.



Para atender a esta diversidade o departamento C. Naturais adopta medidas ordinarias e extraordinarias.

MEDIDAS ORDINARIAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Adecuación  das  programacións  didácticas  ao
contorno e ao alumnado

ACIS (adaptación curricular individualizada
significativa)

Adaptación  de  tempos  e  instrumentos  ou
procedementos de avaliación

APOIO  DE PT/AL

Reforzo  educativo  e  apoio  do  profesorado  con
dispoñibilidade horaria

Programas de recuperación de pendentes

Programas  de  reforzo  nas  áreas  instrumentais
básicas

Programas  específicos  personalizados  (Circular
8/2009)

11.1- MEDIDAS ORDINARIAS

Xerais:

a) PERMITIR QUE POIDA TER ACCESO AO MATERIAL GRÁFICO 

b) ANTES DE COMEZAR UN EXAME, LER O TEXTO EN VOZ ALTA 

c) EN  PROBAS ESCRITAS ASEGURARNOS QUE COMPRENDE O ENUNCIADO de todas as preguntas.

d)  AUMENTAR O INTERLIÑADO OU TAMAÑO DA LETRA. USAR CORES DIFERENTES NAS PREGUNTAS E ESPACIADOS CLAROS PARA MARCAR

ONDE ACABA E ONDE EMPEZA.



e) PRESENTAR AS PREGUNTAS DO EXAMEN POR ESCRITO (non dictar).

f) PERMITIR  O USO DO ORDENADOR, 

g) EVITAR QUE TEÑA MÁIS DUN EXAME POR DÍA, ESPECIALMENTE CANDO HAI PROBAS COMPLEXAS E MOI CONTINUADAS, 

h) FRAGMENTAR O TEXTO EN PEQUENAS PARTES E INTERCALAR AS PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN, 

i) COIDAR NO  FORMATO DOS EXAMES, QUE INCLÚAN ESQUEMAS GRÁFICOS. 

k) SEMPRE QUE SEXA NECESARIO, PROPORCIONAR TEMPO ADICIONAL NAS PROBAS DE AVALIACIÓN ESCRITAS 

l)  ALUMNADO CON PROBLEMAS DE DISLEXIA, DISGRAFÍA, TDA-TDAH: dar opción de exames orais ou que contesten en ordenador ao mesmo exame

que os compañeiros/as.

m) QUE O DOCENTE, NO EXAME, REVISE QUE O ALUMNO/A NON DEIXE ALGUNHA PREGUNTA SEN CONTESTAR E SINALARLLO: 

n) ADAPTAR OS EXAMES ÁS SUAS POSIBILIDADES CON EXERCICIOS E FRASES SINXELAS 

ñ) LOCALIZACIÓN DO ALUMNO/A NA AULA: 

o) USO DA AXENDA E CALENDARIO DE AULA 

Específicas:

MAD PARA ALUMNADO CON TDAH-TDA



 Como estratexia educativa o profesor seguirá as pautas indicadas nos protocolos de atención para o alumnado con TDAH-TDA.
 Exames ou probas escritas: Utilizar diferentes formas e instrumentos de avaliación.

Exames escritos  curtos  con preguntas breves, pechadas, claras e vocabulario sinxelo.
Alternar a forma de presentación das cuestións que ten que respostar o alumnado (de forma oral, escrita , uso de TICs).
Pactar a fórmula máis idónea para realizar os exames (complementar os exames escritos cunha parte oral ou utilizando o ordenador), debido

ás dificultades de escritura dalgún alumnado con TDAH.
Deixar máis tempo para os exames ou probas escritas, incluso dividilas en dúas sesións, e ser flexibles na súa duración.
Presentar  escrito  o  texto  dos  exames,  salientando  as  partes  máis  importantes  de  cada  cuestión  e,  no  caso  de  preguntas  complexas,

diferenciando ben cada tarefa.
Posibilitar que poidan recuperar, durante a avaliación, os suspensos.
Deixar suficiente espazo físico entre as preguntas, e supervisar a súa comprensión e execución.
Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos.

MAD PARA ALUMNADO TEA (TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)

 Como estratexia educativa o profesor seguirá as pautas indicadas nos protocolos de atención para o alumnado con TEA.
 Exames ou probas escritas.

