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1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO. MATERIAS E NIVEIS

1.1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO

Os docentes do departamento de Ciencias Naturais, durante o curso 2021/2022 son Laura Gutiérrez Pelayo, Jose Luis Tojo
Rodríguez e Raúl Trasande Silva. Os cargos que ostentan, así como as materias que imparten amósanse na seguinte táboa:

PROFESOR/A CARGO/S MATERIAS E NIVEIS

Laura Gutiérrez Pelayo Xefa de Departamento Bioloxía e Xeoloxía de 3º de ESO, Bioloxía e Xeoloxía de 1º
de Bacharelato, Xeoloxía de 2º de Bacharelato, desdobre
de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO B e D.

José Luis Tojo Rodríguez Consello escolar, Titor de 2º
Bacharelato A

Bioloxía de 2º de Bacharelato, Bioloxía e Xeoloxía de 4º de
ESO, Cultura Científica de 4º de ESO, Cultura Científica de
1º de Bacharelato, desdobre de Bioloxía e Xeoloxía de 1º
de Bacharelato e  desdobre de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de
ESO A e C.

Raúl Trasande Silva Titor de 1º de ESO A Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO.
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1.2. MATERIAS E NIVEIS

MATERIA CURSO GRUPOS HORAS TOTAL

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO 4 grupos 4 20

4 desdobres 1

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO 3 grupos 2 6

Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 1 grupos 3 3

Cultura Científica 4º ESO 1 grupo 3 3

Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato 1 grupo 4 5

1 desdobre 1

Cultura Científica 1º Bacharelato 1 grupo 2 2

Xeoloxía 2º Bacharelato 1 grupo 4 4

Bioloxía 2º Bacharelato 1 grupo 4 4

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 2º Bacharelato 1 grupo 3 3

50
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2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
A situación actual que continuamos a vivir durante este curso, xunto coa excepcionalidade dos dous cursos académicos anteriores,
fan que esta sexa unha programación didáctica singular. Seguindo a normativa vixente imos realizar de maneira colexiada a
seguinte programación intentando dar resposta e adaptándonos aos distintos escenarios de ensino cos que nos podemos
encontrar durante este curso académico.

2.1. INTRODUCIÓN

A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuír durante a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) a que o alumnado adquira uns
coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura científica; os alumnos e alumnas deben identificarse
como axentes activos, e recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento do seu medio.

Durante esta etapa perséguese asentar os coñecementos xa adquiridos, para ir construíndo curso a curso coñecementos e
destrezas que permitan a alumnos e alumnas ser cidadáns respectuosos consigo mesmos, cos demais e co medio, co material
que utilizan ou que está á súa disposición, responsables, capaces de ter criterios propios e de non perder o interese que teñen
desde o comezo da súa temperá actividade escolar por non deixar de aprender.

Durante o primeiro ciclo de ESO, o eixo vertebrador da materia virará arredor dos seres vivos e a súa interacción coa Terra,
incidindo especialmente na importancia que a conservación do ambiente ten para todos os seres vivos. Tamén durante este ciclo, a
materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O principal obxectivo é que os alumnos e alumnas adquiran as
capacidades e competencias que lles permitan coidar o seu corpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar e ter unha
actuación crítica ante a información e ante actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico,
social e psicolóxico; preténdese tamén que entendan e valoren a importancia de preservar o medio ambiente polas repercusións
que ten sobre a súa saúde; así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas decisións diarias e as consecuencias que as
mesmas teñen na súa saúde e na contorna que os rodea, e a comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e
no impacto da calidade de vida das persoas.

Finalmente, no cuarto curso da ESO, iníciase ao alumnado nas grandes teorías que permitiron o desenvolvemento máis actual
desta ciencia: a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da evolución, para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións
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tróficas entre os distintos niveis e a interacción dos organismos entre eles e co medio, así como a súa repercusión na dinámica e
evolución dos devanditos ecosistemas.

Ao finalizar a etapa, o alumnado deberá adquirir os coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico e as estratexias do
método científico. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual
afianzaranse durante esta etapa; igualmente o alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre
os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e
utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de laboratorio.

No Bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía profunda nos coñecementos adquiridos na ESO, analizando con maior detalle a
organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que nela inflúen, así como o comportamento da
Terra como un planeta en continua actividade.

A Xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase na composición, na estrutura e na
dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos movementos das placas e as súas consecuencias: expansión
oceánica, relevo terrestre, magmatismo, riscos xeolóxicos, entre outros, e finalizar co estudo da xeoloxía externa.

A Bioloxía exponse co estudo dos niveis de organización dos seres vivos: composición química, organización celular e estudo dos
tecidos animais e vexetais. Tamén se desenvolve e completa nesta etapa o estudo da clasificación e organización dos seres vivos,
e moi en especial desde o punto de vista do seu funcionamento e adaptación ao medio que habitan.

A materia de Bioloxía e Xeoloxía no Bacharelato permitirá que alumnos e alumnas consoliden os coñecementos e destrezas que
lles permitan ser cidadáns e cidadás con respecto por si mesmos, cos demais e co medio, co material que utilizan ou que está ao
seu dispor, responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e descubrir.

Por último, a materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente, debe ser un instrumento para a comprensión do mundo que
nos rodea e debe, tamén, promover unha reflexión crítica acerca da problemática ambiental. Prrténdese que esta materia leve o
alumnado a exercer unha cidadanía con conciencia cívica responsable, inspirada en valores, actitudes e intereses que o leven a
protexer e mellorar o medio natural e, consecuentemente, participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu
contorno social.
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2.2. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO EN RELACIÓN COAS MATERIAS DEPENDENTES DO DEPARTAMENTO

As ensinanzas do IES Leliadoura relacionadas co departamento de Ciencias Naturais estrutúranse en:

◦ 4 grupos de 1º de ESO

◦ 3 grupos de 3º de ESO

◦ 1 grupo de 4º de ESO

◦ 1 grupo de 1º de Bacharelato

◦ 1 grupo de 2º de Bacharelato

O IES Leliadoura conta cunha serie de espazos imprescindibles para o desenvolvemento das unidades didácticas das diferentes
materias dependentes do departamento. Ademais das aulas ordinarias, contamos con: un laboratorio específico, con todo o
material necesario para levar a cabo as prácticas de laboratorio, unha biblioteca con mesas amplas para a realización de traballos
en grupo e tres aulas de informática reservadas para certas sesións de cada grupo (Plácido Betanzos e Tecnoloxía 2). Ao longo do
curso vaise habilitar a aula de FP básica I como aula de informática.

2.3. NORMATIVA DE REFERENCIA

No presente curso as fontes normativas de referencia máis destacadas son:

● Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

● Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE).

● Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia.
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● Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relación entre as competencias, os contidos e os criterios de
avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.

● Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022,
emitido o 6 de xullo de 2021.

3. PREVISIÓN DO DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN NOS ESCENARIOS DE ACTIVIDADE
LECTIVA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E NON PRESENCIAL

3.1. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN DE XEITO PRESENCIAL

Nun escenario no que a actividade lectiva se desenvolva de xeito presencial, levarase a cabo seguindo a metodoloxía e a
avaliación detallada no presente documento. De todas formas, fomentarase o uso da aula virtual para que o alumnado estea
preparado no caso de que mude a situación.

3.2. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN DE XEITO SEMIPRESENCIAL

No caso no que o desenvolvemento da actividade lectiva se leve a cabo de xeito semipresencial, utilizarase como ferramenta
básica a aula virtual sobre outros soportes, como o correo electrónico, para rexistrar de xeito metódico todas as entregas de
tarefas, resolución de actividades, visualización de vídeos, etc. por parte do alumnado. As actividades devolveranse corrixidas para
que se poida garantir un seguimento persoal e individualizado do seu traballo. En función do grao de presencialidade, poderanse
levar a cabo sesións explicativas mediante plataformas de videoconferencia e/ou subiranse vídeos explicativos á aula virtual. Con
aquel alumnado con dificultades para acceder á aula virtual, estableceranse outras formas de comunicación: correo electrónico
preferiblemente, ou por vía telefónica.

Procurarase que as probas escritas as realicen de xeito presencial, e reservaranse sesións previas a estas probas escritas para a
resolución de dúbidas.
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A avaliación do alumnado centrarase nos estándares de aprendizaxe mínimos que aparecen nas táboas de cada curso (epígrafe 7)

A comunicación co alumnado realizarase de xeito preferente mediante a aula virtual do centro, e no caso da comunicación coas
familias levarase a cabo preferentemente mediante Abalar.

3.3. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN DE XEITO NON PRESENCIAL

Nunha situación epidemiolóxica que obrigue a levar a cabo unha actividade lectiva non presencial, todo o desenvolvemento da
mesma realizarase mediante a aula virtual do centro, na que estarán dispoñibles para o alumnado todas as actividades, os
materiais e recursos didácticos e as probas escritas

Con aquel alumnado con dificultades para acceder á aula virtual, estableceranse outras formas de comunicación: correo
electrónico preferiblemente, ou por vía telefónica. Unha vez feitas as actividades, o alumnado deberá proceder á súa entrega a
través da aula virtual ou mediante correo electrónico. As actividades devolveranse corrixidas para que se poida garantir un
seguemento persoal e individualizado do seu traballo. As clases levaranse a cabo en streaming mediante plataformas de
videoconferencia. As clases por videoconferencia terán unha duración de 30 minutos.

A avaliación do alumnado centrarase nos estándares de aprendizaxe mínimos que aparecen nas táboas de cada curso (epígrafe 7)

A comunicación co alumnado realizarase de xeito preferente mediante a aula virtual do centro, e no caso da comunicación coas
familias levarase a cabo preferentemente mediante Abalar.

3.4. SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN NUNHA SITUACIÓN DE ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL OU NON
PRESENCIAL

Prorizaranse as reunións de departamento de xeito telemático, para minimizar o tempo no centro dos docentes deste
departamento. Ademais, manterase unha liña de comunicación aberta mediante Whatsapp.
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4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A definición de competencia clave podería ser a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións
diversos, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas e van ter influencia non só nos contidos e na
avaliación senón tamén na metodoloxía. O concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes e
vai mais alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar.

Coas materias do currículo preténdese que todas as alumnas e os alumnos alcancen os obxectivos educativos e,
consecuentemente, que adquiran as competencias clave. Con todo, non existe unha relación unívoca entre o ensino de
determinadas materias e o desenvolvemento de certas competencias. Cada unha delas contribúe ao desenvolvemento de
diferentes competencias e, pola súa vez, cada unha das competencias clave alcanzarase como consecuencia do traballo en varias
materias.

O traballo nas materias do currículo para contribuír ao desenvolvemento das competencias clave débese complementar con
diversas medidas organizativas e funcionais, imprescindibles para o seu desenvolvemento.

A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación secundaria obrigatoria e no
bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións
entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato. Para os efectos deste decreto, as competencias clave do currículo serán as seguintes:

● Comunicación lingüística (CCL)

● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

● Competencia dixital (CD)

● Aprender a aprender (CAA)

● Competencias sociais e cívicas (CSC)
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● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

● Conciencia e expresións culturais (CCEC)

Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía.

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de
aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao
mesmo tempo.
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5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLES DOS OBXECTIVOS E
CONTIDOS DESENVOLVIDOS, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR
A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

5.1. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º DE ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Ponderación
(%) Temporalización

Indicadores de logro
Grao mínimo de

consecución (nivel de
logro mínimo para obter

una puntuación de 5 sobre
10)

Procedementos
e instrumentos
de avaliación

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. (1ª, 2º e 3ª Avaliación)

h

O vocabulario científico

na expresión oral e

escrita.

Utilizar adecuadamente o

vocabulario científico nun

contexto preciso e

adecuado ao seu nivel.

Identifica os termos máis frecuentes do

vocabulario científico, expresándose de forma

correcta tanto oralmente como por escrito.

CCL

CMCCT

100 7

Utiliza adecuadamente o

vocabulario científico básico.

100% Traballos

escritos e

exposicións orais

b

e

f

g

h

k

A metodoloxía científica.

Características básicas.

A experimentación en

bioloxía e xeoloxía:

obtención, selección e

interpretación de

información de carácter

científico a partir da

selección e recollida de

mostras do medio natural

ou outras fontes.

Buscar, seleccionar e

interpretar a información de

carácter científico e utilizar

dita información para

formarse unha opinión

propia, expresarse con

precisión e argumentar

sobre problemas

relacionados co medio

natural e a saúde.

Busca, selecciona e interpreta a información

de carácter científico a partir da utilización de

diversas fontes.

CD

CAA

Presenta información sobre un

tema tras realizar unha procura

guiada de fontes de contido

científico, utilizando tanto os

soportes tradicionais, como

Internet.

Transmite a información seleccionada de xeito

preciso utilizando diversos soportes.

CD

CCL

Utiliza a información de carácter científico

para formarse unha opinión propia e

argumentar sobre problemas relacionados.

CAA

CCL

b

f

g

Planificación e

realización do traballo

experimental e

Realizar un traballo

experimental coa axuda dun

guión de prácticas de

Coñece e respecta as normas de seguridade

no laboratorio, respectando e coidando os

instrumentos e o material empregado.

CMCCT

CSC

Amosa interese e coidado polo

manexo dos instrumentos de

laboratorio

100%

Observación na

aula
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interpretación dos seus

resultados.

Normas de seguridade

no laboratorio e coidado

dos instrumentos e

material.

laboratorio ou de campo

describindo a súa execución

e interpretando os seus

resultados.

Desenvolve con autonomía a planificación do

traballo experimental, utilizando tanto

instrumentos ópticos de recoñecemento,

como material básico de laboratorio,

argumentando o proceso experimental

seguido, describindo as súas observacións e

interpretando os seus resultados.

CSIEE

CMCCT

CAA

É capaz de realizar unha

observación microscópica

previamente explicada

100% Caderno do

alumnado

Bloque 2. A Terra no universo. (1ª Avaliación)

f

Os principais modelos

sobre a orixe do

Universo.

Recoñecer as ideas

principais sobre a orixe do

Universo e a formación e

evolución das galaxias.

Identifica as ideas principais sobre a orixe do

universo.
CMCCT

25 17

Explica como posible orixe do

Universo a Teoría do Big Bang

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

f

j

Compoñentes do

Universo.

Características do

Sistema Solar e dos

seus compoñentes.

Concepcións sobre o

Sistema Solar ao longo

da historia.

Expoñer a organización do

Universo e do Sistema Solar

así como algunhas das

concepcións que sobre o

devandito sistema

planetario se tiveron ao

longo da Historia.

Recoñece os compoñentes do Universo e do

Sistema Solar describindo as súas

características xerais.

CMCCT

Explica a diferenza entre Xeo e

Heliocentrismo.

Diferenza e nomea planetas

rochosos de gasosos.

f
Os planetas no Sistema

Solar.

Relacionar

comparativamente a

posición dun planeta no

sistema solar coas súas

características.

Precisa que características se dan no planeta

Terra, e non se dan nos outros planetas, que

permiten o desenvolvemento da vida nel.

CMCCT

Coñece as principais

características da Terra e

relaciónaas coa existencia da

vida.

f
O planeta Terra.

Características.

Localizar a posición da

Terra no Sistema Solar.

Identifica a posición da Terra no Sistema

Solar.
CMCCT

Coñece a posición da Terra no

Solar e o significado da

Unidade Astronómica

f

Os movementos da

Terra, a Lúa e o Sol e as

consecuencias dos

mesmos.

Establecer os movementos

da Terra, a Lúa e o Sol e

relacionalos coa existencia

do día e a noite, as

estacións, as mareas e as

eclipses.

Categoriza os fenómenos principais

relacionados co movemento e a posición dos

astros, deducindo a súa importancia para a

vida.

CMCCT

Recoñece nun gráfico mudo

sobre o movemento de

rotación, translación así como

as consecuencias sobre o

dia/noite e as estacións

Interpreta correctamente en gráficos e

esquemas, fenómenos como as fases lunares

e as eclipses, establecendo a relación

CMCCT
Recoñece nun gráfico as fases

lunares e o eclipse de sol
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existente coa posición relativa da Terra, a Lúa

e o Sol.

f

A xeosfera. Estrutura e

composición da codia,

manto e núcleo.

Identificar os materiais

terrestres segundo a súa

abundancia e distribución

nas grandes capas da Terra.

Describe as características xerais dos

materiais máis frecuentes nas zonas externas

do planeta e xustifica a súa distribución en

capas en función da súa densidade.

CMCCT 25 11
Identifica as grandes capas da

Terra.

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

Describe as características xerais da codia, o

manto e o núcleo terrestre e os materiais que

os compoñen, relacionando ditas

características coa súa situación.

CMCCT

5 16

Coñece as características

físicas das diferentes capas da

Terra

Proba escrita 100%

f

g

l

Os minerais e as rochas:

as súas propiedades,

características e

utilidades.

Xestión sostible dos

recursos minerais.

Recursos minerais en

Galicia.

Recoñecer as propiedades

e características dos

minerais e das rochas,

distinguindo as súas

aplicacións máis frecuentes

e destacando a súa

importancia económica e a

xestión sostible.

Identifica minerais e rochas utilizando criterios

que permitan diferencialos.

CMCCT

CAA

Recoñece “de visu” minerais

comúns en Galiza

Observación na

aula 100%

Describe algunhas das aplicacións máis

frecuentes dos minerais e rochas no ámbito

da vida cotiá.

CCEC

Relaciona algún mineral

común co seu uso habitual na

contorna próxima.

Caderno do alumno

40%

Proba escrita 40%

Actitude na aula

20%

Recoñece a importancia do uso responsable e

a xestión sostible dos recursos minerais.
CSC

É capaz de nomear riscos

derivados da minería.

Caderno do alumno

40%

Proba escrita 40%

Actitude na aula

20%

f

A atmosfera.

Composición e estrutura.

O aire e os seus

compoñentes. Efecto

invernadoiro. Importancia

da atmosfera para os

seres vivos.

Analizar as características e

composición da atmosfera e

as propiedades do aire.

Recoñece a estrutura e composición da

atmosfera.
CMCCT

25 16

Nomea as capas que forman a

atmosfera

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

Recoñece a composición do aire, e identifica

os contaminantes principais relacionándoos

coa súa orixe.

CMCCT

Coñece os gases que forman o

aire e a súa proporción.
Identifica e xustifica con argumentacións

sinxelas, as causas que sustentan o papel

protector da atmosfera para os seres vivos.

CMCCT

b

e

f

g

k

Contaminación

atmosférica.

Repercusións e posibles

solucións.

Investigar e recoller

información sobre os

problemas de

contaminación ambiental

actuais e as súas

Relaciona a contaminación ambiental co

deterioro do medio ambiente, propoñendo

accións e hábitos que contribúan a súa

solución.

CSC

CSIEE

Coñece os principais gases

invernadoiro e as actividades

humanas que os emiten
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repercusións, e desenvolver

actitudes que contribúan a

súa solución.

f

k

Contaminación

atmosférica.

Repercusións e posibles

solucións.

Recoñecer a importancia do

papel protector da

atmosfera para os seres

vivos e considerar as

repercusións da actividade

humana na mesma.

Relaciona situacións nas que a actividade

humana interfire coa acción protectora da

atmosfera.

CSC

Coñece a importancia do papel

protector da atmosfera sobre a

vida e explica as razóns

principais.

Bloque 2. A Terra no universo. (2ª Avaliación)

f

A hidrosfera.

Propiedades da auga.

Importancia da auga

para os seres vivos.

Describir as propiedades da

auga e a súa importancia

para a existencia da vida.

Recoñece as propiedades anómalas da auga

relacionándoas coas consecuencias que

teñen para o mantemento da vida na Terra.

CMCCT

25 12

Describe as principais

propiedades da auga en

relación aos seres vivos.

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

f

k

A auga na Terra. Auga

doce e salgada.

Ciclo da auga.

A auga como recurso.

Interpretar a distribución da

auga na Terra, así coma o

ciclo da auga e o uso que

fai dela o ser humano.

Describe o ciclo da auga, relacionándoo cos

cambios de estado de agregación desta.
CMCCT

Explica os principais procesos

físicos do ciclo da auga

a

f

g

k

Xestión sostible da auga.

Valorar e identificar a

necesidade dunha xestión

sostible da auga e de

actuacións persoais, así

como colectivas, que

potencien a redución no

consumo e a súa

reutilización.

Comprende e identifica o significado de

xestión sostible da auga doce, enumerando

medidas concretas que colaboren nesa

xestión.

CSC

CSIEE

Enumera varias accións

propias relacionadas co bo e

mal uso da auga potable

f

k

Contaminación das

augas doces e salgadas.

Xustificar e argumentar a

importancia de preservar e

non contaminar as augas

doces e salgadas.

Recoñece os problemas de contaminación de

augas doces e salgadas e relaciónaos coas

actividades humanas

CSC
Enumera fontes de

contaminación da auga

f

A biosfera.

Características que

fixeron da Terra un

planeta habitable.

Seleccionar as

características que fan da

Terra un planeta especial

para o desenvolvemento da

vida.

Describe as características que posibilitaron o

desenvolvemento da vida na Terra.
CMCCT

Explica as principais

características que fan da

Terra un Planeta habitable.

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra. (2ª Avaliación)

16



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

f

j

k

Concepto de

biodiversidade.

Importancia da

biodiversidade.

Sistemas de clasificación

dos seres vivos.

Concepto de especie.

Nomenclatura binomial.

Reinos dos Seres Vivos.

Moneras, Protoctistas,

Fungi, Metafitas e

Metazoos.

Recoñecer a importancia da

biodiversidade e as

características morfolóxicas

principais dos distintos

grupos taxonómicos.

Estima a importancia da biodiversidade e

aplica criterios de clasificación dos seres

vivos, relacionando os animais e plantas máis

comúns co seu grupo taxonómico.

CCEC

CMCCT

20 8

Relaciona os animais e plantas

máis comúns co seu grupo

taxonómico.

Diferencia nome común de nome

científico.

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

f

Concepto de

biodiversidade.

Importancia da

biodiversidade.

Sistemas de clasificación

dos seres vivos.

Concepto de especie.

Nomenclatura binomial.

Reinos dos Seres Vivos.

Moneras, Protoctistas,

Fungi, Metafitas e

Metazoos.

Categorizar os criterios que

serven para clasificar aos

seres vivos e identificar os

principais modelos

taxonómicos aos que

pertencen os animais e

plantas máis comúns.

Identifica e recoñece exemplares

característicos de cada un destes grupos,

destacando a súa importancia biolóxica.

CMCCT

Pon exemplos de seres vivos de

cada Reino.

f

k

Concepto de

biodiversidade.

Importancia da

biodiversidade.

Sistemas de clasificación

dos seres vivos.

Concepto de especie.

Nomenclatura binomial.

Reinos dos Seres Vivos.

Moneras, Protoctistas,

Fungi, Metafitas e

Metazoos.

Describir as características

xerais dos grandes grupos

taxonómicos e explicar a

súa importancia no

conxunto dos seres vivos.

Discrimina as características xerais e

singulares de cada grupo taxonómico.
CMCCT

É capaz de sinalar as principais

características de cada grupo

taxonómico.

f

Invertebrados: poríferos,

celentéreos, anélidos,

moluscos, equinodermos

e artrópodos.

Caracterizar aos principais

grupos de invertebrados e

vertebrados.

Asocia invertebrados comúns co grupo

taxonómico ao que pertencen.
CMCCT 20 8

Relaciona invertebrados

coñecidos co grupo taxonómico

ao que pertencen

C60% Proba

escrita
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Características

anatómicas e

fisiolóxicas.

Vertebrados: peixes,

anfibios, réptiles, aves e

mamíferos.

Características

anatómicas e

fisiolóxicas.

40% Caderno do

alumnado
Recoñece diferentes exemplares de

vertebrados, asignándoos á clase á que

pertencen.

CMCCT

Relaciona diferentes

vertebrados, coa clase á que

pertencen.

f

k

Plantas: brións, fieitos,

ximnospermas e

anxiospermas.

Características

principais, nutrición,

relación e reprodución.

Coñecer e definir as

funcións vitais das plantas e

a súa importancia para a

vida e caracterizar aos

principais grupos de

plantas.

Detalla o proceso da nutrición autótrofa

relacionándoo coa súa importancia para o

conxunto de todos os seres vivos.

CMCCT

20 7

Detalla o proceso da nutrición

autótrofa relacionándoo coa súa

importancia para o conxunto de

todos os seres vivos

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado
Describe as características xerais e singulares

dos principais grupos de plantas.
CMCCT

Describe as partes da Planta e

relaciónaas coa súa función

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra. (3ª Avaliación)

b

e

g

Clasificación de animais

e plantas a partir de

claves dicotómicas e

outros medios.

Utilizar claves dicotómicas

ou outros medios para a

identificación e clasificación

de animais e plantas.

Clasifica e identifica animais e plantas a partir

de claves de identificación.
CAA

20 12

Clasifica e identifica animais e

plantas a partir de claves

sinxelas de identificación.

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

g

j

Identificación de plantas

e animais propios

dalgúns ecosistemas,

especies en extinción e

especies endémicas.

Adaptacións dos animais

e as plantas ao medio. A

biodiversidade en

Galicia.

Determinar a partir da

observación as adaptacións

que permiten aos animais e

ás plantas sobrevivir en

determinados ecosistemas

con especial atención aos

ecosistemas galegos.

Identifica exemplares de plantas e animais

propios dalgúns ecosistemas ou de interese

especial por seren especies en perigo de

extinción ou endémicas.

CMCCT
Identifica exemplares de plantas

e animais en perigo de extinción.

Relaciona a presenza de determinadas

estruturas nos animais e plantas máis comúns

coa súa adaptación ao medio.

CAA

CMCCT

Identifica adaptacións ao medio

en animais e plantas do

contorno.

Identifica exemplares de plantas e animais

propios dos ecosistemas galegos.
CCEC

Coñece os principais animais e

plantas comúns de Galiza.

f

Ecosistema:

identificación dos seus

compoñentes.

Factores abióticos e

bióticos nos

ecosistemas.

Ecosistemas acuáticos.

Ecosistemas terrestres.

Diferenciar os distintos

compoñentes dun

ecosistema.

Identifica os distintos compoñentes dun

ecosistema.
CMCCT

20 9

Diferencia os principais

compoñentes do ecosistema .

Recoñece algunhas relacións no

ecosistema

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado
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f

g

k

Factores

desencadeantes de

desequilibrios nos

ecosistemas.

Estratexias para

restablecer o equilibrio

nos ecosistemas.

Identificar nun ecosistema

os factores desencadeantes

de desequilibrios e

establecer estratexias para

restablecer o equilibrio do

mesmo.

Recoñece e enumera os factores

desencadeantes de desequilibrios nun

ecosistema.

CMCCT

Identifica algúns dos factores

que desencadenan desequilibrio

no ecosistema.

a

g

k

Accións que favorecen a

conservación do medio

ambiente.

Recoñecer e difundir

accións que favorecen a

conservación do medio

ambiente.

Selecciona accións que preveñen a destrución

do medioambiente.

CSC

CSIEE

Recoñece accións positivas para

a conservación do ecosistema.

Bloque 4. Proxecto de investigación. (1ª, 2º y 3ª Avaliación)

b

c

O método científico.

Elaboración de

hipóteses, comprobación

e argumentación das

mesmas a partir da

experimentación ou a

observación.

Planear, aplicar, e integrar

as destrezas e habilidades

propias do traballo

científico.

Integra e aplica as destrezas propias do

método científico.

CAA

CMCCT

100 28

É capaz de elaborar informes

ou traballos sobre temas

relacionados coa materia

consultando diversas fontes de

información e é quen de

expoñelo diante dos seus

compañeiros e compañeiras

correctamente

100%

Traball

os

escrito

s e

exposi

cións

orais

b

f

g

O método científico.

Elaboración de

hipóteses, comprobación

e argumentación das

mesmas a partir da

experimentación ou a

observación.

Elaborar hipóteses e

contrastalas a través da

experimentación ou a

observación e a

argumentación.

Utiliza argumentos xustificando as hipóteses

que propón.
CCL

e

O artigo científico.

Fontes de divulgación

científica.

Utilizar fontes de

información variada,

discriminar e decidir sobre

elas e os métodos

empregados para a súa

obtención.

Utiliza diferentes fontes de información,

apoiándose nas TIC, para a elaboración e

presentación das súas investigacións.

CMCCT

CD

a

b

c

Proxecto de

investigación en equipo.

Organización.

Participación e

colaboración

respectuosa no traballo

Participar, valorar e

respectar o traballo

individual e en equipo.

Participa, valora e respecta o traballo

individual e en grupo.

CSC

CSIEE
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individual e en equipo.

Presentación de

conclusións.

a

b

d

h

Proxecto de

investigación en equipo.

Organización.

Participación e

colaboración

respectuosa no traballo

individual e en equipo.

Presentación de

conclusións.

Expoñer, e defender en

público o proxecto de

investigación realizado.

Deseña pequenos traballos de investigación

sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas

da súa contorna ou a alimentación e nutrición

humana para a súa presentación e defensa na

aula.

CSIEE

CD

Deseña pequenos traballos de

investigación sobre animais e/ou

plantas, os ecosistemas da súa

contorna ou a alimentación e

nutrición humana para a súa

presentación na aula.

Proba escrita 50%

Caderno 20%

Observación na

aula 30%

Expresa con precisión e coherencia tanto

verbalmente como por escrito as conclusións

das súas investigacións.

CCL

CCEC

Expresa con precisión e

coherencia tanto verbalmente

como por escrito as conclusións

dos seus traballos

Proba escrita 50%

Caderno 20%

Observación na

aula 30%

5.2. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 3º DE ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

Ponderación

(%)
Temporalización

Indicadores de logro

Grao mínimo de consecución

(nivel de logro mínimo para

obter una puntuación de 5

sobre 10)

Procedementos

e instrumentos

de avaliación

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. (1º, 2ª e 3ª Avaliación)

h

O vocabulario científico

na expresión oral e

escrita.

Utilizar adecuadamente o

vocabulario científico nun

contexto preciso e adecuado

ao seu nivel.

Identifica os termos máis frecuentes do

vocabulario científico, expresándose de

forma correcta tanto oralmente como por

escrito.

CCL

CMCCT

100 3

Emprega o vocabulario científico

aprendido dunha forma correcta

70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diario

b

e

A metodoloxía

científica.

Características básicas.

Buscar, seleccionar e

interpretar a información de

carácter científico e utilizar

dita información para

formarse unha opinión

Busca, selecciona e interpreta a información

de carácter científico a partir da utilización

de diversas fontes.

CD

CAA

Presenta información sobre un

tema tras realizar unha procura

guiada de fontes de contido

científico, utilizando tanto os
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f

g

h

k

A experimentación en

bioloxía e xeoloxía:

obtención, selección e

interpretación de

información de carácter

científico a partir da

selección e recollida de

mostras do medio

natural ou outras

fontes.

propia, expresarse con

precisión e argumentar

sobre problemas

relacionados co medio

natural e a saúde.

soportes tradicionais, como

Internet.
Transmite a información seleccionada de

xeito preciso utilizando diversos soportes.

CD

CCL

Utiliza a información de carácter científico

para formarse unha opinión propia e

argumentar sobre problemas relacionados.

CAA

CCL

b

f

g

Planificación e

realización do traballo

experimental e

interpretación dos seus

resultados.

Normas de seguridade

no laboratorio e coidado

dos instrumentos e

material.

Realizar un traballo

experimental con axuda dun

guión de prácticas de

laboratorio ou de campo

describindo a súa execución

e interpretando os seus

resultados.

Coñece e respecta as normas de

seguridade no laboratorio, respectando e

coidando os instrumentos e o material

empregado.

CMCCT

CSC

Coñece e emprega

adecuadamente o material de

laboratorio

Desenvolve con autonomía a planificación

do traballo experimental, utilizando tanto

instrumentos ópticos de recoñecemento,

coma material básico de laboratorio,

argumentando o proceso experimental

seguido, describindo as súas observacións e

interpretando os seus resultados.

CSIEE

CMCCT

CAA

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos. (1ª Avaliación)

f

Características da

materia viva e

diferenzas coa materia

inerte.

A célula.

Características básicas

da célula procariota e

eucariota, animal e

vexetal.

Recoñecer que os seres

vivos están constituídos por

células e determinar as

características que os

diferencian da materia

inerte.

Diferenza a materia viva da inerte partindo

das características particulares de ambas.
CMCCT

50 2

Coñece as características que

definen un ser vivo 70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diario

Establece comparativamente as analoxías e

diferenzas entre célula procariota e

eucariota, e entre célula animal e vexetal.

CMCCT
Distingue os diferentes tipos de

células e as súas características
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f

Funcións vitais:

nutrición, relación e

reprodución.

Describir as funcións

comúns a todos os seres

vivos, diferenciando entre

nutrición autótrofa e

heterótrofa.

Recoñece e diferenza a importancia de cada

función para o mantemento da vida.
CMCCT

50 1
Diferencias as funcións que

realizan os seres vivosContrasta o proceso de nutrición autótrofa e

nutrición heterótrofa, deducindo a relación

que hai entre elas.

CMCCT

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde. (1ª e 2ª Avaliación)

f

Niveis de organización

da materia viva.

Organización xeral do

corpo humano: células,

tecidos, órganos,

aparatos e sistemas

A célula animal,

estruturas celulares.

Órgánulos celulares e a

súa función.

Catalogar os distintos niveis

de organización da materia

viva: células, tecidos,

órganos e aparatos ou

sistemas e diferenciar as

principais estruturas

celulares e as súas

funcións.

Interpreta os diferentes niveis de

organización no ser humano, buscando a

relación entre eles.

CAA

10

1
Nomea os niveis de

organización

70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diario

Diferenza os distintos tipos celulares,

describindo a función dos orgánulos máis

importantes.

CMCCT 1

Identifica os orgánulos celulares

en debuxos e coñece as súas

funcións

f

Os tecidos do corpo

humano: estrutura e

funcións.

Diferenciar os tecidos máis

importantes do ser humano

e a súa función.

Recoñece os principais tecidos que

conforman o corpo humano, e asocia aos

mesmos a súa función.

CMCCT 1

Identifica a función dos

diferentes tecidos do corpo

humano

f

k

A saúde e a

enfermidade. Factores

que as determinan.

Descubrir a partir do

coñecemento do concepto

de saúde e enfermidade, os

factores que os determinan.

Argumenta as implicacións que teñen os

hábitos para a saúde, e xustifica con

exemplos as eleccións que realiza ou pode

realizar para promovela individual e

colectivamente.

CSC

15 3

Defende hábitos de vida

saudables

70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diariof

k

Enfermidades

infecciosas e non

infecciosas.

Clasificar as enfermidades e

determinar as enfermidades

infecciosas e non

infecciosas máis comúns

que afectan á poboación,

causas, prevención e

tratamentos.

Recoñece as enfermidades e infeccións

máis comúns relacionándoas coas súas

causas.

CMCCT
Coñece as principais formas de

transmitirse das enfermidades

infecciosas e as causas das

máis importantes
Distingue e explica os diferentes

mecanismos de transmisión das

enfermidades infecciosas.

CMCCT
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k

Hixiene e prevención.

Hábitos e estilos de

vida saudables.

Valorar e Identificar hábitos

e estilos de vida saudables

como método de prevención

das enfermidades.

Coñece e describe hábitos de vida saudable

identificándoos como medio de promoción

da súa saúde e a dos demais.

CSC
Enumera hábitos de vida

saudables

Propón métodos para evitar o contaxio e

propagación das enfermidades infecciosas

máis comúns.

CSIEE

CSC

Coñece formas de evitar

enfermidades infecciosas

a

c

d

e

k

Hixiene e prevención.

Hábitos e estilos de

vida saudables.

Seleccionar información,

establecer diferenzas dos

tipos de enfermidades dun

mundo globalizado e

deseñar propostas de

actuación.

Establece diferenzas entre as enfermidades

que afectan as rexións dun mundo

globalizado e deseña propostas de

actuación.

CSC

CSIEE

Describe as principais

enfermidades que afectan á

sociedade actual

f

k

O sistema inmunitario.

Vacinas, soros e

antibióticos.

Uso responsable de

medicamentos.

Determinar o funcionamento

básico do sistema inmune,

así como as continuas

contribucións das ciencias

biomédicas e describir a

importancia do uso

responsable dos

medicamentos.

Explica en que consiste o proceso de

inmunidade, valorando o papel das vacinas

como método de prevención das

enfermidades.

CMCCT

CSC

1

Explica por esquemas o

funcionamento do sistema

inmunolóxico e entende a

importancia da vacinación

a

b

c

k

Os transplantes e a

doazón de células,

sangue e órganos.

Recoñecer e transmitir a

importancia que ten a

prevención como práctica

habitual e integrada nas

súas vidas e as

consecuencias positivas da

doazón de células, sangue e

órganos.

Detalla a importancia que ten para a

sociedade e para o ser humano a doazón de

células, sangue e órganos.

CSC

1

Valora a doación de sangue e

órganos como un ben para a

sociedade

f
As substancias aditivas:

o tabaco, o alcohol e

Investigar as alteracións

producidas por distintos

tipos de substancias aditivas

Detecta as situacións de risco para a saúde

relacionadas co consumo de substancias

tóxicas e estimulantes como tabaco, alcohol,

CSC

Entende o efecto das principais

drogas sobre o organismo
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g

k

outras drogas.

Problemas asociados.

e elaborar propostas de

prevención e control.

drogas, etc., contrasta os seus efectos

nocivos e propón medidas de prevención e

control.
CSIEE

a

d

g

k

As substancias aditivas:

o tabaco, o alcohol e

outras drogas.

Problemas asociados.

Recoñecer as

consecuencias no individuo

e na sociedade ao seguir

condutas de risco.

Identifica as consecuencias de seguir

condutas de risco coas drogas, para o

individuo e a sociedade.

CSC

f

k

A alimentación e a

nutrición. Os alimentos

e os nutrientes, tipos e

funcións básicas.

Recoñecer a diferenza entre

alimentación e nutrición e

diferenciar os principais

nutrientes e as súas

funcións básicas.

Discrimina o proceso de nutrición do da

alimentación.
CMCCT

15 5

Define nutrición e coñece os

principais compoñentes dos

alimentos

70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diario

Relaciona cada nutriente coa función que

desempeña no organismo, recoñecendo

hábitos nutricionais saudables.

CMCCT

f

g

k

A dieta e a saúde. A

dieta equilibrada.

Deseño e análise de

dietas. Hábitos

nutricionais

saudables.Trastornos

da conduta alimentaria.

Relacionar as dietas coa

saúde, a través de exemplos

prácticos.

Deseña hábitos nutricionais saudables

mediante a elaboración de dietas

equilibradas, utilizando táboas con

diferentes grupos de alimentos cos

nutrientes principais presentes neles e o seu

valor calórico.

CAA

CD

Elabora diferentes dietas

equilibradas en base a táboas,

realizando cálculos matemáticos

sinxelos

c

k

A dieta e a saúde. A

dieta equilibrada.

Deseño e análise de

dietas. Hábitos

nutricionais

saudables.Trastornos

da conduta alimentaria.

Argumentar a importancia

dunha boa alimentación e

do exercicio físico na saúde

e identificar as principais

enfermidades e trastornos

da conduta alimentaria.

Valora e determina unha dieta equilibrada

para unha vida saudable e identifica os

principais trastornos da conduta alimentaria.

CAA

CSC

Describe os principais trastornos

alimentarios

f

A función de nutrición.

Visión global e

integradora de aparatos

Explicar os procesos

fundamentais da nutrición,

utilizando esquemas

Determina e identifica, a partir de gráficos e

esquemas, os distintos órganos, aparatos e

sistemas implicados na función de nutrición

CMCCT 15 14 Coñece os aparatos que

interveñen na nutrición e
70% proba escrita
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k

e procesos que

interveñen na nutrición.

gráficos dos distintos

aparatos que interveñen

nela.

relacionándoo coa súa contribución no

proceso.

describe as súas funcións no

proceso
20% actividades

clase

10% traballo

diariof

k

A función de nutrición.