-Avaliación variada (exames curtos e concretos, con tempo extra, preguntas pechadas, de completar ou resposta curta, pode facer exames

orais, uso de apoios visuais, uso de ordenador para os exames, exames con tipo de letra que permita discriminarlle facilmente o que se lle

pide…)

MAD PARA ALUMNADO CON TRASTORNO ESPECÍFICO DA LECTOESCRITURA (DISLEXIA)



 Como estratexia educativa o profesor seguirá as pautas indicadas nos protocolos de atención para o alumnado con DISLEXIA.
 Exames ou probas escritas.

-Permitir que responda na sua lingua materna ou que presente interferencias entre castelán e galego e non penalizalo por elo.

-.Utilizar unha cor alternativa ao vermello na corrección.

-.Evitar corrección sistemática de todos os erros na  escritura. 

.-Exames mellor á primeira hora ou ben fragmentándollos. 

-De vez en cando, despois comezar o exame, achegarse á súa mesa e preguntarlle se  ten algunha dúbida, así como animalo a preguntarnos se non

entende algo.

-Proporcionar tempo adicional nas probas de avaliación escritas e/ou reducir o número de preguntas a contestar.

Avaliar e calificar as probas e traballos en función do contido e coñecemento do alumno/a sobre o que se lle pregunta, e non en base á presentación

(escritura, ortografía).

-. As faltas de ortografía non deben influir na puntuación ou resultado final dos exames igual que no resto dos compañeiro/as.

-Considerar o caderno de traballo como ferramenta de avaliación.

- Evitar  realización de exames globais das materias que xa  aprobara en avaliacións anteriores.

- Nas materias con  avaliación suspensa, eliminar os temas aprobados ao longo do curso.



MAD PARA ALUMNADO CON TRASTORNO ESPECÍFICO DA ESCRITURA (DISGRAFÍA)

 Darlle  follas de exame personalizadas co seu nome, data… escrito previamente 
 Darlle exemplos de traballos rematados e estruturarlle por pasos o que debe facer
 Facilitar uso de papel cadriculado.
 Evitar escritura en folio blanco, permitirlle ter unha pauta por debaixo. Permitirlle que elixa entre manuscrita ou cursive.
 Plantexar alternativas complementarias de avaliación ao exame escrito:  exame oral,  presentación dun proxecto/traballo previamente estructurado

(darlle exemplos de traballos rematados para saber o que debe facer e como presentalo).
 Permitir o uso do ordenador e corrector ortográfico e de estilo nas probas.
 Avaliar  probas e traballos en función do contido e coñecemento, non da presentación.
 As faltas de ortografía non deben influir na puntuación ou resultado final dos exames igual que no resto dos compañeiro/as.

MAD PARA ALUMNADO PROCEDENTE O ESTRANXEIRO EN SITUACIÓN DE DESFASE CURRICULAR E/OU DESCOÑECEMENTO DE

LINGUAS VEHICULARES


Na circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que regula algunhas das medidas de atención

á diversidade para a ESO, adica a instrucción sexta ao alumnado procedente do estranxeiro. Sinala que as necesidades do alumno/a faranse a

través da avaliación inicial que se debe realizar no momento da incorporacón ao sistema educativo.

No  caso  de  non  poder  conformarse  grupos  de  adquisición  das  linguas  e/ou  de  adaptación  da  competencia  curricular,  o  alumnado  deberá

incorporarse ás MAD que cada centro poña en marcha, logo de informe de  orientación. Este alumno deberá seguir un  programa específico

persoalizado ata que o progreso na súa competencia curricular así o aconselle.



11..2-  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

MEDIDA DESCRICIÓN

ACIS

Modificacións nos elementos prescritivos do currículo (obxectivos, contidos, criterios de avaliación…). Aplícase a alumnado
con N.E.E con importantes dificultades na aprendizaxe e  cun desfase curricular  de máis de dous cursos,  e que tivera
medidas de apoio previas.
Implica a profesor de área , co asesoramento da orientadora e a profesora de P.T. /AL son os responsables da elaboración. 

a)Reunións iniciais para a elaboración do ACI, achegando as orientacións sobre a resposta educativa. 
b)Sesións de seguimento,  nas propostas de modificación convenientes ao longo do curso. 
c)Avaliación de final de curso para establecer orientacións para o curso seguinte. 
d)Orientación familiar con respecto da ACI. 