Visión global e

integradora de

aparellos e procesos

que interveñen na

nutrición.

Asociar que fase do proceso

de nutrición realiza cada un

dos aparatos implicados no

mesmo.

Recoñece a función de cada un dos

aparatos e sistemas nas funcións de

nutrición.

CMCCT

f

k

Anatomía e fisioloxía

dos aparatos dixestivo,

respiratorio, circulatorio

e excretor.

Identificar os compoñentes

dos aparatos dixestivo,

circulatorio, respiratorio e

excretor e coñecer o seu

funcionamento.

Coñece e explica os compoñentes dos

aparatos dixestivo, circulatorio, respiratorio e

excretor e o seu funcionamento.

CMCCT

Localiza en debuxos os

principais órganos de cada

aparato, e describe o seu

funcionamento

f

k

Alteracións máis

frecuentes e

enfermidades

asociadas aos aparatos

que interveñen na

nutrición, prevención

das mesmas e hábitos

de vida saudables.

Indagar acerca das

enfermidades máis habituais

nos aparatos relacionados

coa nutrición, de cales son

as súas causas e da

maneira de previlas.

Diferenza as enfermidades máis frecuentes

dos órganos, aparatos e sistemas

implicados na nutrición, asociándoas coas

súas causas.

CMCCT

Describe as principais

enfermidades que afectan a

cada aparato implicado na

nutrición

f

k

A función de relación.

Sistema nervioso e

sistema endócrino.

Órganos dos sentidos:

estrutura e función,

coidado e hixiene.

Describir os procesos

implicados na función de

relación, sistemas e

aparatos implicados na

mesma, recoñecer e

diferenciar os órganos dos

sentidos e os coidados do

oído e a vista.

Especifica a función de cada un dos

aparatos e sistemas implicados nas funcións

de relación.

CMCCT

15 7

Explica o papel dos diferentes

aparatos e sistemas relacionado

coa función de relación

70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diario

Describe os procesos implicados na función

de relación, identificando o órgano ou

estrutura responsable de cada proceso.

CMCCT

Clasifica distintos tipos de receptores

sensoriais e relaciónaos cos órganos dos

sentidos nos que se encontran.

CMCCT

Identifica en debuxos os

órganos dos sentidos e as súas

partes
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f

k

A coordinación e o

sistema nervioso.

Organización e función.

Enfermidades comúns

do sistema nervioso,

causas, factores de

risco e prevención.

Explicar a misión

integradora do sistema

nervioso ante diferentes

estímulos, describir o seu

funcionamento.

Identifica algunhas enfermidades comúns do

sistema nervioso, relacionándoas coas súas

causas, factores de risco e a súa

prevención.

CMCCT

CSC

Coñece a organización xeral do

sistema nervioso e identifica as

súas partes

Explica as principais

enfermidades do nervioso

f

k

O sistema endócrino:

glándulas endócrinas e

o seu funcionamento.

As súas principais

alteracións.

Asociar as principais

glándulas endócrinas, coas

hormonas que sintetizan e a

función que desempeñan.

Enumera as glándulas endócrinas e asocia

con elas as hormonas segregadas e a súa

función.

CMCCT

15 5

Coñece a localización e

principais hormonas das

glándulas endócrinas

70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diario

f

k

Visión integradora dos

sistemas nervioso e

endócrino.

Relacionar funcionalmente

ao sistema neuro-endócrino.

Recoñece algún proceso que ten lugar na

vida cotiá no que se evidencia claramente a

integración neuro-endócrina.

CMCCT
Comprende a relación do

nervioso e o endócrino

f

O aparato locomotor.

Organización e

relacións funcionais

entre ósos, músculos e

sistema nervioso.

Identificar os principais ósos

e músculos do aparato

locomotor.

Localiza os principais ósos e músculos do

corpo humano en esquemas do aparato

locomotor.

CMCCT

Localiza os principais ósos e

mísculos en debuxos

Diferencia os tipos de mísculosf

k

O aparato locomotor.

Organización e

relacións funcionais

entre ósos, músculos e

sistema nervioso.

Analizar as relacións

funcionais entre ósos,

músculos e sistema

nervioso.

Diferenza os distintos tipos de músculos en

función do seu tipo de contracción e

relaciónaos co sistema nervioso que os

controla.

CMCCT

f

k

Factores de risco e

prevención das lesións.

Detallar cales son e como

se preveñen as lesións máis

frecuentes no aparato

locomotor.

Identifica os factores de risco máis

frecuentes que poden afectar ao aparato

locomotor e relaciónaos coas lesións que

producen.

CSC

CAA

Identifica situacións que poden

ser prexudiciais para o aparato

locomotor

f

k

A reprodución humana.

Anatomía e fisioloxía do

aparato reprodutor.

Cambios físicos e

Referir os aspectos básicos

do aparato reprodutor,

diferenciando entre

sexualidade e reprodución.

Identifica en esquemas os distintos órganos

do aparato reprodutor masculino e feminino,

especificando a súa función.

CMCCT 15 6
Coñece a anatomía xeral do

reprodutor masculino e feminino 70% proba escrita
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psíquicos na

adolescencia.

Interpretar debuxos e

esquemas do aparato

reprodutor.
20% actividades

clase

10% traballo

diario

k

O ciclo menstrual.

Fecundación, embarazo

e parto.

Recoñecer os aspectos

básicos da reprodución

humana e describir os

acontecementos

fundamentais da

fecundación, embarazo e

parto.

Describe as principais etapas do ciclo

menstrual indicando que glándulas e que

hormonas participan na súa regulación.

CMCCT
Identifica coa axuda de gráficas

as etapas do ciclo menstrual

Identifica os acontecementos fundamentais

da fecundación, embarazo e parto
CMCCT

Explica as principais etapas da

fecundación, embarazo e parto

f

k

Análise dos diferentes

métodos

anticonceptivos.

As enfermidades de

transmisión sexual.

Prevención.

Comparar os distintos

métodos anticonceptivos,

clasificalos segundo a súa

eficacia e recoñecer a

importancia dalgúns deles

na prevención de

enfermidades de

transmisión sexual.

Discrimina os distintos métodos de

anticoncepción humana.
CMCCT

Coñece os principais métodos

anticonceptivos

Categoriza as principais enfermidades de

transmisión sexual e argumenta sobre a súa

prevención.

CMCCT

CSC

CCEC

Explica as causas das principais

ETS e a súa prevención

e

g

k

Técnicas de

reprodución asistida.

Recompilar información

sobre as técnicas de

reprodución asistida e de

fecundación in vitro, para

argumentar o beneficio que

supuxo este avance

científico para a sociedade.

Identifica as técnicas de reprodución asistida

máis frecuentes.
CMCCT

Identifica técnicas de

reprodución asistida

a

c

d

k

A reposta sexual

humana. Sexo e

sexualidade. Saúde e

hixiene sexual.

Valorar e considerar a súa

propia sexualidade e a das

persoas que lle rodean,

transmitindo a necesidade

de reflexionar, debater,

considerar e compartir.

Actúa, decide e defende responsablemente

a súa sexualidade e a das persoas que o

rodean.

CSC

CCEC

Valora a súa sexualidade e

respecta a diversidade sexual

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución. (3ª Avaliación)
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f

O modelado do relevo.

Factores que

condicionan o relevo

terrestre.

Identificar algunhas das

causas que fan que o relevo

difira duns sitios a outros.

Identifica a influencia do clima e das

características das rochas que condicionan

e inflúen nos distintos tipos de relevo.

CMCCT

50

1

Recoñece o papel do sol, o

clima e a litoloxía no modelado

do relevo

70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diario

f

Os procesos xeolóxicos

externos e diferenzas

cos procesos

xeolóxicos internos.

Meteorización, erosión,

transporte e

sedimentación.

Relacionar os procesos

xeolóxicos externos coa

enerxía que os activa e

diferencialos dos procesos

internos.

Relaciona a enerxía solar cos procesos

externos e xustifica o papel da gravidade na

súa dinámica.

CMCCT

Diferenza os procesos de meteorización,

erosión, transporte e sedimentación e os

seus efectos no relevo.

CMCCT

f

As augas superficiais e

o modelado do relevo.

Formas características.

Analizar e predicir a acción

das augas superficiais e

identificar as formas de

erosión e depósitos máis

características.

Analiza a actividade de erosión, transporte e

sedimentación producida polas augas

superficiais e recoñece algún dos seus

efectos no relevo.

CMCCT

4

Explica os procesos de

modelado da paisaxe debidas ás

augas correntes, subterráneas,

á auga do mar, os glaciares e o

vento

f

k

As augas subterráneas,

a súa circulación e

explotación.

Valorar e analizar a

importancia das augas

subterráneas, xustificar a

súa dinámica e a súa

relación coas augas

superficiais.

Valora e analiza a importancia das augas

subterráneas e os riscos da súa

sobreexplotación.

CSC

f

Acción xeolóxica do

mar, dinámica mariña e

o modelado litoral.

Analizar a dinámica mariña

e a súa influencia no

modelado litoral.

Relaciona os movementos da auga do mar

coa erosión, o transporte e a sedimentación

no litoral, e identifica algunhas formas

resultantes características.

CMCCT

f
Acción xeolóxica do

vento. Modelado eólico.

Relacionar a acción eólica

coas condicións que a fan

posible e identificar

algunhas formas

resultantes.

Asocia a actividade eólica cos ambientes en

que esta actividade xeolóxica pode ser

relevante.

CMCCT

f Acción xeolóxica dos

glaciares. Formas de

Analizar a acción xeolóxica

dos glaciares e xustificar as

características das formas

Analiza a dinámica glaciar e identifica os

seus efectos sobre o relevo.
CMCCT
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erosión e depósito que

orixinan.

de erosión e depósito

resultantes.

f

j

Factores que

condicionan o

modelado da paisaxe

galega.

Indagar e identificar os

diversos factores que

condicionan a modelaxe da

paisaxe nas zonas próximas

ao alumnado.

Indaga a paisaxe da súa contorna máis

próxima e identifica algúns dos factores que

condicionaron a súa modelaxe.

CCEC

CAA

Identifica algúns factores de

modelado da paisaxe galega

f

g

k

Acción xeolóxica dos

seres vivos. A especie

humana como axente

xeolóxico.

Recoñecer e identificar a

actividade xeolóxica dos

seres vivos e valorar a

importancia da especie

humana como axente

xeolóxico externo.

Identifica a intervención de seres vivos en

procesos de meteorización, erosión,

transporte e sedimentación.

CMCCT

Comprende a acción dos seres

vivos, especialmente do ser

humano, como axente xeolóxico

externo
Valora e describe a importancia de

actividades humanas na transformación da

superficie terrestre.

CSC

CCEC

f

Manifestacións da

enerxía interna da

Terra.

Diferenciar os cambios na

superficie terrestre xerados

pola enerxía do interior

terrestre dos de orixe

externo.

Diferenza un proceso xeolóxico externo dun

interno e identifica os seus efectos no

relevo.

CMCCT

50 4

Diferencia procesos xeolóxicos

internos e externos

70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diario

f

Actividade sísmica e

volcánica. Orixe e tipos

de magmas.

Analizar as actividades

sísmica e volcánica, as súas

características e os efectos

que xeran.

Coñece e describe como se orixinan os

sismos e os efectos que xeran.
CMCCT

Describe os sismos e os seus

efectos

Relaciona os tipos de erupción volcánica co

magma que as orixina e as asocia coa súa

perigosidade.

CMCCT
Coñece as partes dun volcán e

os tipos de volcáns

f

g

Distribución de volcáns

e terremotos. Os riscos

sísmico e volcánico.

Importancia da súa

predición e prevención.

Relacionar a actividade

sísmica e volcánica coa

dinámica do interior terrestre

e xustificar a súa

distribución planetaria.

Xustifica a existencia de zonas nas que os

terremotos son máis frecuentes e de maior

magnitude.

CAA

Comprende os riscos sísmicos e

volcánicos e coñece algunhas

medidas preventivas

f

Distribución de volcáns

e terremotos. Os riscos

sísmico e volcánico.

Valorar e describir a

importancia de coñecer os

Valora e describe o risco sísmico e, no seu

caso, volcánico existente na zona na que
CAA
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g

Importancia da súa

predición e prevención.

A sismicidade en

Galicia.

riscos sísmico e volcánico e

as formas de previlo.

habita e coñece as medidas de prevención

que debe adoptar.
CSC

Bloque 5. O solo como ecosistema. (3ª avaliación)

f

O solo como

ecosistema.

Compoñentes do solo e

as súas interaccións.

Analizar os compoñentes do

solo e esquematizar as

relacións que se establecen

entre eles.

Recoñece que o solo é o resultado da

interacción entre os compoñentes bióticos e

abióticos, sinalando algunha das súas

interaccións.

CMCCT

100 3

Coñece os compoñentes do solo

e as relacións que nel se

producen70% proba escrita

30% actividades clase

70% proba escrita

20% actividades

clase

10% traballo

diario

f

g

k

Importancia do solo.

Riscos da súa

sobreexplotación,

degradación ou perda.

Valorar e determinar a

importancia do solo e os

riscos que comporta a súa

sobreexplotación,

degradación ou perda.

Recoñece a fraxilidade do solo e valora a

necesidade de protexelo.

CMCCT

CSC

Valora a importancoa do solo e

os impactos que nel se

producen

Bloque 6. Proxecto de investigación. (1ª, 2ª e 3ª Avaliación)

b

c

f

g

O método científico.

Elaboración de

hipóteses,

comprobación e

argumentación das

mesmas a partir da

experimentación ou a

observación.

.

Planear, aplicar, e integrar

as destrezas e habilidades

propias do traballo científico.

Integra e aplica as destrezas propias do

método científico.

CAA

CMCCT

100 4

É capaz de eleborar informes

sobre temas relacionados coa

materia consultando diversas

fontes de información e é quen

de expoñeno diante dos seus

compañeiros correctamente

100% elaboración

de traballos de

investigación

Elaborar hipóteses e

contrastalas a través da

experimentación ou a

observación e a

argumentación.

Utiliza argumentos xustificando as hipóteses

que propón.
CCL

e

O artigo científico.

Fontes de divulgación

científica.

Utilizar fontes de

información variada,

discriminar e decidir sobre

elas e os métodos

Utiliza diferentes fontes de información,

apoiándose nas TIC, para a elaboración e

presentación das súas investigacións.

CMCCT

CD
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empregados para a súa

obtención.

a

b

c

d

h

Proxecto de

investigación en equipo.

Organización.

Participación e

colaboración

respectuosa no traballo

individual e en equipo.

Presentación de

conclusións.

Participar, valorar e

respectar o traballo

individual e en equipo.

Participa, valora e respecta ol traballo

individual e grupal.

CSC

CSIEE

Expoñer, e defender en

público o proxecto de

investigación realizado.

Deseña pequenos traballos de investigación

sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas

da súa contorna ou a alimentación e

nutrición humana para a súa presentación e

defensa na aula.

CSIEE

CD

Expresa con precisión e coherencia tanto

verbalmente como por escrito as

conclusións das súas investigacións.

CCL

CCEC
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5.3. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º DE ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Ponderación
(%) Temporalización

Indicadores de logro
Grao mínimo de

consecución (nivel de logro
mínimo para obter una

puntuación de 5 sobre 10)

Procedementos
e instrumentos
de avaliación

Bloque 1. A evolución da vida – 3ª Avaliación

f

Célula procariota e

célula eucariota,

relacións evolutivas.

Célula animal e célula

vexetal, morfoloxía e

función.

Determinar as analoxías e

diferencias na estrutura das

células procariotas e

eucariotas, interpretando as

relacións evolutivas entre

elas.

Compara a célula procariota e a

eucariota, a animal e a vexetal,

recoñecendo a función dos orgánulos

celulares e a relación entre morfoloxía e

función.

CAA

CMCCT

20 6

Compara a célula procariota e a

eucariota, a animal e a vexetal,

recoñecendo a función dos

orgánulos celulares e a relación

entre morfoloxía e función.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

Identifica distintos tipos de células

utilizando microscopio óptico,

micrografías e esquemas gráficos.

CD

CAA

f

g

O núcleo e o ciclo

celular.

Identificar o núcleo celular e

a súa organización segundo

as fases do ciclo celular a

través da observación directa

ou indirecta.

Distingue os diferentes compoñentes do

núcleo e a súa función segundo as

distintas etapas do ciclo celular.

CCL

CAA

g

f

A cromatina e os

cromosomas. Cariotipo.

Comparar a estrutura dos

cromosomas e da cromatina.

Recoñece as partes dun cromosoma

utilizándoo para construír un cariotipo.
CMCCT

g

f

A mitose e a meiose,

principais procesos,

importancia e significado

biolóxico.

Formular e identificar os

principais procesos que

teñen lugar na mitose e na

meiose e revisar o seu

Recoñece as fases da mitose e meiose,

diferenciando ambos procesos e

distinguindo o seu significado biolóxico.

CMCCT

CAA

32



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

significado e importancia

biolóxica.

g

f

Os ácidos nucleicos:

ADN e ARN.

Comparar os tipos e a

composición dos ácidos

nucleicos, relacionándoos

coa súa función.

Distingue os distintos ácidos nucleicos e

enumera os seus compoñentes.

CAA

CSIEE

20 6

Distingue os distintos ácidos

nucleicos e enumera os seus

compoñentes.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

g ADN e Xenética

molecular. Proceso de

replicación do ADN.

Concepto de xene.

Relacionar a replicación do

ADN coa conservación da

información xenética.

Recoñece a función do ADN como

portador da información xenética,

relacionándoo co concepto de xene.

CAA

g

b

Expresión da

información xenética.

Código xenético.

Comprender e ilustrar como

se expresa a información

xenética, utilizando o código

xenético e resolvendo

problemas sinxelos.

Ilustra os mecanismos da expresión

xenética por medio do código xenético.

CAA

CSIEE

b

a

Mutacións. Relacións

coa evolución.

Valorar e recoñecer o papel

das mutacións na diversidade

xenética, comprendendo a

relación entre mutación e

evolución.

Recoñece e explica en que consisten as

mutacións e os seus tipos.

CMCCT

CAA

f

g

A herdanza e

transmisión de

caracteres. Introdución

e desenvolvemento das

Leis de Mendel.

Base cromosómica da

herdanza mendeliana.

Aplicacións das leis de

Mendel.

Formular os principios

básicos de Xenética

Mendeliana, aplicando as leis

da herdanza na resolución de

problemas sinxelos e

recoñecer a base

cromosómica das leis de

Mendel.

Recoñece os principios básicos da

Xenética Mendeliana, resolvendo

problemas prácticos de cruzamentos con

un ou dous caracteres.

CMCCT

CAA

CCEC

20 5

Recoñece os principios básicos

da Xenética Mendeliana,

resolvendo problemas prácticos

de cruzamentos con un ou dous

caracteres.

Control escrito: 50

%

Lección: 10 %

Aula: 40 %
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g
A herdanza do sexo e a

herdanza ligada ao sexo.

Diferenciar a herdanza do

sexo e a ligada ao sexo,

establecendo a relación que

se dá entre elas.

Resolve problemas prácticos sobre a

herdanza do sexo e a herdanza ligada

ao sexo.

CAA

CSIEE

a

c

g

As enfermidades

hereditarias máis

frecuentes e o seu

alcance social.

Coñecer e identificar

algunhas enfermidades

hereditarias, a súa

prevención e alcance social.

Identifica as enfermidades hereditarias

máis frecuentes e o seu alcance social e

resolve problemas prácticos sobre

enfermidades hereditarias utilizando

árbores xenealóxicas.

CMCCT

CSC

20 6

Identifica as enfermidades

hereditarias máis frecuentes e o

seu alcance social e valora

enfermidades hereditarias.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

f
As técnicas da

enxeñaría xenética.

Identificar as técnicas da

Enxeñaría Xenética: ADN

recombinante e PCR.

Diferenza técnicas de traballo en

enxeñaría xenética.

CMCCT

CSIEE

g

h

d

Aplicacións da enxeñaría

xenética. Biotecnoloxía.

Bioética.

Comprender e describir o

proceso da clonación.

Describe as técnicas de clonación

animal, distinguindo clonación

terapéutica e reprodutiva.

CSC

CAA

Recoñecer as aplicacións da

Enxeñaría Xenética: OMX

(organismos modificados

xeneticamente).

Analiza as implicacións éticas, sociais e

medioambientais da Enxeñaría Xenética.

CSC

CSIEE

Valorar e interpretar as

aplicacións da tecnoloxía do

ADN recombinante na

agricultura, na gandería, no

medio ambiente e na saúde.

Interpreta criticamente as consecuencias

dos avances actuais no campo da

biotecnoloxía.

CSC

a

c

g

Orixe e evolución dos

seres vivos. Hipóteses

sobre a orixe da vida na

Terra.

Teorías da evolución. O

feito e os mecanismos

da evolución.

Coñecer e describir as

hipóteses sobre a orixe da

vida e as probas da

evolución. Comparar

lamarckismo, darwinismo e

neodarwinismo.

Distingue as características

diferenciadoras entre lamarckismo,

darwinismo e neodarwinismo.

CMCCT

CAA
20 4

Distingue as características

diferenciadoras entre

lamarckismo, darwinismo e

neodarwinismo. Cuestionario: 50 %

Tarefas: 40 %

Lección: 10 %
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g

Orixe e evolución dos

seres vivos. Hipóteses

sobre a orixe da vida na

Terra.

Teorías da evolución. O

feito e os mecanismos

da evolución.

Comprender e establecer os

mecanismos da evolución

destacando a importancia da

mutación e a selección.

Analizar o debate entre

gradualismo, saltacionismo e

neutralismo.

Establece a relación entre variabilidade

xenética, adaptación e selección natural.
CAA

g
As árbores filoxenéticas

no proceso de evolución.

Interpretar árbores

filoxenéticas, incluíndo a

humana.

Interpreta árbores filoxenéticas. CAA

g

h

b

A evolución humana:

proceso de

hominización.

Describir a hominización.
Recoñece e describe as fases da

hominización.

CMCCT

CCL

Bloque 2. A dinámica da Terra – 1ª Avaliación

f

g

A historia da Terra. A

orixe da Terra. O tempo

xeolóxico: ideas

históricas sobre a idade

da Terra. Principios e

procedementos que

permiten reconstruír a

súa historia. Utilización

do actualismo como

método de

interpretación.

Recoñecer, recompilar e

contrastar feitos que amosen

á Terra como un planeta

cambiante.

Identifica e describe feitos que amosen á

Terra como un planeta cambiante,

relacionándoos cos fenómenos que

suceden na actualidade.

CAA

20 8

Discrimina os principais

acontecementos xeolóxicos,

climáticos e biolóxicos que

tiveron lugar ao longo da historia

da Terra, recoñecendo algúns

animais e plantas características

de cada era.

Taller 100 %

Rexistrar e reconstruír algúns

dos cambios máis notables

da historia da Terra,

asociándoos coa súa

situación actual.

Reconstrúe algúns cambios notables na

Terra, mediante a utilización de modelos

temporais a escala e recoñecendo as

unidades temporais na historia

xeolóxica.

CAA

CSIEE

g

h

Os eóns, eras

xeolóxicas e períodos

xeolóxicos: ubicación

dos acontecementos

xeolóxicos e biolóxicos

importantes.

Categorizar e integrar os

procesos xeolóxicos máis

importantes da historia da

Terra.

Discrimina os principais acontecementos

xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que

tiveron lugar ao longo da historia da

Terra, recoñecendo algúns animais e

plantas características de cada era.

CMCCT
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f

Os fósiles guía e o seu

emprego para a datación

e estudo de procesos

xeolóxicos.

Recoñecer e datar os eóns,

eras e períodos xeolóxicos,

utilizando o coñecemento dos

fósiles guía.

Relaciona algún dos fósiles guía máis

característico coa súa era xeolóxica.
CAA

e

f

Interpretación de

mapas topográficos e

realización de perfís

topográficos.

Interpretación e datación

de procesos

representados en cortes

xeolóxicos.

Interpretar cortes xeolóxicos

sinxelos e perfís topográficos

como procedemento para o

estudo dunha zona ou terreo.

Interpreta un mapa topográfico e fai

perfís topográficos..

CMCCT

CCL

10 4
Interpreta un mapa topográfico e

fai perfís topográficos..
Aula: 100 %

Resolve problemas sinxelos de datación

relativa, aplicando os principios de

superposición de estratos, superposición

de procesos e correlación.

CMCCT

g

Estrutura e

composición da Terra.

Modelos xeodinámico e

xeoquímico.

Comprender e comparar os

diferentes modelos que

explican a estrutura e

composición da Terra.

Analiza e compara os diferentes

modelos que explican a estrutura e

composición da Terra.

CAA

70 28

Analiza e compara os diferentes

modelos que explican a estrutura

e composición da Terra asumindo

algunhas evidencias actuais da

deriva continental e a expansión

do fondo oceánico.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %g

f

A tectónica de placas e

as súas

manifestacións.

Evolución histórica da

Deriva Continental á

Tectónica de Placas.

Combinar o modelo dinámico

da estrutura interna da Terra

coa teoría da tectónica de

placas.

Relaciona as características da estrutura

interna da Terra asociándoas cos

fenómenos superficiais.

CAA

CSIEE

Recoñecer as evidencias da

deriva continental e da

expansión do fondo

oceánico.

Expresa algunhas evidencias actuais da

deriva continental e a expansión do

fondo oceánico.

CAA

Interpretar algúns fenómenos

xeolóxicos asociados ao

movemento da litosfera e

relacionalos coa súa

situación en mapas

terrestres. Comprender os

fenómenos naturais

producidos nos contactos das

placas.

Coñece e explica razoadamente os

movementos relativos das placas

litosféricas.

CAA

CMCCT

Interpreta as consecuencias que teñen

no relevo os movementos das placas.
CAA
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Explicar a orixe das

cordilleiras, os arcos de illas

e os oróxenos térmicos.

Identifica as causas que orixinan os

principais relevos terrestres.
CMCCT

Contrastar os tipos de placas

litosféricas asociando aos

mesmos movementos e

consecuencias.

Relaciona os movementos das placas

con distintos procesos tectónicos.

CAA

CCL

g

b

Evolución do relevo

como resultado da

interacción da dinámica

externa e interna.

Analizar que o relevo, na súa

orixe e evolución, é resultado

da interacción entre os

procesos xeolóxicos internos

e externos.

Interpreta a evolución do relevo baixo a

influencia da dinámica externa e interna.
CAA

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente – 2ª Avaliación

f

Compoñentes e

estrutura do

ecosistema:

comunidade e biótopo.

Hábitat e nicho

ecolóxico.

Explicar os conceptos de:

ecosistema, biótopo,

poboación, comunidade,

ecotono, hábitat e nicho

ecolóxico.

Identifica o concepto de ecosistema e

distingue os seus compoñentes.
CMCCT

50 18

Recoñece os factores ambientais

que condicionan o

desenvolvemento dos seres

vivos nun ambiente determinado,

valorando a súa importancia na

conservación do mesmo.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

Analiza as relacións entre biótopo e

biocenose, avaliando a súa importancia

para manter o equilibrio do ecosistema.

CAA

CSIEE

CCL

g

f

a

b

Os factores ambientais e

os seres vivos. Factores

limitantes e adaptacións.

Límite de tolerancia.

Comparar adaptacións dos

seres vivos a diferentes

medios, mediante a

utilización de exemplos.

Interpreta as adaptacións dos seres

vivos a un ambiente determinado,

relacionando a adaptación co factor ou

factores ambientais desencadeantes do

mesmo.

CSC

CAA

Categorizar os factores

ambientais e a súa influencia

sobre os seres vivos e

recoñecer o concepto de

factor limitante e límite de

tolerancia.

Recoñece os factores ambientais que

condicionan o desenvolvemento dos

seres vivos nun ambiente determinado,

valorando a súa importancia na

conservación do mesmo.

CMCCT

CAA
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g

f

Relacións intra e

interespecíficas.

Influencia na regulación

dos ecosistemas.

Autorregulación do

ecosistema, da

poboación e da

comunidade.

Identificar as relacións intra e

interespecíficas como

factores de regulación dos

ecosistemas.

Recoñece e describe distintas relacións

e a súa influencia na regulación dos

ecosistemas interpretando casos

prácticos en contextos reais.

CMCCT

f
Relacións tróficas:

cadeas e redes.

Explicar os conceptos de

cadenas e redes tróficas.

Recoñece os diferentes niveis tróficos e

as súas relacións nos ecosistemas,

valorando a importancia que teñen para

a vida en xeral o mantemento das

mesmas.

CAA

CSC

CCL

a

c

g

Dinámica do ecosistema.

Ciclo da materia e fluxo

da enerxía.

Pirámides ecolóxicas.

Ciclos bioxeoquímicos e

sucesións ecolóxicas.

Expresar como se produce a

transferencia de materia e

enerxía ao longo dunha

cadena ou rede trófica e

deducir as consecuencias

prácticas na xestión sostible

de algúns recursos por parte

do ser humano.

Compara as consecuencias prácticas na

xestión sostible de algúns recursos por

parte do ser humano, valorando

criticamente a súa importancia.

CSC

CCEC

50 18

Compara as consecuencias

prácticas na xestión sostible de

algúns recursos por parte do ser

humano, valorando criticamente

a súa importancia.

Cuestionario: 50 %

Aula: 40 %

Lección: 10 %

a

c

k

Eficiencia ecolóxica e

aproveitamento dos

recursos alimentarios.

Regra do 10%.

Relacionar as perdas

enerxéticas producidas en

cada nivel trófico co

aproveitamento dos recursos

alimentarios do planeta

dende un punto de vista

sostible.

Establece a relación entre as

transferencias de enerxía dos niveis

tróficos e a súa eficiencia enerxética.

CAA

a

c

A actividade humana e

o medio ambiente.

Impactos e valoración

das actividades

humanas nos

Contrastar algunhas

actuacións humanas sobre

diferentes ecosistemas,

valorar a súa influencia e

argumentar as razóns de

Argumenta sobre as actuacións

humanas que teñen unha influencia

negativa sobre os ecosistemas:

CSC

CCL
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ecosistemas.

Consecuencias

ambientais do consumo

humano de enerxía.

Os recursos naturais e

os seus tipos. A

superpoboación e as

súas consecuencias:

deforestación,

sobreexplotación,

incendios, etc.

certas actuacións individuais

e colectivas para evitar o seu

deterioro.

contaminación, desertización,

esgotamento de recursos,...
CCEC

Defende e conclúe sobre posibles

actuacións para a mellora do medio

ambiente e analiza dende distintos

puntos de vista un problema

medioambiental do entorno próximo,

elaborando informes, e presentándoos

utilizando distintos medios.

CMCCT

CAA

CCL

b

f

k

c

a

Os residuos e a súa

xestión. Coñecemento

de técnicas sinxelas

para coñecer o grao de

contaminación e

depuración do medio

ambiente.

Concretar distintos procesos

de tratamento de residuos e

describir a xestión que dos

residuos se fai no seu

entorno próximo.

Describe os procesos de tratamento de

residuos, valorando criticamente a

recollida selectiva dos mesmos.

CSC

CSIEE

Contrastar argumentos a

favor da recollida selectiva de

residuos e a súa repercusión

a nivel familiar e social.

Argumenta os pros e os contras da

reciclaxe e da reutilización de recursos

materiais.

CSC

CAA

a

g

O uso de enerxías

renovables factor

fundamental para un

desenvolvemento

sostible. Consecuencias

ambientais do consumo

humano de enerxía.

Asociar a importancia que

teñen para o

desenvolvemento sostible, a

utilización de enerxías

renovables.

Destaca a importancia das enerxías

renovables para o desenvolvemento

sostible do planeta.

CSC

CCL

Bloque 4. Proxecto de investigación – 1ª, 2ª y 3ª Avaliación

b

c

f

O método científico.

Elaboración de

hipóteses, comprobación

e argumentación das

mesmas a partir da

Planear, aplicar, e integrar as

destrezas e habilidades

propias do traballo científico.

Integra e aplica as destrezas propias dos

métodos da ciencia. CAA

CMCCT

100 2

Utiliza diferentes fontes de

información, apoiándose nas TIC,

deseñando pequenos traballos

de investigación da súa contorna

ou a alimentación e nutrición

Taller: 100 %
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g

experimentación ou a

observación.

humana para a súa presentación

e defensa na aula.

Elaborar hipóteses, e

contrastalas a través da

experimentación ou a

observación e

argumentación.

Utiliza argumentos xustificando as

hipóteses que propón.
CCL

e

O artigo científico.

Fontes de divulgación

científica.

Discriminar e decidir sobre as

fontes de información e os

métodos empregados para a

súa obtención.

Utiliza diferentes fontes de información,

apoiándose nas TIC, para a elaboración

e presentación das súas investigacións.

CMCCT

CD

a

b

c

d

h

Proxecto de

investigación.

Organización.

Participación e

colaboración

respectuosa no traballo

individual e en equipo.

Presentación de

conclusións.

Participar, valorar e respectar

o traballo individual e en

grupo.

Participa, valora e respecta o traballo

individual e en grupo.

CSC

CSIEE

Presentar e defender en

público o proxecto de

investigación realizado.

Deseña pequenos traballos de

investigación sobre animais e/ou plantas,

os ecosistemas da súa contorna ou a

alimentación e nutrición humana para a

súa presentación e defensa na aula.

CSIEE

CD

Expresa con precisión e coherencia

tanto verbalmente como por escrito as

conclusións das túas investigacións.

CCL

CCEC
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5.4. CULTURA CIENTÍFICA DE 4º DE ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Ponderación
(%) Temporalización

Indicadores de logro
Grao mínimo de

consecución (nivel de logro
mínimo para obter una

puntuación de 5 sobre 10)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Bloque 1. Procedementos de traballo. (1ª, 2ª e 3ª Avaliación)

b

e

f

g

h

k

A comunicación en

ciencia e tecnoloxía. O

artigo científico. Fontes

de divulgación

científica. Elaboración

de informes e

presentación dos

mesmos utilizando

distintos medios.

Obter, seleccionar e valorar

informacións relacionados

con temas científicos da

actualidade.

Analiza un texto científico, valorando de

forma crítica o seu contido.

CCEC

CAA

100 5

Presenta información sobre un

tema tras realizar unha procura

guiada de fontes de contido

científico, utilizando tanto os

soportes tradicionais, como

Internet.

80% Cuestionarios

20% Actitude

Presenta información sobre un tema tras

realizar unha procura guiada de fontes de

contido científico, utilizando tanto os

soportes tradicionais, como Internet.

CCL

CD

CAA

a

f

j

Ciencia, tecnoloxía e

sociedade. Perspectiva

histórica.

Valorar a importancia que

ten a investigación e o

desenvolvemento

tecnolóxico na actividade

cotiá.

Analiza o papel que a investigación científica

ten como motor da nosa sociedade e a súa

importancia ao longo da historia.

CAA

CCEC

a

b

A comunicación en

ciencia e tecnoloxía. O

artigo científico. Fontes

de divulgación

Comunicar conclusións e

ideas en distintos soportes a

públicos diversos, utilizando

eficazmente as tecnoloxías

Comenta artigos científicos divulgativos

realizando valoracións críticas e análises das

CCL

CD
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e

f

g

h

científica. Elaboración

de informes e

presentación dos

mesmos utilizando

distintos medios.

da información e

comunicación para transmitir

opinións propias

argumentadas.

consecuencias sociais dos textos analizados

e defende en público as súas conclusións.
CAA

Bloque 2. O Universo. (1ª Avaliación)

a

e

f

A orixe do universo, o

sistema solar, a Terra, a

vida e a evolución;

teorías científicas fronte

a opinións e crenzas;

perspectiva histórica.

Diferenciar as explicacións

científicas relacionadas co

Universo, o sistema solar, a

Terra, a orixe da vida e a

evolución das especies

daquelas baseadas en

opinións ou crenzas.

Describe as diferentes teorías achega da

orixe, evolución e final do Universo,

establecendo os argumentos que as

sustentan.

CMCCT

50

2

Coñece os conceptos principais

das diferentes teorías sobre a

orixe do universo

80% Cuestionarios

20% Actitude

f

Orixe, formación e

estructura do Universo.

Coñecer os feitos históricos

e as teorías que xurdiron ao

longo da historia sobre a

orixe do Universo e en

particular a teoría do

BigBang.

Recoñece a teoría do BigBang como

explicación á orixe do Universo.
CMCCT

f

Describir a organización do

Universo e como se agrupan

as estrelas e planetas.

Sinala os acontecementos científicos que

foron fundamentais para o coñecemento

actual que se ten do Universo.

CMCCT 2

Sinala os principais

acontecemento no estudo do

Universo

Establece a organización do Universo

coñecido, situando nel ao sistema solar.
CMCCT

3

Diferencia os diferentes

compoñentes do universo e

comprende o papel da materia

escura

Determina, coa axuda de exemplos, os

aspectos máis relevantes da Vía Láctea.
CMCCT

Xustifica a existencia da materia escura para

explicar a estrutura do Universo.
CMCCT
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f
Orixe, formación e

estructura do Universo.

Sinalar que observacións

poñen de manifesto a

existencia dun buraco negro,

e cales son as súas

características.

Argumenta a existencia dos buracos negros

describindo os seus principais

características.

CMCCT

2

Explica a evolución das estrelas

de acordo á súa masa e

comprende a formación e

características dos buratos negros

f
Orixe, formación e

estructura do Universo.

Distinguir as fases da

evolución das estrelas e

relacionalas coa xénese de

elementos.

Coñece as fases da evolución estelar e

describe en cal delas atopar o noso Sol.
CMCCT

f
O sistema solar.

Formación e estructura.

Recoñecer a formación do

sistema solar.

Explica a formación do sistema solar

describindo a súa estrutura e características

principais.

CMCCT

50 9
Coñece a estrutura e

compoñentes do sistema solar

80% Cuestionarios

20% Actitude

f
O sistema solar.

Formación e estructura.

Indicar as condicións para a

vida noutros planetas.

Indica as condicións que debe reunir un

planeta para que poida albergar vida.

CAA

CMCCT

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e medioambientais. (3ª Avaliación)

a

e

f

g

h

k

Medio ambiente,

tecnoloxía e sociedade.

O crecemento da

poboación humana e os

problemas

medioambientais.

Sostibilidade e

protección do medio

ambiente.

Identificar os principais

problemas medioambientais,

as causas que os provocan

e os factores que os

intensifican; así como

predecir as súas

consecuencias e propoñer

solucións aos mesmos.

Relaciona os principais problemas

medioambientais coas causas que os

orixinan, establecendo as súas

consecuencias.

CMCCT

50

4

Coñece os principais problemas

medioambientais e valora o papel

do home no seu desenvolvemento 80% Cuestionarios

20% Actitude

Busca e describe solucións aplicables para

resolver os principais problemas

medioambientais.

CCL

CAA

CSIEE

a

b

Medio ambiente,

tecnoloxía e sociedade.

O crecemento da

poboación humana e os

problemas

Argumentar sobre o

crecemento da pobación

humana, a evolución

tecnolóxica, os problemas

ambientais e a necesidade

Coñece e analiza as

implicacionesmedioambientales dos

principais tratados e protocolos

internacionais sobre a protección do

medioambiente.

CSC 2

Resume as principais ideas dos

tratados internacionais sobre o

medio ambiente máis relevantes
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h

k

medioambientais.

Sostibilidadee

protección do medio

ambiente.

dunha xestión sostible dos

recursos que proporciona a

Terra.

a

d

g

h

k

Os principais problemas

medioambientais;

causas, consecuencias

e e posibles solucións.

Valorar as graves

implicaciones sociais, tanto

na actualidade como no

futuro, da sobreexplotación

de recursos naturais,

contaminación,

desertización, perda de

biodiversidade e tratamento

de residuos.

Recoñece os efectos do cambio climático,

establecendo as súas causas e propoñendo

medidas concretas e aplicables, tanto a nivel

global como individual, para reducilo.