Novidade  LOMLOE  3/2020 (artigo  28.10)”Os  referentes  da  avaliación,  no  caso  do  ACNEE,  serán  os  incluídos  nas
correspondentes adaptacións do currículo, sen que este feito poida impedirlles a promoción ou titulación”.
Orde  6-10-95   (DOG  7-11-95)  -  Adaptacións  curriculares  e  reforzo  educativo  e  Circular  9/1999  da  Dir.  Xeral  de
Ordeación Educativa e FP.



12.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS

12a ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR

De acordo co proxecto lector do centro debemos aproveitar dentro das distintas materias para fomentar a lectura do alumnado. No Departamento de Bioloxía e
Xeoloxía recomendamos lecturas da Biblioteca do centro que teñen temática medio ambiental e están relacionadas cos temas desenvoltos nas distintas unidades didácticas,
estas lecturas compleméntanse coa lectura de artigos de revistas científicas ás que está subscrito o centro (Historia da ciencia, Ciencia ou Cerna), incluíndo artigos de
revistas máis específicas como é Investigación e Ciencia.

Estas lecturas son avaliadas e forman parte dos traballos escolares que o alumnado debe desenvolver (sobre todo) coincidindo coas vacacións de Nadal e Semana
Santa.

12b-  ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs

Ao igual  que ocorría co proxecto lector co plan das TICs do centro os membros deste Departamento debemos colaborar á integración das TICs por parte do
alumnado, incidindo máis naquel alumnado que non ten conexión a Internet ou non ten ordenadores na súa casa. Para acadar este obxectivo, e de xeito xeral desde as
distintas materias impartidas fomentamos o uso dos ordenadores e a búsqueda de información na Internet nos distintos temas, xa desde a propia aula levando portátiles,
enviando tarefas ao alumnado a través da aula virtual da páxina web do centro ou ben indo á aula de informática sempre que sexa posible. Moitas das tarefas que se lle



propoñen ao alumnado este realízaas pola tarde na biblioteca do centro, que está aberta ata as 22:30 h de luns a venres, sendo isto unha vantaxe importante para integrar ao
alumnado do centro nas TICs. 

Xa dun xeito máis específico na materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo impartida en 1º de bacharelato o uso das TICs está presente de forma continua,
pois a maioría da materia desenvólvese coa elaboración de blogs que o alumnado debe facer nas aulas de informática do centro logo das indicacións e materiais entregados
polo profesorado. Tamén indicar neste apartado o uso, cada vez máis estendido en todas as materias, da aula virtual do centro como medio de información e de exercicios e
tarefas ao alumnado. 

12c-  ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE CONVIVENCIA E A EDUCACIÓN EN VALORES

Os membros deste Departamento colaboramos nos obxectivos xerais e específicos do Plan de convivencia do centro, estando de acordo nas distintas actividades a
nivel xeral que se realizan desde o mesmo, e colaborando co recordatorio constante das normas máis elementais de convivencia nas clases, respecto polos compañeiros,
respecto ás distintas opinións, respecto aos distintos credos, respecto ás distintas procedencias, respecto aos membros dos dous sexos, etc; que reflicten a filosofía que se
quere transmitir con este Plan de convivencia e se resumen nos seus obxectivos:

Obxectivos xerais

a) Responsabilizar a todos os membros da comunidade educativa no logro dun clima de convivencia positivo no Centro.

b) Tomar conciencia de que a mellora da convivencia e o logro dun bo clima educativo facilita a tarefa de ensinar e aprender e a formarse como persoas.

c) Axudar aos alumnos a formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmos, das súas características, posibilidades e limitacións.



d) Fomentar o respecto e a igualdade entre sexos.

e) Fomentar a colaboración entre o Centro, a familia e outras institucións, nun clima de confianza e respecto.

f) Previr as condutas problemáticas contando con mecanismos de detección e empregar estratexias de seguimento e corrección.

g) Previr e resolver os comportamentos disruptivos prestando especial atención á diversidade.

h) Detectar e corrixir o acoso entre iguais.

i) Intervir ante os conflitos dunha maneira positiva.