CSIEE

3

Propón accións que mitiguen o

cambio climático e a

sobreexplotación de recusros e as

súas consecuencias

Valora e describe os impactos da

sobreexplotación dos recursos naturais,

contaminación, desertización, tratamentos de

residuos, perda de biodiversidade, e propón

solucións e actitudes persoais e colectivas

para paliarlos.

CMCCT

CSIEE

b

e

k

Estudo de problemas

medioambientais do

entorno próximo.

Elaboración de informes

e presentación de

conclusións.

Saber utilizar climogramas,

índices de contaminación,

datos de subida do nivel do

mar en determinados puntos

da costa, etc., interpretando

gráficas e presentando

conclusións.

Extrae e interpreta a información en

diferentes tipos de representacións gráficas,

elaborando informes e establecendo

conclusións.

CCL

CSIEE

2
Analiza correctamente gráficas e

esquemas

f

k

Xestión enerxética

sostible.

Xustificar a necesidade de

buscar novas fontes de

enerxía non contaminantes e

económicamente viables,

para manter o estado de

benestar da sociedade

actual.

Establece as vantaxes e inconvenientes das

diferentes fontes de enerxía, tanto

renovables como non renovables.

CSC

50

4

Coñece os diferentes tipos de

enerxía e as súas vantaxes e

inconvenientes

80% Cuestionarios

20% Actitude

f

k

Xestión enerxética

sostible.

Coñecer a pila de

combustible como fonte de

enerxía do futuro,

establecendo as súas

aplicacións en automoción,

baterías, suministro eléctrico

a fogares, etc.

Describe diferentes procedementos para a

obtención de hidróxeno como futuro vector

enerxético.
CMCCT 2

Explica as vantxes da pila de

combustión
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Explica o principio de funcionamento da pila

de combustible, suscitando as súas posibles

aplicacións tecnolóxicas e destacando as

vantaxes que ofrece fronte aos sistemas

actuais.

CSC

Bloque 4. Calidade de vida. (2ª Avaliación)

k

Saúde e enfermidade.

Importancia da ciencia

na mellora da saúde ó

longo da historia.

Recoñecer que a saúde non

é soamente a ausencia de

afeccións ou enfermidades.

Comprende a definición da saúde que dá a

Organización Mundial da Saúde (OMS).
CMCCT

50

1 Define saúde

80% Cuestionarios

20% Actitudec

k

As enfermidades máis

frecuentes; causas,

síntomas, medidas

preventivas e

tratamentos.

Uso responsable dos

medicamentos máis

comúns.

Diferenciar os tipos de

enfermidades máis

frecuentes, identificando

algúns indicadores, causas e

tratamentos máis comúns

valorando e describindo a

importancia do uso

responsable dos

medicamentos.

Determina o carácter infeccioso dunha

enfermidade atendendo ás súas causas e

efectos.

CMCCT

5

Coñece os principais tipos de

enfermidades e recoñece o axente

causante

Describe as características dos

microorganismos causantes de

enfermidades infectocontaxiosas.

CCL

Coñece e enumera as enfermidades

infecciosas máis importantes producidas por

bacterias, virus, protozoos e hongos,

identificando os posibles medios de contaxio,

describindo as etapas xerais do seu

desenvolvemento e os posibles tratamentos.

CMCCT

Identifica os mecanismos de defensa que

posúe o organismo humano, xustificando a

función que desempeñan.

CMCCT 4

Identifica en esquemas o

funcionamento do sistema

inmunolóxico

Interpreta nos prospectos dos medicamentos

informacións relativas a posoloxía,

indicacións e efectos adversos dos

medicamentos de uso máis común no día a

día.

CCL 3
Interpreta os prospectos dos

medicmentos
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f

j

Saúde e enfermidade.

Importancia da ciencia

na mellora da saúde ó

longo da historia.

Estudar a explicación e

tratamento da enfermidade

que se fixo ao longo da

Historia.

Identifica os feitos históricos máis relevantes

no avance da prevención, detección e

tratamento das enfermidades.

CCEC

3

Comprende a importancia das

vacinas e antibióticos e valora o

uso responsable dos mesmos

Recoñece a importancia que o

descubrimento da penicilina tivo na loita

contra as infeccións bacterianas, a súa

repercusión social e o perigo de crear

resistencias aos fármacos.

CCEC

Explica como actúa unha vacina,

xustificando a importancia da vacinación

como medio de inmunización masiva ante

determinadas enfermidades.

CMCCT

f

As enfermidades máis

frecuentes; causas,

síntomas, medidas

preventivas e

tratamentos.

Coñecer as principais

características do cancro,

diabetes, enfermidades

cardiovasculares e

enfermidades mentais, etc.,

así como os principais

tratamentos e a importancia

das revisionespreventivas.

Analiza as causas, efectos e tratamentos do

cancro, diabetes, enfermidades

cardiovasculares e enfermidades mentais.

CMCCT

50

5

Comprende as causas e efectos

de certas enfermidades e sinala

as principais liñas de actuación

ante elas

80% Cuestionarios

20% Actitude

Valora a importancia da loita contra o cancro,

establecendo as principais liñas de actuación

para previr a enfermidade.

CSC

a

k

As sustancias adictivas:

o tabaco, o alcol e

outras drogas.

Problemas asociados.

Tomar conciencia do

problema social e humano

que supón o consumo de

drogas.

Xustifica os principais efectos que sobre o

organismo teñen os diferentes tipos de

drogas e o perigo asociado ó seu consumo.

CMCCT 5
valora o uso de drogas e os

efectos que producen na saúde

k

Hábitos de vida

saúdables e non

saúdables. Alimentación

saúdable.

Valorar a importancia de

adoptar medidas preventivas

que eviten os contaxios, que

prioricen os controis

médicos periódicos e os

estilos de vida saudables.

Recoñece estilos de vida que contribúen á

extensión de determinadas enfermidades

(cancro, enfermidades cardiovasculares e

mentais, etcétera).

CSC

4

Coñece os estilos de visa

saudables e elabora dietas

equilibradas
Establece a relación entre alimentación e

saúde, describindo o que se considera unha

dieta sa.

CMCCT
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Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais. (3ª Avaliación)

e

g

j

O desenvolvemento da

humanidade e o uso

dos materiais.

Consecuencias

económicas e sociais

do desenvolvemento.

Globalización,

deslocalización e

desenvolvemento

sostible.

Realizar estudos sinxelos e

presentar conclusións sobre

aspectos relacionados cos

materiais e a súa influencia

no desenvolvemento da

humanidade.

Relaciona o progreso humano co

descubrimento das propiedades de certos

materiais que permiten a súa transformación

e aplicacións tecnolóxicas.

CCEC

80

3

Relaciona a evolución da

humanidade co uso de diferentes

materiais e as consecuencias de

este uso

80% Cuestionarios

20% Actitude

Analiza a relación dos conflitos entre pobos

como consecuencia da explotación dos

recursos naturais para obter produtos de alto

valor engadido e/ou materiais de uso

tecnolóxico.

CSC

f

k

Procesos de obtención

de materiais: custos

económicos, sociais e

medioambientais. O

ciclo de vida dos

productos. Aplicacións a

casos concretos nun

contexto real do entorno

próximo.

B5.3. Os residuos como

recurso. Reducir,

reutilizar e reciclar.

Coñecer os principais

métodos de obtención de

materias primas e as súas

posibles repercusions

sociais e medioambientais.

Describe o proceso de obtención de

diferentes materiais, valorando o seu custo

económico, medioambiental e a

conveniencia da súa reciclaxe.

CSC

12

Coñece a orixe de diversos

materiais e as consecuencias da

extracción e o uso dos mesmos

Valora e describe o problema

medioambiental e social dos vertidos tóxicos.
CSC

Recoñece os efectos da corrosión sobre os

metais, o custo económico que supón e os

métodos para protexelos.

CMCCT

Xustifica a necesidade do aforro, reutilización

e reciclado de materiais en términos

económicos e medioambientais.

CSC

f

j

Os novos materiais.

Aplicacións actuais e

perspectivas de futuro

en distintos campos. A

nanotecnoloxía.

Coñecer as aplicacións dos

novos materiais en campos

tales como electricidade e

electrónica, textil, transporte,

alimentación, construción e

medicina.

Define o concepto de nanotecnoloxía e

describe as súas aplicacións presentes e

futuras en diferentes campos.

CD

CCEC

20 2
Entende o que é a nanotecnoloxía

e describe as súas aplicacións

80% Cuestionarios

20% Actitude
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5.5. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º DE BACHARELATO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

Ponderación

(%)
Temporalización

Indicadores de logro

Grao mínimo de consecución

(nivel de logro mínimo para

obter una puntuación de 5 sobre

10)

Procedementos e

instrumentos de

avaliación

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función. - (2ª Avaliación) (30%)

e

i

j

Niveis de organización

dos seres vivos.

Características que

definen os seres vivos:

funcións de nutrición,

relación e reprodución.

Especificar as

características que definen

aos seres vivos.

Describe as características que definen aos

seres vivos: funcións de nutrición, relación e

reprodución.

CCL

100 12

Distingue as características

fisicoquímicas e propiedades das

moléculas básicas que configuran

a estrutura celular, destacando a

uniformidade molecular dos seres

vivos.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

Concepto de

bioelemento e

biomolécula.

Clasifición dos

bioelementos e das

biomoléculas.

Distinguir bioelemento,

oligoelemento e

biomolécula.

Identifica e clasifica os distintos

bioelementos e biomoléculas presentes nos

seres vivos.

CAA

j

d

i

Estrutura, composición

química e propiedades

das biomoléculas.

Diferenciar e clasificar os

diferentes tipos de

biomoléculas que constitúen

a materia viva

relacionándoas coas súas

respectivas funcións

biolóxicas na célula.

Distingue as características fisicoquímicas e

propiedades das moléculas básicas que

configuran a estrutura celular, destacando a

uniformidade molecular dos seres vivos.

CAA
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Diferenciar cada un dos

monómeros constituíntes

das macromoléculas

orgánicas.

Identifica cada un dos monómeros

constituíntes das macromoléculas

orgánicas.

CAA

d

Relación entre estrutura

e funcións biolóxicas

das biomoléculas.

Recoñecer e identificar

algunhas macromoléculas

cuxa conformación está

directamente relacionada

coa función que

desempeñan.

Asocia biomoléculas coa súa función

biolóxica de acordo coa súa estrutura

tridimensional.

CAA

Bloque 2. A organización celular. - (2ª Avaliación) (30%)

e

i

g

A célula como unidade

estrutural, funcional e

xenética.

Modelos de

organización celular:

Célula procariota e

eucariota. Célula animal

e célula vexetal. dos

seres vivos.

Describir a célula como

unidade estrutural, funcional

e xenética dos seres vivos e

distinguir unha célula

procariota dunha eucariota e

unha célula animal dunha

vexetal, analizando as súas

semellanzas e diferenzas.

Interpreta a célula como unha unidade

estrutural, funcional e xenética dos seres

vivos.

CMCCT

100 10

Identifica á célula coma unidade

fundamental dos seres vivos, as

súas funcións e orgánulos.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

Perfila células procariotas e eucarióticas e

nomea as súas estruturas.
CMCCT

k

g

Estrutura e función dos

orgánulos celulares.

Planificación e

realización de prácticas

de laboratorio.

Observación

microscópica de células

eucariotas animais e

vexetais.

Identificar os orgánulos

celulares, describindo a súa

estrutura e función.

Representa esquematicamente os

orgánulos celulares, asociando cada

orgánulo coa súa función ou funcións.

CMCCT

Recoñece e nomea mediante

microfotografías ou preparacións

microscópicas células animais e vexetais.

CAA

e

i

O ciclo celular. A

división celular: A mitose

e a meiose. Importancia

Recoñecer e identificar as

fases da mitose e meiose

Describe os acontecementos fundamentais

en cada unha das fases da mitose e

meiose.

CCL

49



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

d

j

na evolución dos seres

vivos.

argumentando a súa

importancia biolóxica.

Establecer as analoxías e

diferenzas principais entre

os procesos de división

celular mitótica e meiótica.

Selecciona as principais analoxías e

diferenzas entre a mitose e a meiose.

CMCCT

CD

Bloque 3. Histoloxía. - (2ª Avaliación) (20%)

i

g

Concepto de tecido,

órgano, aparato e

sistema.

Diferenciar os distintos

niveis de organización

celular interpretando como

se chega ao nivel tisular.

Identifica os distintos niveis de organización

celular e determina as súas vantaxes para

os seres pluricelulares.

CAA

100 3

Relaciona tecidos animais e/ou

vexetais coas súas células

características, asociando a cada

unha delas a función que realiza.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

i

j

Principais tecidos

animais: estrutura e

función.

Principais tecidos

vexetais: estrutura e

función.

Recoñecer e indicar a

estrutura e composición dos

tecidos animais e vexetais

relacionándoos coas

funcións que realizan.

Relaciona tecidos animais e/ou vexetais

coas súas células características, asociando

a cada unha delas a función que realiza.

CMCCT

g

k

Observacións

microscópicas de

tecidos animais e

vexetais.

Asociar imaxes

microscópicas co tecido ao

que pertencen.

Relaciona imaxes microscópicas co tecido

ao que pertencen.

CAA

CD

Bloque 4. A biodiversidade. - (2ª Avaliación) (20%)

j

e

A evolución como fonte

de biodiversidade.

Proceso de

especiación.

Relacionar a biodiversidade

co proceso evolutivo.

Relaciona a biodiversidade co proceso de

formación de especies mediante cambios

evolutivos.

CSC

20 3

Relaciona a biodiversidade co

proceso de formación de especies

mediante cambios evolutivos.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30Identifica o proceso de selección natural e a

variabilidade individual como factores clave

no aumento de biodiversidade.

CMCCT

Enumera as fases da especiación. CCL
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Identifica os factores que favorecen a

especiación.
CMCCT

j

b

d

Clasificación e

nomenclatura dos seres

vivos. Grandes grupos

taxonómicos.

Coñecer e indicar os

grandes grupos

taxonómicos de seres vivos.

Identifica os grandes grupos taxonómicos

dos seres vivos.
CMCCT

Interpretar os sistemas de

clasificación e nomenclatura

dos seres vivos.

Coñece e utiliza claves dicotómicas ou

outros medios para a identificación e

clasificación de diferentes especies de

animais e plantas.

CSIEE

Manexa e traballa cos sistemas de

clasificación e a nomenclatura dos seres

vivos.

CSIEE

10 3

Coñece o concepto de

biodiversidade e relaciona este

concepto coa variedade e

abundancia de especies.

e

a

Concepto de

biodiversidade. Índices

de biodiversidade.

Definir o concepto de

biodiversidade e coñecer e

identificar os principais

índices de cálculo de

diversidade biolóxica.

Coñece o concepto de biodiversidade e

relaciona este concepto coa variedade e

abundancia de especies.

CCEC

Resolve problemas de cálculo de índices de

diversidade.
CMCCT

Aprecia o reino vexetal como

desencadeante da biodiversidade.
CSC

j

h

Características dos

dominios e os reinos

dos seres vivos.

Coñecer e indicar as

características dos tres

dominios e os cinco reinos

nos que se clasifican os

seres vivos.

Recoñece os tres dominios e os cinco

reinos nos que agrupan os seres vivos.
CMCCT

Enumera as características de cada un dos

dominios e dos reinos nos que se clasifican

os seres vivos.

CCL

Bloque 4. A biodiversidade. - (3ª Avaliación) (30%)

h

i

As grandes zonas

bioxeográficas.

Situar as grandes zonas

bioxeográficas e os

principais biomas.

Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o

mapa as principais zonas bioxeográfcas.

CMCCT

CCEC 1

Identifica as principais variables

climáticas que inflúen na

distribución dos grandes biomas.
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j Patróns de distribución.

Os principais biomas.

Diferencia os principais biomas e

ecosistemas terrestres e mariños.

CAA

CD

Relaciona as zonas

bioxeográficas coas

principais variables

climáticas.

Recoñece e explica a influencia do clima na

distribución de biomas, ecosistemas e

especies.

CCL

Identifica as principais variables climáticas

que inflúen na distribución dos grandes

biomas.

CMCCT

Interpretar mapas

bioxeograficos e determinar

as formacións vexetais

correspondentes.

Interpreta mapas bioxeográficos e de

vexetación.
CMCCT

Asocia e relaciona as principais formacións

vexetais cos biomas correspondentes.
CAA

d

Factores que inflúen na

distribución dos seres

vivos: xeolóxicos e

biolóxicos.

Valorar a importancia da

latitude, a altitude e outros

factores xeográficos na

distribución das especies.

Relaciona a latitude, a altitude, a

continentalidade, a insularidade e as

barreiras oroxénicas e mariñas coa

distribución das especies.

CMCCT

CD

2

Enumera os principais

ecosistemas de Galicia, e as súas

especies máis representativas.

Coñece e explica as principais

ameazas que penden sobre as

h

j

Ecosistemas da

Península Ibérica.

Ecosistemas de

Galicia.

Recoñecer e indicar a

importancia bioxeográfica da

Península Ibérica no

mantemento da

biodiversidade e a

aportación de Galicia á

biodiversidade.

Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa

situación entre dúas áreas bioxeográficas

diferentes.

CSIEE

CD

Recoñece a importancia da Península

Ibérica como mosaico de ecosistemas.

CSC

CCEC

Enumera os principais ecosistemas da

Península Ibérica e de Galicia, e as súas

especies máis representativas.

CCEC
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70

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

especies e que fomentan a súa

extinción.i

j

Importancia ecolóxica

das illas e a súa

relación coa

biodiversidade.

Coñecer e indicar a

importancia das illas como

lugares que contribúen á

biodiversidade e á evolución

das especies.

Enumera os factores que favorecen a

especiación nas illas.
CMCCT

Recoñece a importancia das illas no

mantemento da biodiversidade.
CCEC

e

g

Concepto de

endemismo. Principais

endemismos da

Península Ibérica e de

Gallicia.

Definir o concepto de

endemismo e coñecer e

identificar os principais

endemismos da flora e a

fauna españolas e galegas.

Define o concepto de endemismo ou

especie endémica.
CMCCT

Identifica os principais endemismos de

plantas e animais en España e en Galicia.
CCEC

j

b

h

Importancia biolóxica da

biodiversidade.

Coñecer e relacionar as

aplicacións da

biodiversidade en campos

como a saúde, a medicina, a

alimentación e a industria.

Enumera as vantaxes que se derivan do

mantemento da biodiversidade para o ser

humano.

CSC

a

b

h

Causas da perda de

biodiversidade.

Coñecer e indicar as

principais causas de

perda de biodiversidade,

así como as ameazas

máis importantes para a

extinción de especies.

Enumera as principais causas de perda de

biodiversidade.

CMCCT

CSC

Coñece e explica as principais ameazas que

penden sobre as especies e que fomentan a

súa extinción.

CSC

a

h

c

O factor antrópico na

conservación da

biodiversidade.

Enumerar as principais

causas de orixe antrópica

que alteran a

biodiversidade.

Enumera as principais causas de perda de

biodiversidade derivadas das actividades

humanas.

CSC

Indica as principais medidas que reducen a

perda de biodiversidade.
CSIEE

Comprender e diferenciar os

inconvenientes producidos

polo tráfico de especies

exóticas e pola liberación ao

medio de especies

alóctonas ou invasoras.

Coñece e explica os principais efectos

derivados da introdución de especies

alóctonas nos ecosistemas.

CMCCT
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e

Estudo dun ecosistema.

Cómputo da

biodiversidade.

Describir as principais

especies e valorar a

biodiversidade dun

ecosistema próximo.

Deseña experiencias para o estudo de

ecosistemas e a valoración da súa

biodiversidade.

CCEC

CSIEE

CD

Bloque 5. As plantas: Funcións e adaptacións ao medio. - (3ª Avaliación) (30%)

e

j

Absorción da auga e

sales minerais nos

vexetais.

Describir como se realiza a

absorción da auga e sales

minerais.

Describe a absorción da auga e os sales

minerais.
CMCCT

40 4

Coñece e explica a composición

do zume bruto e os seus

mecanismos de absorción e

transporte.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

i

j

Funcións de nutrición

nas plantas. Proceso

de obtención e

transporte dos

nutrientes.