Obxectivos específicos

a) Fomentar o uso do diálogo e da escoita activa.

b) Poñer en práctica a aprendizaxe cooperativa.

c) Afrontar a agresividade gratuíta de forma inmediata e buscar alternativas positivas.

d) Afrontar positivamente o conflito, tomándoo como unha oportunidade para aprender e mellorar as capacidades persoais e sociais.

e) Desenvolver habilidades comunicativas e sociais como recurso fronte a situacións de exclusión, ameazas, submisión…

f) Conseguir un clima de aula positivo para favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe, reducindo ao máximo as condutas disruptivas.

Asemade coas actividades xerais do centro e o continuo e constante recordatorio do respecto mutuo, non só estamos contribuíndo á convivencia no centro se non
que estamos facendo un ensino en valores ao alumnado de cada curso, onde o saber estar, o coidar a fala e a linguaxe non verbal, coidar a hixiene e vestimenta, saber
escoitar, non ensuciar as dependencias do centro, acatar as normas de disciplina do centro, etc; axudaran a formar mellores persoas para un futuro próximo. Para acadar



estes valores o profesorado en todas as actividades que se desenvolvan fóra ou dentro da clase ou recinto escolar, lembrará e corrixirá a conduta e as formas do alumnado
de acordo ás normas do RRI do centro.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Estas actividades realizaríanse cando as condicións sanitarias así o permitan.

As actividades complementarias e extraescolares están adaptadas a cada curso e nivel escolar, pero hai algunhas delas que se poden considerar comúns a todos os niveis do
Ensino Secundario, como é o caso do manexo da Internet para obter e traballar con información específica dos temas que se están desenvolvendo, ou tamén do manexo de
vídeos da propia rede ou de coleccións do departamento sobre estes temas que complementan os traballos de aula e as prácticas de laboratorio que se realizan en cada
lección.

Facendo un estudo máis polo miúdo para 1º de Bacharelato:

Bioloxía e Xeoloxía de 1º de bacharelato

 Saídas ao campo para observar animais e vexetais do contorno máis inmediato.

 



 Recollida e estudo das rochas máis representativas da zona.

Cultura Científica de 1º de Bacharelato

 Saída polos arredores do centro para estudar os ecosistemas terrestres.

En 2º de Bacharelato e considerando as especiais características e nivel de esixencia deste curso, as actividades complementarias redúcense ás derivadas do uso das TICs
para a elaboración de informes das investigacións realizadas e o uso do laboratorio para a realización de prácticas relacionadas co programa.

14.-  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN  DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS
RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA



Nas reunións periódicas que se realizan no Departamento de Bioloxía e Xeoloxía tratase o desenvolvemento da programación didáctica, o grao de consecución dos
obxectivos e os posibles cambios que se deben realizar. 

Esta metaavaliación sempre está en consonancia co alumando que compón ese grupo e ese ano académico onde a valoración da adecuación da programación se
fai sobre criterios obxectivos como é o número de alumnos/as que aproban, o nivel de comprensión das leccións e o axeitado das actividades propostas, criterios que se
obteñen de probas escritas e orais ao propio alumnado. Do resultado destas probas dependerán os cambios ou adaptacións que se adopten, afondar nalgúns temas, sacar
actividades complexas, realizar máis actividades de reforzo, etc.

Teñen por obxecto determinar en qué medida o deseño proposto (metodoloxía, materiais, ...) foi adecuado ou non para lograr os obxectivos fixados.

Podemos, tamén, falar de tres momentos á hora de avaliar a programación didáctica (inicial, de proceso e final), sendo os que seguen algúns dos aspectos sobre os 
que se reflexionará á hora de avaliar o proceso desenvolvido coa posta en práctica de cada unidade formativa, ou ben de toda a programación unha vez rematado o curso:

- Adecuación dos obxectivos e dos contidos específicos propostos en cada unidade.

- Idoneidade das actividades propostas e a súa secuencia.

- Diversificación de estratexias que respondan aos distintos intereses e ritmos de aprendizaxe detectados no alumnado.

- Adecuación da metodoloxía e dos materiais empregados.

- Nivel de interacción con e entre o alumnado e o clima establecido na aula.

- Todo o que favoreza o proceso de ensino e aprendizaxe: organización, espazos, agrupamentos, ratio de alumnos por aula.