Coñecer e identificar a

composición do zume bruto

e os seus mecanismos de

transporte.

Coñece e explica a composición do zume

bruto e os seus mecanismos de transporte.

CMCCT

CCL

e

Procesos de

transpiración,

intercambio de gases e

gutación.

Explicar os procesos de

transpiración, intercambio

de gases e gutación.

Describe os procesos de transpiración,

intercambio de gases e gutación.

CMCCT

CCL

j
Transporte do zume

elaborado.

Coñecer e identificar a

composición do zume

elaborado e os seus

mecanismos de transporte.

Explicita a composición do zume elaborado

e os seus mecanismos de transporte.
CMCCT

j A fotosíntese.

Comprender e diferenciar as

fases da fotosíntese e os

factores que afectan ao

proceso.

Detalla os principais feitos que acontecen

durante cada unha das fases da fotosíntese

asociando, a nivel de orgánulo, onde se

producen.

CMCCT

i

j

Importancia biolóxica da

fotosíntese.

Destacar a importancia

biolóxica da fotosíntese.
Argumenta e precisa a importancia da

fotosíntese como proceso de biosíntese,

imprescindible para o mantemento da vida

na Terra.

CCL

CSC
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e

A excreción en

vexetais. Tecidos

secretores.

Explicar a función de

excreción en vexetais e as

substancias producidas

polos tecidos secretores.

Recoñece algún exemplo de excreción en

vexetais.
CMCCT

Relaciona os tecidos secretores e as

substancias que producen.
CAA

e

g

Funcións de relación

nas plantas. Os

tropismos e as nastias.

Describir tropismos e

nastias ilustrándoos con

exemplos.

Describe e coñece exemplos de tropismos e

nastias.
CMCCT

15 2
Valora o proceso de regulación

das hormonas vexetais.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

e

j

i

j

As hormonas vexetais.

Tipos e funcións.

B5.9. Definir o proceso de

regulación nas plantas

mediante hormonas

vexetais.

Valora o proceso de regulación das

hormonas vexetais.
CAA

Coñecer e relacionar os

diferentes tipos de

fitohormonas e as súas

funcións.

Relaciona as fitohormonas e as funcións

que desempeñan.
CAA

j

i

Efectos da luz e a

temperatura sobre o

desenvolvemento das

plantas.

Comprender e diferenciar os

efectos da temperatura e da

luz no desenvolvemento das

plantas.

Argumenta os efectos da temperatura e a

luz no desenvolvemento das plantas.
CCL

d

j

Funcións de

reprodución en

vexetais. Tipos de

reprodución.

Entender os mecanismos de

reprodución asexual e a

reprodución sexual nas

plantas.

Distingue os mecanismos de reprodución

asexual e a reprodución sexual nas plantas.
CMCCT

40 4

Diferenza os ciclos biolóxicos e

briofitas, pteridofitas eespermafitas

e as súas fases e estruturas

características.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30
j

i

Ciclos biolóxicos dos

principais grupos de

plantas.

Diferenciar os ciclos

biolóxicos de briofitas,

pteridofitas e espermafitas e

as súas fases e estruturas

características.

Diferenza os ciclos biolóxicos e briofitas,

pteridofitas eespermafitas e as súas fases e

estruturas características.

CMCCT

Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e

ciclos biolóxicos dos diferentes grupos de

plantas.

CMCCT

55



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

j

i

A semente e o froito.

A polinización e

fecundación nas

espermafitas.

Entender os procesos de

polinización e de dobre

fecundación nas

espermafitas. A formación

da semente e o froito.

Explica os procesos de polinización e de

fecundación nas espermafitas e diferenza a

orixe e as partes da semente e do froito.

CMCCT

CCL

d

j

i

j

Propagación dos froitos

e diseminación das

sementes. O proceso da

xerminación.

Coñecer e indicar os

mecanismos de

diseminación das sementes

e os tipos de xerminación.

Distingue os mecanismos de diseminación

das sementes e os tipos de xerminación.
CMCCT

Coñecer e relacionar as

formas de propagación dos

froitos.

Identifica os mecanismos de propagación

dos froitos.

CMCCT

CAA

i

j

As adaptacións dos

vexetais ao medio.

Recoñecer e relacionar as

adaptacións máis

características dos vexetais

aos diferentes medios nos

que habitan.

Relaciona as adaptacións dos vexetais co

medio no que se desenvolven.
CAA

k

g

Aplicacións e

experiencias prácticas

de anatomía e fisioloxía

vexetal .

Deseñar e realizar

experiencias nas que se

probe a influencia de

determinados factores no

funcionamento dos vexetais.

Realiza experiencias que demostren a

intervención de determinados factores no

funcionamento das plantas.

CSIEE

CMCCT

5 2

Realiza experiencias que

demostren o funcionamento das

plantas.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio. - (3ª Avaliación) (40%)

j

Funcións de nutrición

nos animais.
Comprender e discriminar

os conceptos de nutrición

heterótrofa e de

alimentación.

Argumenta as diferenzas máis significativas

entre os conceptos de nutrición e

alimentación.

CCL

40 6

Coñece a anatomía e fisioloxía de

todos os aparellos e sistemas

implicados na nutrición dos

animais.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30Coñece as características da nutrición

heterótrofa, distinguindo os tipos principais.
CMCCT
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i

Estrutura e función

dos aparatos

dixestivos e as súas

glándulas.

Distinguir os modelos de

aparatos dixestivos dos

invertebrados.

Recoñece e diferenza os aparatos

dixestivos dos invertebrados.
CMCCT

i

Estrutura e función dos

aparatos dixestivos e as

súas glándulas.

Distinguir os modelos de

aparatos dixestivos dos

vertebrados.

Recoñece e diferenza os aparatos

dixestivos dos vertebrados.
CMCCT

j

Estrutura e función dos

aparatos dixestivos e as

súas glándulas.

Diferenciar a estrutura e

función dos órganos do

aparato dixestivo e as súas

glándulas.

Relaciona cada órgano do aparato dixestivo

coa función que realizan.
CAA

Describe a absorción no intestino. CCL

j

Aparatos circulatorios.

Pigmentos respiratorios

nos animais. A linfa.

Coñecer e relacionar a

importancia de pigmentos

respiratorios no transporte

de osíxeno.

Recoñece e explica a existencia de

pigmentos respiratorios nos animais.

CCL

CMCCT

Comprender e describir os

conceptos de circulación

aberta e pechada,

circulación simple e dobre

incompleta ou completa.

Relaciona circulación aberta e pechada cos

animais que a presentan e explica as súas

vantaxes e inconvenientes.
CAA

Asocia representacións sinxelas do aparato

circulatorio co tipo de circulación (simple,

dobre, incompleta ou completa.

CD

CMCCT

Coñecer e relacionar a

composición e función da

linfa.

Indica a composición da linfa, identificando

as súas principais funcións.
CMCCT
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i

j

e

O transporte de gases

e a respiración. Tipos

de aparatos

respiratorios.

Respiración celular.

Distinguir respiración celular

de respiración (ventilación,

intercambio gasoso).

Diferenza respiración celular e respiración,

explicando o significado biolóxico de

respiración celular.

CAA

CMCCT

Coñecer e indicar os

distintos tipos de aparatos

respiratorios en

invertebrados e vertebrados.

Asocia os diferentes aparatos respiratorios

cos grupos aos que pertencen,

recoñecéndoos en representacións

esquemáticas.

CD

e

j

d

A excreción: tipos de

aparatos excretores en

invertebrados e

vertebrados. Produtos

da excreción.

Definir o concepto de

excreción e relacionalo cos

obxectivos que persegue.

Define e explica o proceso da excreción.

CCL

Enumerar os principais

produtos de excreción e

sinalar as diferenzas

apreciables nos distintos

grupos de animais en

relación con estes produtos.

Enumera os principais produtos de

excreción, clasificando os grupos de

animais segundo os produtos de excreción.
CMCCT

Describir os principais tipos

órganos e aparatos

excretores nos distintos

grupos de animais.

Describe os principais aparatos excretores

dos animais, recoñecendo as principais

estruturas deles a partir de representación

esquemáticas.

CMCCT

Estudar a estrutura das

nefronas e o proceso de

formación dos ouriños.

Localiza e identifica as distintas rexións

dunha nefrona.
CMCCT

Explica o proceso de formación dos ouriños. CMCCT

Coñecer e relacionar

mecanismos específicos ou

singulares de excreción en

vertebrados.

Identifica os mecanismos específicos ou

singulares de excreción dos vertebrados.
CMCCT

j

e

Funcións de relación

nos animais. Os

receptores e os

efectores. O sistema

Comprender e describir o

funcionamento integrado

Integra a coordinación nerviosa e hormonal,

relacionando ambas as dúas funcións.
CAA 15 3 Coñece a anatomía e fisioloxía de

todos os aparellos e sistemas

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30
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i

nervioso e o endócrino.

A homeostase.

dos sistemas nervioso e

hormonal en animais.

implicados na relación dos

animais.

Coñecer e identificar os

principais compoñentes do

sistema nervioso e o seu

funcionamento.

Define estímulo, receptor, transmisor,

efector.
CCL

Identifica distintos tipos de receptores

sensoriais e nervios.
CMCCT

Explicar o mecanismo de

transmisión do impulso

nervioso.

Explica a transmisión do impulso nervioso

na neurona e entre neuronas.
CCL

Identificar os principais tipos

de sistemas nerviosos en

invertebrados.

Distingue os principais tipos de sistemas

nerviosos en invertebrados.
CMCCT

Diferenciar o

desenvolvemento do

sistema nervioso en

vertebrados.

Identifica os principais sistemas nerviosos

de vertebrados.
CMCCT

Describir os compoñentes e

funcións do sistema

nervioso tanto dende o

punto de vista anatómico

(SNC e SNP) como

funcional (somático e

autónomo).

Describe o sistema nervioso central e

periférico dos vertebrados, diferenciando as

funcións do sistema nervioso somático e o

autónomo.

CMCCT

Describir os compoñentes

do sistema endócrino e a

súa relación co sistema

nervioso.

Establece a relación entre o sistema

endócrino e o sistema nervioso.

CAA

CSIEE

Enumerar as glándulas

endócrinas en vertebrados,

as hormonas que producen

e as funcións destas.

Describe as diferenzas entre glándulas

endócrinas e exócrinas.

CCL

CMCCT
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Discrimina que función reguladora e en que

lugar se evidencia, a actuación dalgunhas

das hormonas que actúan no corpo

humano.

CMCCT

Relaciona cada glándula endócrina coa

hormona ou hormonas máis importantes

que segrega, explicando a súa función de

control.

CMCCT

Coñecer e identificar as

hormonas e as estruturas

que as producen nos

principais grupos de

invertebrados.

Relaciona as principais hormonas dos

invertebrados coa súa función de control.
CAA

Identifica o concepto de homeostase e a

súa relación co sistema nervioso e

endócrino.

CMCCT

e

A reprodución nos

animais. Tipos de

reprodución. Vantaxes e

inconvenientes.

Definir o concepto de

reprodución e diferenciar

entre reprodución sexual e

reprodución asexual. Tipos.

Vantaxes e inconvenientes.

Describe as diferenzas entre reprodución

asexual e sexual, argumentando as

vantaxes e inconvenientes de cada unha

delas.

CCL

CMCCT

40 4

Coñece a anatomía e fisioloxía de

todos os aparellos e sistemas

implicados na reprodución dos

animais.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

Identifica tipos de reprodución asexual en

organismos unicelulares e pluricelulares.
CMCCT

Distingue os tipos de reprodución sexual. CAA

e

A gametoxénese.

Describir os procesos da

gametoxénese.

Distingue e compara o proceso de

espermatoxénese e ovoxénese.
CAA

j

e

A fecundación e o

desenvolvemento

embrionario.

Coñecer e relacionar os

tipos de fecundación en

animais e as súas etapas.

Diferenza os tipos de fecundación en

animais e as súas etapas.
CMCCT

Describir as distintas fases

do desenvolvemento

embrionario.

Identifica as fases do desenvolvemento

embrionario e os acontecementos

característicos de cada unha delas

CAA

CMCCT
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Relaciona os tipos de ovo, cos procesos de

segmentación e gastrulación durante o

desenvolvemento embrionario.

CMCCT

d

Os ciclos biolóxicos

máis característicos dos

animais.

Analizar os ciclos biolóxicos

dos animais.

Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos

animais.
CAA

j

i

As adaptacións dos

animais ao medio.

Recoñecer e relacionar as

adaptacións máis

características dos animais

aos diferentes medios nos

que habitan.

Identifica as adaptacións animais aos

medios aéreos.
CAA

Identifica as adaptacións animais aos

medios acuáticos.
CAA

Identifica as adaptacións animais aos

medios terrestres.
CAA

k

g

Aplicacións e

experiencias prácticas

de anatomía e fisioloxía

animal.

Realizar experiencias de

fisioloxía e anatomía animal.

Describe e realiza experiencias de fisioloxía

e anatomía animal.
CSIEE 5 2

Realiza experiencias de fisioloxía

e anatomía animal.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra. - (1ª Avaliación) (40%)

i

j

Análise e interpretación

dos métodos de estudo

da Terra.

Interpretar os diferentes

métodos de estudo da Terra,

identificando as súas

achegas e limitacións.

Caracteriza os métodos de estudo da Terra

sobre a base dos procedementos que utiliza

e ás súas achegas e limitacións.

CMCCT

CD

30 4

Analiza o modelo xeoquímico e

xeodinámico da Terra,

contrastando o que achega cada

un deles ao coñecemento da

estrutura da Terra.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30d

j

Estrutura do interior

terrestre: Capas que se

diferencian en función

da súa composición e en

función do súa

mecánica.

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 descontinuidades

e zonas de transición.

Resume a estrutura e composición do

interior terrestre, distinguindo as súas capas

composicionais e mecánicas, así como as

descontinuidades e zonas de transición

entre elas.

CCL

Sitúa en mapas e esquemas as diferentes

capas da Terra, identificando as

descontinuidades que permiten

diferencialas.

CMCCT

CD
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Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico

da Terra, contrastando o que achega cada

un deles ao coñecemento da estrutura da

Terra.

CCEC

e

Dinámica litosférica.
Precisar os distintos

procesos que condicionan a

estrutura actual terrestre.

Detalla e enumera procesos que deron lugar

á estrutura actual do planeta.
CCL

40 6

Identifica os tipos de bordos de

placas explicando os fenómenos

asociados a eles.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

j

b

Evolución das teorías

dende a Deriva

continental ata a

Tectónica de placas.

Comprender e diferenciar a

teoría da deriva continental

de Wegener e a súa

relevancia para o

desenvolvemento da teoría

da Tectónica de placas.

Indica as achegas máis relevantes da deriva

continental, para o desenvolvemento da

teoría da Tectónica de placas.

CCEC

Clasificar os bordos de

placas litosféricas, sinalando

os procesos que acontecen

entre eles.

Identifica os tipos de bordos de placas

explicando os fenómenos asociados a eles.

CD

CMCCT

g

Achegas das novas

tecnoloxías na

investigación do noso

planeta.

Aplicar os avances das

novas tecnoloxías na

investigación xeolóxica.
Distingue métodos desenvolvidos grazas ás

novas tecnoloxías, asociándoos coa

investigación dun fenómeno natural.

CD

CMCCT

b

Minerais e rochas.

Conceptos. Clasificación

xenética das rochas.

Observación de

coleccións de minerais e

rochas.

Recoñecemento e

identificación de

Seleccionar e identificar os

minerais e os tipos de

rochas máis frecuentes,

especialmente aqueles

utilizados en edificios,

monumentos e outras

aplicacións de interese

social ou industria.

Identifica minerais e rochas frecuentes en

Galicia.
CSC 30 6

Identifica as aplicacións dos

distintos tipos de minerais e

rochas.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30
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minerais e rochas

frecuentes en Galicia.

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos. - (1ª Avaliación) (40%)

i

j

Magmatismo:

Clasificación das rochas

magmáticas. Rochas

magmáticas de interese.

O magmatismo na

Tectónica de placas.

Relacionar o magmatismo e

a tectónica de placas.

Explica a relación entre o magmatismo e a

tectónica de placas, coñecendo as

estruturas resultantes da localización dos

magmas en profundidade e en superficie.

CMCCT

25 6

Explica a relación entre o

magmatismo e a tectónica de

placas, coñecendo as estruturas

resultantes da localización dos

magmas en profundidade e en

superficie.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

Categorizar os distintos

tipos de magmas sobre a

base da súa composición e

distinguir os factores que

inflúen no magmatismo.

Discrimina os factores que determinan os

diferentes tipos de magmas, clasificándoos

atendendo á súa composición.

CAA

Establecer as diferenzas de

actividade volcánica,

asociándoas ao tipo de

magma.

Relaciona os tipos de actividade volcánica,

coas características do magma

diferenciando os distintos produtos emitidos

nunha erupción volcánica.

CAA

CMCCT

i

j

Riscos xeolóxicos:

vulcanismo e

sismicidade.

Diferenciar os riscos

xeolóxicos derivados dos

procesos internos.

Vulcanismo e sismicidade.

Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos

procesos internos. Vulcanismo e

sismicidade.

CSC

e

d

Metamorfismo:

Procesos metamórficos.

Físico-química do

metamorfismo, tipos de

metamorfismo.

Clasificación das rochas

metamórficas. O

metamorfismo na

Tectónica de placas.

Detallar o proceso de

metamorfismo, relacionando

os factores que lle afectan e

os seus tipos.
Clasifica o metamorfismo en función dos

diferentes factores que o condicionan.

CMCCT

CAA

20 6

Ordena e clasifica as rochas

metamórficas máis frecuentes da

codia terrestre, relacionando a súa

textura co tipo de metamorfismo

experimentado.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30
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i

e

j

Procesos

sedimentarios. As

facies sedimentarias:

identificación e

interpretación.

Clasificación e xénese

das principais rochas

sedimentarias.

Relacionar estruturas

sedimentarias e ambientes

sedimentarios.
Detalla e discrimina as diferentes fases do

proceso de formación dunha rocha

sedimentaria

CMCCT

25 6

Detalla e discrimina as diferentes

fases do proceso de formación

dunha rocha sedimentaria

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30Explicar a diaxénese e as

súas fases.
Describe as fases da diaxénese.

CCL

Magmatismo;

Metamorfismo e

Procesos

sedimentarios

Recoñecer e relacionar a

utilidade das rochas

magmáticas analizando as

súas características, tipos e

utilidades.

Diferenza os distintos tipos de rochas

magmáticas, identificando con axuda de

claves as máis frecuentes e relacionando a

súa textura co seu proceso de formación.

CAA

10 4

Ordena e clasifica as rochas máis

frecuentes da codia terrestre,

relacionando a súa textura co seu

tipo.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

Identificar rochas

metamórficas a partir das

súas características e

utilidades.

Ordena e clasifica as rochas metamórficas

máis frecuentes da codia terrestre,

relacionando a súa textura co tipo de

metamorfismo experimentado.

CAA

Clasificar as rochas

sedimentarias aplicando as

súas distintas orixes como

criterio.

Ordena e clasifica as rochas sedimentarias

máis frecuentes da codia terrestre segundo

a súa orixe.

CAA

CSIEE

j
A deformación en

relación á Tectónica de

placas.

Analizar os tipos de

deformación que

experimentan as rochas,

Asocia os tipos de deformación tectónica

cos esforzos aos que se someten as rochas

e coas propiedades destas.

CAA 20 8 Asocia os tipos de deformación

tectónica cos esforzos aos que se
Control escrito: 70

64



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

Comportamento

mecánico das rochas.

establecendo a súa relación

cos esforzos a que se ven

sometidas.

someten as rochas e coas

propiedades destas. Actividades e traballos:

30

Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas

coa tectónica de placas.
CD

k

g

Tipos de deformación:

dobras e fallas.

Técnicas para a

identificación de

distintos tipos de rochas.

Construción de modelos

onde se representen os

principais tipos de

pregues e fallas.

Representar os elementos

dunha dobra e dunha falla.

Distingue os elementos dunha dobra,

clasificándoos atendendo a diferentes

criterios.
CMCCT

Recoñece e clasifica os distintos tipos de

falla, identificando os elementos que a

constitúe.

CAA

CMCCT

Bloque 9. Historia da Terra. - (1ª Avaliación) (20%)

k

j

Estratigrafía: concepto

e obxectivos. Principios

fundamentais. Definición

de estrato.

Interpretación e

realización de mapas

topográficos e cortes

xeolóxicos.

Deducir a partir de mapas

topográficos e cortes

xeolóxicos dunha zona

determinada, a existencia de

estruturas xeolóxicas e a

súa relación co relevo.

Interpreta e realiza mapas topográficos e

cortes xeolóxicos sinxelos. CMCCT

CAA

100 2

Interpreta cortes xeolóxicos e

determina a antigüidade dos seu

estratos, as discordancias e a

historia xeolóxica da rexión,

identificando os grandes

acontecementos xeoloxicos

ocorridos e as oroxenias.

Control escrito: 70

Actividades e traballos:

30

j

e

Datacións relativas e

absolutas: estudo de

cortes xeolóxicos

sinxelos. Grandes

divisións xeolóxicas: A

táboa do tempo

xeolóxico. Principais

acontecementos na

historia xeolóxica da

Terra. Oroxenias.

Aplicar criterios cronolóxicos

para a datación relativa de

formacións xeolóxicas e

deformacións localizadas

nun corte xeolóxico.

Describir as grandes

divisions do tempo en

xeoloxía. Oroxenias e

grandes acontecementos

xeolóxicos.

Interpreta cortes xeolóxicos e determina a

antigüidade dos seu estratos, as

discordancias e a historia xeolóxica da

rexión, identificando os grandes

acontecementos xeoloxicos ocorridos e as

oroxenias.

CMCCT

CAA
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d

j

Extincións masivas e

as súas causas naturais.

Estudo e

recoñecemento de

fósiles.

Interpretar o proceso de

fosilización e os cambios

que se producen. Analizar

as causas da extinción das

especies.

Categoriza os principais fósiles guía,

valorando a súa importancia para o

establecemento da historia xeolóxica da

Terra.

CAA

CMCCT

5.6. CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE BACHARELATO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave
Ponderación (%) Temporalización

Grao mínimo de consecución

(nivel de logro mínimo para

obter una puntuación de 5

sobre 10)

Procedementos e

instrumentos de

avaliación

Bloque 1. Procedementos de traballo. (1ª Avaliación) - (20%)

d

e

g

A comunicación en

ciencia e tecnoloxía. O

artigo científico. Fontes

de divulgación científica.

Elaboración de informes

e presentación dos

mesmos utilizando

distintos medios.

Obter, seleccionar e valorar

informacións relacionados

con temas científicos da

actualidade.

Analiza un texto científico, valorando de

forma crítica o seu contido.

CCEC

CAA

100 4

Presenta información sobre un

tema tras realizar unha procura

guiada de fontes de contido

científico, utilizando tanto os

soportes tradicionais, como

Internet.

80% Cuestionarios

20% Actitude

Presenta información sobre un tema tras

realizar unha procura guiada de fontes de

contido científico, utilizando tanto os

soportes tradicionais, como Internet.

CCL

CD

CAA

a

b

Ciencia, tecnoloxía e

sociedade. Perspectiva

histórica.

Valorar a importancia que

ten a investigación e o

desenvolvemento

Analiza o papel que a investigación

científica ten como motor da nosa

sociedade e a súa importancia ao longo da

historia.

CAA

CCEC
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tecnolóxico na actividade

cotiá.

e

g

k

A comunicación en

ciencia e tecnoloxía. O

artigo científico. Fontes

de divulgación científica.

Elaboración de informes

e presentación dos

mesmos utilizando

distintos medios.

Comunicar conclusións e

ideas en distintos soportes

a públicos diversos,

utilizando eficazmente as

tecnoloxías da información

e comunicación para

transmitir opinións propias

argumentadas.

Comenta artigos científicos divulgativos

realizando valoracións críticas e análises

das consecuencias sociais dos textos

analizados e defende en público as súas

conclusións.

CCL

CD

CAA

Bloque 2. A Terra e a vida. (1ª Avaliación) - (80%)

i

j

Orixe e formación da

Terra, deriva continental e

tectónica de placas.

Xustificar a teoría de deríva

continental en función das

evidencias experimentais

que a apoian.

Xustifica a teoría de deriva continental a

partir das probas xeográficas,

paleontolóxicas, xeolóxicas e

paleoclimáticas.

CMCCT

40 6

Utiliza a tectónica de placas para

explicar a expansión do fondo

oceánico e a actividade sísmica e

volcánica nos bordos das placas.

80% Cuestionarios

20% Actitude

Explicar a tectónica de

placas e os fenómenos a

que dá lugar e os distintos

riscos consecuencia destes

fenómenos.

Utiliza a tectónica de placas para explicar a

expansión do fondo oceánico e a actividade

sísmica e volcánica nos bordos das placas.

CMCCT

Nomea e explica medidas preditivas e

preventivas para o vulcanismo e terremotos.
CMCCT

j Vulcanismo e terremotos;

predición e prevención.

Determinar as

consecuencias do estudo

da propagación das ondas

sísmicas P e S, respecto

das capas internas da

Terra.

Relaciona a existencia de diferentes capas

terrestres coa propagación das ondas

sísmicas a través delas.

CAA

Describe as últimas investigacións

científicas en torno ao coñecemento da

orixe e desenvolvemento da vida na Terra.

CCEC

35 2

Describe as últimas

investigacións científicas en torno

ao coñecemento da orixe e

desenvolvemento da vida na

Terra.

j

h

Do fixismo ó

evolucionismo. A

evolución a debate,

teorías científicas sobre a

Establecer as probas que

apoian a teoría da selección

natural de Darwin e utilizala

para explicar a evolución

Describe as probas biolóxicas,

paleontolóxicas e moleculares que apoian a

teoría da evolución das especies.

CMCCT
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evolución, teorías

pseudocientíficas. A

evolución do home.

dos seres vivos na Terra,

enfrontándoa a teorías non

científicas.

Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck

para explicar a selección natural.
CMCCT

Enfronta o neodarwinismo coas

explicacións non científicas sobre a

evolución.

CMCCT

j

Do fixismo ó

evolucionismo. A

evolución a debate,

teorías científicas sobre a

evolución, teorías

pseudocientíficas. A

evolución do home.

Recoñecer a evolución

desde os primeiros

homínidos ata o home

actual e establecer as

adaptacións que nos fixeron

evolucionar.

Establece as diferentes etapas evolutivas

dos homínidos ata chegar ao Homo

sapiens, establecendo as súas

características fundamentais, tales como

capacidade cranial e altura.

CMCCT 20 2

Establece as diferentes etapas

evolutivas dos homínidos ata

chegar ao Homo sapiens.

Valora de forma crítica, as informacións

asociadas ao universo, a Terra e á orixe das

especies, distinguindo entre información

científica real, opinión e ideoloxía.

CSC 5 1

Valora de forma crítica, as

informacións asociadas ao

universo.

Bloque 3. Avances en Biomedicina. (2ª Avaliación)

h

j

Evolución histórica da

investigación médica e

farmacéutica.

Analizar a evolución

histórica na consideración e

tratamento das

enfermidades.

Coñece a evolución histórica dos métodos

de diagnóstico e tratamento das

enfermidades.

CCEC

30 2

Coñece a evolución histórica dos

métodos de diagnóstico e

tratamento das enfermidades.

80% Cuestionarios

20% Actitude

a

j

Evolución histórica da

investigación médica e

farmacéutica.

Distinguir entre o que é

Medicina e o que non o é.

Establece a existencia de alternativas á

medicina tradicional, valorando o seu

fundamento científico e os riscos que

implican.

CSC

a
Últimos avances en

Medicina.

Valorar as vantaxes que

suscita a realización dun

transplante e as súas

consecuencias.

Propón os transplantes como alternativa no

tratamento de certas enfermidades,

valorando as súas vantaxes e

inconvenientes.

CSC 30 2

Xustifica a necesidade de facer

un uso racional da sanidade e

dos medicamentos.

a

h

Evolución histórica da

investigación médica e

farmacéutica.

Tomar conciencia da

importancia da

investigación

médico-farmacéutica.

Describe o proceso que segue a industria

farmacéutica para descubrir, desenvolver,

ensaiar e comercializar os fármacos.

CMCCT 10 2
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j

a

Valoración crítica da

información relacionada

coa medicina. Uso

responsable dos

medicamentos. As

patentes.

Facer un uso responsable

do sistema sanitario e dos

medicamentos.

Xustifica a necesidade de facer un uso

racional da sanidade e dos medicamentos.
CSC 20 1

b

Valoración crítica da

información relacionada

coa medicina. Uso

responsable dos

medicamentos. As

patentes.

Diferenciar a información

procedente de fontes

científicas daquelas que

proceden de

pseudociencias ou que

perseguen obxectivos

meramente comerciais.

Discrimina a información recibida sobre

tratamentos médicos e medicamentos en

función da fonte consultada.

CCL

CSIEE

10 1

Bloque 4. A revolución xenética. (3ª Avaliación) - (60%)

C

e

g

h

i

j

A revolución xenética. O

xenoma humano. As

tecnoloxías do ADN

recombinante e a

enxeñaría xenética.

Aplicacións.

Recoñecer os feitos

históricos máis relevantes

para o estudo da xenética.

Coñece e explica o desenvolvemento

histórico dos estudos levados a cabo dentro

do campo da xenética.

CCEC 10 2

Coñece o desenvolvemento

histórico dos estudos levados a

cabo dentro do campo da

xenética.

80% Cuestionarios

20% Actitude

Obter, seleccionar e valorar

informacións sobre o ADN,

o código xenético, a

enxeñaría xenética e as

súas aplicacións médicas.

Sabe situar a información xenética que

posúe todo ser vivo, establecendo a

relación xerárquica entre as distintas

estruturas, desde o nucleótido ata os xenes

responsables da herdanza.

CAA

CD

30 4

Coñece a relación xerárquica

entre as distintas estruturas,

desde o nucleótido ata os xenes

responsables da herdanza

Coñecer os proxectos que

se desenvolven

actualmente como

consecuencia de descifrar o

xenoma humano, tales

como HapMap e Encode.

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.

CMCCT
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Describir e avaliar as

aplicacións da enxeñaría

xenética na obtención de

fármacos, transxénicos e

terapias xénicas.

Describe e analiza as aplicacións da

enxeñaría xenética na obtención de

fármacos, transxénicos e terapias xénicas.

CCL

10 2

Analiza as aplicacións da

enxeñaría xenética na obtención

de fármacos30% traballo

40% exposición oral

20% proba escrita

a

b

Técnicas de reprodución

asistida, implicacións

éticas e sociais.

Valorar as repercusións

sociais da reprodución

asistida, a selección e

conservación de embrións.

Establece as repercusións sociais e

económicas da reprodución asistida, a

selección e conservación de embrións.

CSIEE

CSC

10 2

Establece as repercusións

sociais e económicas da

reprodución asistida

b

j

Células nai e clonación.

Aplicacións e

perspectivas de futuro.

Analizar os posibles usos

da clonación.

Describe e analiza as posibilidades que

ofrece a clonación en diferentes campos.
CAA 10 2

Valora, de forma crítica, os

avances científicos relacionados

coa xenética, os seus usos e

consecuencias médicas e

sociais.

j

Células nai e clonación.

Aplicacións e

perspectivas de futuro.

Establecer o método de

obtención dos distintos tipos

de células nai, así como a

súa potencialidade para

xerar tecidos, órganos e ata

organismos completos.

Recoñece os diferentes tipos de células nai

en función da súa procedencia e

capacidade xenerativa, establecendo en

cada caso as aplicacións principais.

CMCCT 10 2

a

b

c

Xenética e sociedade. A

bioética.

Identificar algúns problemas

sociais e dilemas morais

debidos á aplicación da

xenética: obtención de

transxénicos, reprodución

asistida e clonación.

Valora, de forma crítica, os avances

científicos relacionados coa xenética, os

seus usos e consecuencias médicas e

sociais.

CSC 10 2

Explica as vantaxes e inconvenientes dos

alimentos transxénicos, razoando a

conveniencia ou non do seu uso.

CMCCT

CSIEE

10 2

Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación. (3ª Avaliación) - (40%)

g
Orixe, evolución e análise

comparativa dos

Coñecer a evolución que

experimentou a informática,

desde os primeiros

Recoñece a evolución histórica do

ordenador en términos de tamaño e

capacidade de proceso.

CCEC

45 8
Coñece e describe as

especificaciones dos últimos

dispositivos, valorando as

80% Cuestionarios
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h

equipamentos

informáticos.

prototipos ata os modelos

máis actuais, sendo

consciente do avance

logrado en parámetros tales

como tamaño, capacidade

de proceso,

almacenamento,

conetividade, portabilidade,

etc.

posibilidades que poden ofrecer

ao usuario. 20% ActitudeExplica como se almacena a información en

diferentes formatos físicos, tales como

discos duros, discos ópticos e memorias,

valorando as vantaxes e inconvenientes de

cada un deles.

CCL

CD

i

j

A incorporación da

tecnoloxía dixital á vida

cotiá.

Características e

especificacións de

equipamentos. Análise e

comparativa dende o

punto de vista do usuario.

Determinar o fundamento

dalgúns dos avances máis

significativos da tecnoloxía

actual.

Compara as prestacións de dous

dispositivos dados do mesmo tipo, un

baseado na tecnoloxía analóxica e outro na

dixital.

CD

Explica como se establece a posición sobre

a superficie terrestre coa información

recibida dos sistemas de satélites GPS ou

GLONASS.

CD

Establece e describe a infraestrutura básica

que require o uso da telefonía móbil.

CD

Explica o fundamento físico da tecnoloxía

LED e as vantaxes que supón a súa

aplicación en pantallas planas e

iluminación.

CD

CMCCT

Coñece e describe as especificacións dos

últimos dispositivos, valorando as

posibilidades que poden ofrecer ao usuario.

CD

a

Vantaxes e inconvintes

da evolución tecnolóxica.

Consumismo asociado ás

novas tecnoloxías.

Tomar conciencia dos

beneficios e problemas que

pode orixinar o constante

avance tecnolóxico.

Valora de forma crítica a constante

evolución tecnolóxica e o consumismo que

orixina na sociedade.

CSC

45 8

Determina os problemas aos que

se enfronta Internet e as

solucións que se barallan.
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a

b

c

e

g

h

Internet na vida cotía.

Beneficios e

problemáticas asociadas

ó uso de internet.

Valorar, de forma crítica e

fundamentada, os cambios

que internet está

provocando na sociedade.

Xustifica o uso das redes sociais, sinalando

as vantaxes que ofrecen e os riscos que

supoñen.

CSIEE

Determina os problemas aos que se

enfronta Internet e as solucións que se

barallan.

CSIEE

Utiliza con propiedade conceptos

especificamente asociados ao uso de

Internet.

CD

Efectuar valoracións

críticas, mediante

exposicións e debates,

achega de problemas

relacionados cos delitos

informáticos, o acceso a

datos persoais, os

problemas de socialización

ou de excesiva

dependencia que pode

causar o seu uso.

Describe en que consisten os delitos

informáticos máis habituais.
CSC

Pon de manifesto a necesidade de protexer

os datos mediante encriptación, contrasinal,

etc.

CD

a

b

c

e

g

h

Vantaxes e inconvintes

da evolución tecnolóxica.

Consumismo asociado ás

novas tecnoloxías.

Internet na vida cotía.

Beneficios e

problemáticas asociadas

ó uso de internet.

Demostrar mediante a

participación en debates,

elaboración de redaccións

e/ou comentarios de texto,

que se é consciente da

importancia que teñen as

novas tecnoloxías na

sociedade actual.

Sinala as implicacións sociais do

desenvolvemento tecnolóxico.

CCL

CSC

10 2
Indica as implicaciones sociais

da tecnoloxía.
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5.7. BIOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

clave
Ponderación

(%) Temporalización

Indicadores de logro
Grao mínimo de

consecución (nivel de
logro mínimo para

obter unha puntuación
de 5 sobre 10)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida - (1ª Avaliación) (70%).

i

Compoñentes químicos da

vida. Concepto de

bioelemento. Tipos,

propiedades e funcións

dos bioelementos.

Os enlaces químicos e a

súa importancia en

bioloxía.

Biomoléculas: concepto,

clasificación e técnicas de

separación.

Determinar as propiedades

fisicoquímicas dos

bioelementos que os fan

indispensables para a vida.

Relacionar os enlaces

químicos coas súa

importancia biolóxica.

Describe técnicas instrumentais e

métodos físicos e químicos que

permiten o illamento das diferentes

moléculas e a súa contribución ao

grande avance da experimentación

biolóxica.

CMCCT

10 4

Clasifica os tipos de

bioelementos relacionando

cada un deles coa súa

proporción e función

biolóxica.

80% Control escrito

20% Cuestionario

Clasifica os tipos de bioelementos

relacionando cada un deles coa súa

proporción e función biolóxica.

CAA

Discrimina os enlaces químicos que

permiten a formación de moléculas

inorgánicas e orgánicas presentes

nos seres vivos.

CMCCT

CD

i

j

Biomoléculas

inorgánicas. Estrutura e

propiedades

fisico-químicas da auga

que a fan unha molécula

imprescindible para a vida.

Funcións dos sales

Argumentar as razóns polas

cales a auga e os sales

minerais son fundamentais

nos procesos biolóxicos.

Relaciona a estrutura química da

auga coas súas funcións biolóxicas.

CAA

20 4 Relaciona a estrutura química

da auga coas súas funcións

biolóxicas.
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minerais.Fisicoquímica

das dispersións acuosas.

Difusión, osmose e diálise.

Distingue os tipos de sales

minerais, relacionando composición

con función.

CMCCT

Contrasta e realiza experiencias

dos procesos de difusión, osmose e

diálise, interpretando a súa relación

coa concentración salina das

células.

CMCCT

CAA

CD

j

Biomoléculas orgánicas:

Concepto, clasificación,

estrutura, propiedades e

funcións biolóxicas de

glícidos, lípidos, prótidos e

ácidos nucleícos.

Recoñecer e identificar os

diferentes tipos de

moléculas que constitúen a

materia viva e relacionalas

coas súas respectivas

funcións biolóxicas na

célula.

Recoñece e clasifica os diferentes

tipos de biomoléculas orgánicas,

relacionando a súa composición

química coa súa estrutura e a súa

función.

CSIEE

50 10

Identifica os monómeros,

describe su composición e

distingue os enlaces químicos

que permiten a síntese das

macromoléculas: enlaces

O-glicosídico, enlace éster,

enlace peptídico,

O-nucleosídico. Funcións das

mesmas.

80% Control escrito

20% Cuestionario

Deseña e realiza experiencias

identificando en mostras biolóxicas

a presenza de distintas moléculas

orgánicas.

CSIEE

CMCCT

Contrasta e relaciona os procesos

de diálise, centrifugación e

electroforese interpretando a súa

relación coas biomoléculas

orgánicas.

CAA

CMCCT

CD

i

i

Biomoléculas orgánicas:

Concepto, clasificación,

estrutura, propiedades e

funcións biolóxicas de

glícidos, lípidos, prótidos e

ácidos nucleícos.

Identificar os tipos de

monómeros que forman as

macromoléculas biolóxicas

e os enlaces que os unen.

Identifica os monómeros e distingue

os enlaces químicos que permiten a

síntese das macromoléculas:

enlaces O-glicosídico, enlace éster,

enlace peptídico, O-nucleosídico.

CMCCT

CD

Determinar a composición

química e describir a

función, localización e

exemplos das principais

biomoléculas orgánicas.

Describe a composición e función

das principais biomoléculas

orgánicas.

CCL
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j

Os enzimas. Concepto,

clasificación, propiedades

e funcións. Catálise

enzimática. Activación e

inhibicíón enzimática.

Alosterismo.