- Coordinación co resto de profesores que interveñen co mesmo grupo de alumnos a través do profesor titor, así como a comunicación cos pais.

- Validez dos criterios e instrumentos de avaliación establecidas para o módulo.



Unha vez avaliado tanto o deseño como o desenvolvemento da programación, tomaremos decisións sobre os aspectos que debemos modificar, orientando 
novamente o proceso de ensino-aprendizaxe e tendo sempre como finalidade última a súa optimización.

DOCUMENTO PARA REALIZAR A AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4

1. A programación didáctica foi elaborada de forma coordinada e coidouse a relación entre os distintos elementos que a compoñen 
(obxectivos, contidos, metodoloxía, avaliación e atención á diversidade). 

2. A programación didáctica concreta e completa fielmente as decisións tomadas na concreción do currículo dentro do noso proxecto 
educativo de centro.

3. Os criterios de avaliación da programación didáctica cumpren a función de "medir" se se alcanzaron os estándares previstos a través dos
contidos propostos secuencialmente.

4. Os procedementos de avaliación programados axústanse aos criterios de cualificación.

5. A programación ten en conta os coñecementos e aprendizaxes básicos necesarios para aprobar a materia.



6. As actividades programadas manteñen coherencia coas decisións metodológicas e o currículo oficial vixente. 

7. A metodoloxía usada favorece o desenvolvemento dunha actitude positiva e activa do alumno/a e que ten en conta os seus intereses.

8. A programación didáctica prevé os recursos (humanos e materiais) necesarios para desenvolvela adecuadamente. 

9. A programación didáctica prevé os espazos e tempos de duración das actividades previstas. 

10. A programación didáctica ten previstas as canles de colaboración familia/centro docente (entrevistas en tutoría, ...).

11. Programáronse, desenvolvéronse e avaliáronse convenientemente as actividades complementarias e extraescolares.

12. Desenvolvéronse os elementos comúns incluídos na programación didáctica (educación en valores, TIC, plan lector). 

13. Leváronse a cabo as actividades de recuperación de materias pendentes de cursos anteriores.

14. A programación de medidas de atención á diversidade é adecuada ás necesidades específicas de apoio educativo dos nosos alumnos.



(1) VALORACIÓN. Puntuarase numericamente ente 1 e 4, sendo... 

1. Nunca, non, insatisfactoriamente

2. Ás veces, puntualmente.

3. Case sempre, frecuentemente 

4. Sempre, si, satisfactoriamente.

(1) OBSERVACIÓNS Á NOTA NUMÉRICA.

(3) PROPOSTAS DE MELLORA (para a seguinte programación didáctica). 

En caso de suspensión de actividade lectiva pola pandemia Covid-19 establécense outras actuacións:

➔ PLAN B: SEMIPRESENCIAL. • Seguimento e actuación individualizada tras ser informados do caso. • As exposicións orais poderán serán substituídas por 

vídeos explicativos.



 ➔ PLAN C: A DISTANCIA. 

 Avaliación a distancia: 

• Traballo individual semanal. Será valorado a distancia mediante a entrega das tarefas que sexan programadas. • Traballo de investigación axudará a subir 

nota nun10%. As exposicións serán substituídas por vídeos explicativos. • Posibilidade de realización de probas telemáticas. 

Metodoloxía: 

• No caso da suspensión de clases presenciais, a través de plataformas dixitais, cada semana facilitaranse instrucións do traballo que ten que realizar o 

alumnado. O tempo do que dispoñen para realizar as tarefas é de toda a semana (ou máis dependendo da actividade), finalizando o prazo de entrega os 

venres ás 15:00h. 

• Para a resolución de dúbidas emprégase o correo electrónico e a videochamada. 

• Materiais: ◦ Documento coa organización do traballo semanal. ◦ Guía didáctica ou presentación necesaria para cada tarefa. 

 • Recursos ou medios empregados: ◦ aulas virtuais, correo electrónico e videochamadas con meet. ◦ Vídeos didácticos.

En Lalín a 24 de setembro do 2021



       A xefa de departamento: 

Pilar Rguez
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	Plantexar alternativas complementarias de avaliación ao exame escrito: exame oral, presentación dun proxecto/traballo previamente estructurado (darlle exemplos de traballos rematados para saber o que debe facer e como presentalo).
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