Comprender e diferenciar a

función biocatalizadora dos

encimas valorando a súa

importancia biolóxica.

Contrasta o papel fundamental dos

encimas como biocatalizadores,

relacionando as súas propiedades

coa súa función catalítica.

CMCCT

20

4

Contrasta o papel

fundamental dos encimas e

das vitaminas como

biocatalizadores,

80% Control escrito

20% Cuestionario

j
As vitaminas: concepto,

clasificación e funcións.

Sinalar a importancia das

vitaminas para o

mantemento da vida.

Identifica os tipos de vitaminas

asociando a súa imprescindible

función coas enfermidades que

preveñen.

CAA

CCEC

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular - (2ª Avaliación) (100%).

i

d

j

A célula como unidade

estrutural e funcional dos

seres vivos. A teoría

celular.

Evolución dos métodos de

estudio das células.

Preparación e procesado

das mostras para a

observación ao

microscopioo óptico e

electrónico.

Morfoloxía celular.

Composición, estrutura,

funcións e propiedades

das envolturas e dos

orgánulos celulares.

Modelos de organización

celular en procariotas e

eucarióticas. Células

animais e vexetais.

Establecer as diferenzas

estruturais e de

composición entre células

procariotas e eucarióticas.

Compara unha célula procariota

cunha eucariótica, identificando os

orgánulos citoplasmático presentes

nelas.

CMCCT

CD

30 15

Analiza a relación existente

entre a composición química,

a estrutura e a ultraestructura

dos orgánulos celulares e a

súa función.

80% Control escrito

20% Cuestionario

Interpretar e identificar a

estrutura dunha célula

eucariótica animal e unha

vexetal, podendo identificar

e representar os seus

orgánulos e describir a

función que desempeñan.

Esquematiza os diferentes

orgánulos citoplasmáticos,

recoñecendo as súas estructuras.

CSIEE

Analiza a relación existente entre a

composición química, a estrutura e

a ultraestructura dos orgánulos

celulares e a súa función.

CSIEE

CAA

76



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

i O ciclo celular.
Analizar o ciclo celular e

diferenciar as súas fases.

Identifica as fases do ciclo celular

explicando os principais procesos

que acontecen en cada unha delas.

CCL

CD

20 8

Recoñece en distintas

microfotografías e esquemas

as diversas fases da mitose e

da meiose indicando os

acontecementos básicos que

se producen en cada unha

delas.

80% Control escrito

20% Cuestionario

e

j

A división celular. A

mitose en células animais

e vexetais.

A meiose. Necesidade

biolóxica da meiose para a

reprodución sexual.

Importancia da

reprodución sexual na

evolución dos seres vivos.

Observación de células en

mitose. Estudo das

distintas fases da división

celular.

Distinguir e identificar os

tipos de división celular e

desenvolver os

acontecementos que teñen

lugar en cada fase.

Recoñece en distintas

microfotografías e esquemas as

diversas fases da mitose e da

meiose indicando os

acontecementos básicos que se

producen en cada unha delas.

CMCCT

CD

Establece as analoxías e diferenzas

máis significativas entre mitose e

meiose.

CSIEE

e

A meiose. Necesidade

biolóxica da meiose para a

reprodución sexual.

Importancia da

reprodución sexual na

evolución dos seres vivos.

Argumentar a relación da

meiose coa variabilidade

xenética das especies.

Resume a relación da meiose coa

reprodución sexual, o aumento da

variabilidade xenética e a

posibilidade de evolución das

especies.

CCL

CMCCT

i

k

Importancia da membrana

nos fenómenos de

transporte. Tipos de

transporte. Endocitose e

exocitose.

Examinar e comprender a

importancia das

membranas na regulación

dos intercambios celulares

para o mantemento da vida

e realizar experiencias

sobre a plasmolise e a

turxencia.

Compara e distingue os tipos e

subtipos de transporte a través das

membranas explicando

detalladamente as características

de cada un deles.

CCL

CSIEE

j
Introdución ao

metabolismo:

catabolismo e anabolismo.

Comprender e diferenciar

os procesos de catabolismo

e anabolismo establecendo

Define e interpreta os procesos

catabólicos e os anabólicos, así

CSIEE

CCL

50 22

Sitúa, a nivel celular e a nivel

de orgánulo, o lugar onde se

producen cada un destes

procesos, diferenciando en

80% Control escrito
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Reaccións metabólicas:

aspectos enerxéticos e de

regulación.

a relación entre ambos os

dous.

como os intercambios enerxéticos

asociados a eles.

cada caso as rutas principais

de degradación e de síntese

e os encimas e moléculas

responsables dos devanditos

procesos.

20% Cuestionario

i

f

A respiración celular, o

seu significado biolóxico.

Orgánulos celulares

implicados no proceso

respiratorio.

Describir as fases da

respiración celular,

identificando rutas, así

como produtos iniciais e

finais.

Sitúa, a nivel celular e a nivel de

orgánulo, o lugar onde se producen

cada un destes procesos,

diferenciando en cada caso as

rutas principais de degradación e

de síntese e os encimas e

moléculas máis importantes

responsables dos devanditos

procesos.

CAA

CMCCT

i

Diferenzas entre as vías

aeróbicas e anaeróbicas.

As fermentacións e as

súas aplicacións.

Observación do proceso

de fermentación mediante

lévedos.

Diferenciar a vía aeróbica

da anaeróbica.

Contrasta as vías aeróbicas e

anaeróbicas establecendo a súa

relación co seu diferente

rendemento enerxético.

CMCCT

Valora a importancia das

fermentacións en numerosos

procesos industriais recoñecendo

as súas aplicacións.

CCEC

CSC

j

A fotosíntese:

Localización celular en

procariotas e eucarióticas.

Etapas do proceso

fotosintético. Balance

global.

Pormenorizar os diferentes

procesos que teñen lugar

en cada fase da fotosíntese.

Identifica e clasifica os distintos

tipos de organismos fotosintéticos.
CSIEE

Localiza a nivel subcelular onde se

levan a cabo cada unha das fases

destacando os procesos que teñen

lugar.

CAA

a

j

Importancia biolóxica da

fotosíntese.

Xustificar a importancia

biolóxica da fotosíntese

como proceso de

biosíntese, individual para

os organismos pero tamén

Contrasta a importancia biolóxica

da fotosíntese para o mantemento

da vida na Terra.

CSC

CCEC
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global no mantemento da

vida na Terra.

e

i

A quimiosíntese.
Argumentar a importancia

da quimiosíntese.

Valora o papel biolóxico dos

organismos quimiosintéticos.
CCEC

Bloque 3. Xenética e evolución - (1ª Avaliación) (30%).

i

d

Xenética molecular.

Importancia biolóxica do

ADN como portador da

información xenética.

Concepto de xene.

Analizar o papel do ADN

como portador da

información xenética.

Describe a estrutura e composición

química do ADN, recoñecendo a

súa importancia biolóxica como

molécula responsable do

almacenamento, conservación e

transmisión da información

xenética.

CCL

CSC

CCEC

50 12

Identifica, distingue e

diferencia os encimas

principais relacionados cos

procesos de replicación,

transcrición e tradución.

80% Control escrito

20% Cuestionario

j
Replicación do ADN.

Etapas da replicación.

Diferenzas entre o

proceso replicativo entre

eucarióticas e procariotas.

Distinguir as etapas da

replicación diferenciando os

encimas implicados nela.

Diferenza as etapas da replicación

e identifica os encimas implicados

nela.

CAA

CMCCT

i

j

O ARN. Tipos e funcións.

Fluxo da información

xenética nos seres vivos.

A expresión dos xenes.

Transcrición e tradución

xenéticas en procariotas e

eucarióticas. O código

xenético na información

xenética.

Establecer a relación do

ADN coa síntese de

proteínas.

Establece a relación do ADN co

proceso da síntese de proteínas.

CAA

CMCCT

i O ARN. Tipos e funcións.

A expresión dos xenes.

Transcrición e tradución

Determinar as

características e funcións

dos ARN.

Diferenza os tipos de ARN, así

como a función de cada un deles

nos procesos de transcrición e

tradución.

CAA
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xenéticas en procariotas e

eucarióticas. O código

xenético na información

xenética.

Resolución de problemas

de xenética molecular.

Recoñece e indica as

características fundamentais do

código xenético aplicando dito

coñecemento á resolución de

problemas de xenética molecular.

CMCCT

g

k

A expresión dos xenes.

Transcrición e tradución

xenéticas en procariotas e

eucarióticas. O código

xenético na información

xenética.

Resolución de problemas

de xenética molecular.

Regulación da expresión

xénica.

Elaborar e interpretar

esquemas dos procesos de

replicación, transcrición e

tradución e a regulación da

expresión xénica.

Interpreta e explica esquemas dos

procesos de replicación,

transcrición e tradución.

CD

CMCCT

Resolve exercicios prácticos de

replicación, transcrición e tradución,

e de aplicación do código xenético.

CMCCT

Identifica, distingue e diferencia os

encimas principais relacionados cos

procesos de transcrición e

tradución.

CAA

CD

e
As mutacións. Tipos. Os

axentes mutaxénicos.

Definir o concepto de

mutación distinguindo os

principais tipos e axentes

mutaxénicos.

Describe o concepto de mutación

establecendo a súa relación cos

fallos na transmisión da información

xenética.

CCL

10

4
Clasifica as mutacións

identificando os axentes

mutaxénicos máis frecuentes

80% Control escrito

20% Cuestionario

Clasifica as mutacións identificando

os axentes mutaxénicos máis

frecuentes.

CAA

CSC

h

j

Mutacións e cancro.

Implicacións das

mutacións na evolución e

aparición de novas

especies.

Relacionar mutación e

cancro. Destacar a

importancia das mutacións

na evolución das especies.

Asocia a relación entre a mutación

e o cancro, determinando os riscos

que implican algúns axentes

mutaxénicos.

CSC

CCEC
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Destaca a importancia das

mutacións na evolución e na

aparición de novas especies.

CSC

CCEC

a

g

A enxeñaría xenética.

Principais liñas actuais de

investigación. Organismos

modificados

xenéticamente.

Desenvolver os avances

máis recentes no ámbito da

enxeñaría xenética, así

como as súas aplicacións.

Resume e realiza investigacións

sobre as técnicas desenvolvidas

nos procesos de manipulación

xenética para a obtención de

organismos transxénicos.

CSIEE

CSC

CCEC

a

c

d

Proxecto xenoma:

Repercusións sociais e

valoracións éticas da

manipulación xenética e

das novas terapias

xénicas.

Analizar os progresos no

coñecemento do xenoma

humano e a súa influencia

nos novos tratamentos.

Recoñece e indica os

descubrimentos máis recentes

sobre o xenoma humano e as súas

aplicacións en enxeñaría xenética

valorando as súas implicacións

éticas e sociais.

CSC

CCEC

k

b

Xenética mendeliana.

Teoría cromosómica da

herdanza. Determinismo

do sexo e herdanza ligada

ao sexo e influída polo

sexo.

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.

Analiza e predí aplicando os

principios da xenética Mendeliana,

os resultados de exercicios de

transmisión de carácteres

autosómicos, carácteres ligados ao

sexo e influídos polo sexo.

CMCCT 30 5

Predí aplicando os principios

da xenética Mendeliana, os

resultados de exercicios de

transmisión de carácteres

autosómicos, carácteres

ligados ao sexo e influídos

polo sexo.

80% Control escrito

20% Cuestionario

b

i

Evidencias do proceso

evolutivo.

Diferenciar distintas

evidencias do proceso

evolutivo.

Argumenta distintas evidencias que

demostran o feito evolutivo.

CSIEE

CCL

10 5

Identifica os principios da

teoría darwinista e

neodarwinista, comparando

as súas diferenzas.

80% Control escrito

20% Cuestionario

k

Darwinismo e

neodarwinismo: a teoría

sintética da evolución.

Recoñecer, diferenciar e

distinguir os principios da

teoría darwinista e

neodarwinista.

Identifica os principios da teoría

darwinista e neodarwinista,

comparando as súas diferenzas.

CAA

a Xenética de poboacións.

Frecuencias xénicas e a

Relacionar xenotipo e

frecuencias xénicas coa

Distingue os factores que inflúen

nas frecuencias xénicas3
CMCCT
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súa relación coa

evolución.

xenética de poboacións e a

súa influencia na evolución. Comprende e aplica modelos de

estudo das frecuencias xénicas na

investigación privada e en modelos

teóricos.

CMCCT

CSIEE

d

j

A mutación e a

recombianción xenica

como procesos que

xeneran cambios e

adaptacións. Principios da

selección natural.

Recoñecer e indicar a

importancia da mutación e a

recombinación como

motores da evolución.

Ilustra a relación entre mutación e

recombinación, o aumento da

diversidade e a súa influencia na

evolución dos seres vivos.

CSC

CCEC

j

a

Evolución e

biodiversidade.

Proceso de especiación.

Modelos de especiación.

Analizar os factores que

incrementan a

biodiversidade e a súa

influencia no proceso de

especiación.

Distingue tipos de especiación,

identificando os factores que

posibilitan a segregación dunha

especie orixinal en dúas especies

diferentes.

CCEC

CAA

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía - (3ª Avaliación) (30%).

j

k

Microbioloxía. Concepto

de microorganismo.

Microorganismos con

organización celular e sin

organización celular.

Diferenciar e distinguir os

tipos de microorganismos

en función da súa

organización celular.

Clasifica os microorganismos no

grupo taxonómico ao que

pertencen.

CSIEE

50 10

Describe a estrutura e

composición dos distintos

microorganismos,

relacionándoas coa súa

función.

80% Control escrito

20% Cuestionario

e

Virus, outras formas

acelulares e partículas

infectivas subvirais.

Bacterias. Fungos

microscópicos.

Protozoos. Algas

microscópicas.

Observación microscópica

de protozoos, algas e

fungos.

Describir as características

estruturais e funcionais dos

distintos grupos de

microorganismos.

Analiza a estrutura e composición

dos distintos microorganismos,

relacionándoas coa súa función.

CSIEE
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j

k

Métodos de estudo dos

microorganismos.

Esterilización e

Pasteurización.

Realización de

experiencias de cultivo de

microorganismos.

Identificar os métodos de

illamento, cultivo e

esterilización dos

microorganismos.

Describe técnicas instrumentais

que permiten o illamento, cultivo e

estudo dos microorganismos para a

experimentación biolóxica.

CMCCT

30 3

Recoñece e explica o papel

fundamental dos

microorganismos patóxenos e

nos ciclos xeoquímicos.

80% Control escrito

20% Cuestionario

a

j

Os microorganismos nos

ciclos xeoquímicos.

Valorar a importancia dos

microorganismos nos ciclos

xeoquímicos.

Recoñece e explica o papel

fundamental dos microorganismos

nos ciclos xeoquímicos.

CCL

CMCCT

b

c

d

Os microorganismos como

axentes produtores de

enfermidades.

Recoñecer e numerar as

enfermidades máis

frecuentes transmitidas

polos microorganismos e

utilizar o vocabulario

axeitado relacionado con

elas.

Relaciona os microorganismos

patóxenos máis frecuentes coas

enfermidades que orixinan.

CSC

CD

g

c

a

A Biotecnoloxía.

Utilización dos

microorganismos nos

procesos industriais:

Produtos elaborados por

biotecnoloxía.

Realización de

experiencias con

micoorganismos

fermentadores.

Avaliar as aplicacións da

biotecnoloxía e a

microbioloxía na industria

alimentaria e farmacéutica e

na mellora do medio.

Analiza a intervención dos

microorganismos en numerosos

procesos naturais e industriais e as

súas numerosas aplicacións

CCEC

CSC

CMCCT

20 3

Recoñece e identifica os

diferentes tipos de

microorganismos implicados

en procesos fermentativos de

interese industrial.

80% Control escrito

20% Cuestionario

Recoñece e identifica os diferentes

tipos de microorganismos

implicados en procesos

fermentativos de interese industrial.

CCEC

CSC

CMCCT

Valora as aplicacións da

biotecnoloxía e a enxeñaría

xenética na obtención de produtos

farmacéuticos, en medicina e en

CD

CMCCT
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biorremediación para o

mantemento e mellora do medio.

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións - (3ª Avaliación) (60%).

d

e

b

Concepto actual de

inmunidade. O sistema

inmunitario. As defensas

internas inespecíficas.

Desenvolver o concepto

actual de inmunidade.

Analiza os mecanismos de

autodefensa dos seres vivos

identificando os tipos de resposta

inmunitaria.

CAA

CSIEE

50 5

Describe as características e

os métodos de acción das

distintas células implicadas

na resposta inmune.

80% Control escrito

20% Cuestionario

j

i

A inmunidade específica.

Características. Tipos:

celular e humoral. Células

responsables.

Identificación de distintas

células inmunitarias

mediante a súa

observación.

Distinguir entre inmunidade

inespecífica e específica

diferenciando as súas

células respectivas.

Describe as características e os

métodos de acción das distintas

células implicadas na resposta

inmune.

CCL

i

j

Mecanismo de acción da

resposta inmunitaria. A

memoria inmunolóxica.

Discriminar entre resposta

inmune primaria e

secundaria.

Compara as diferentes

características da resposta inmune

primaria e secundaria.

CAA

g

i

Antíxenos e anticorpos.

Estrutura dos anticorpos.

Formas de acción. A súa

función na resposta

inmune.

Definir os conceptos de

antíxeno e anticorpo e

identificar a estrutura dos

anticorpos.

Define os conceptos de antíxeno e

de anticorpo, e recoñece a

estrutura e composición química

dos anticorpos.

CCL

CAA

i

j

A reacción

antíxeno-anticorpo. Tipos

e características.

Diferenciar os tipos de

reacción

antíxeno-anticorpo.

Clasifica os tipos de reacción

antíxeno-anticorpo resumindo as

características de cada unha delas.

CAA

i
Inmunidade natural e

artificial ou adquirida.

Distinguir as diferenzas

entre inmunidade natural e

Destaca a importancia da memoria

inmunolóxica no mecanismo de

CAA
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j

Soros e vacinas. A súa

importancia na loita contra

as enfermidades

infecciosas.

artificial, e entre soro e

vacina.

acción da resposta inmunitaria

asociándoa coa síntese de vacinas

e soros.

k

h

Disfuncións e

deficiencias do sistema

inmunitario. Alerxias e

inmunodeficiencias.

Sistema inmunitario e

cancro.

Investigar a relación

existente entre as

disfuncións do sistema

inmune e algunhas

patoloxías frecuentes.

Resume as principais alteracións e

disfuncións do sistema inmunitario,

analizando as diferenzas entre

alerxias e inmunodeficiencias.

CCL

CSIEE

30 3
Describe o ciclo de

desenvolvemento do VIH.

80% Control escrito

20% Cuestionario

h

g

a

A sida e os seus efectos

no sistema inmunitario.

Analizar e describir o ciclo

do virus do VIH.

Describe o ciclo de

desenvolvemento do VIH.

CD

CCL

e

i

Enfermidades

autoinmunes.

Describir o proceso de

autoinmunidade.

Clasifica e cita exemplos das

enfermidades autoinmunes máis

frecuentes así como os seus

efectos sobre a saúde.

CSIEE

CSC

CCEC

e

a

c

Anticorpos monoclonais

e enxeñaría xenética.

O transplante de órganos

e os problemas de

rexeitamento. Reflexión

ética sobre a doazón de

órganos, médula e

sangue.

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.

Recoñece e valora as aplicacións

da Inmunoloxía e enxeñaría

xenética para a produción de

anticorpos monoclonais.

CSC

CCEC

20 3

Describe os problemas

asociados ao transplante de

órganos identificando as

células que actúan.

80% Control escrito

20% Cuestionario

Describe os problemas asociados

ao transplante de órganos

identificando as células que actúan.

CSC

CCEC

Clasifica e entende os tipos de

transplantes, relacionando os

avances neste ámbito co impacto

CSC
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futuro na doazón de órganos,

médula e sangue.
CCEC

5.8. XEOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Ponderación
(%) Temporalización

Grao mínimo de
consecución (nivel de

logro mínimo para obter
una puntuación de 5

sobre 10)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Bloque 1. O planeta terra e seu estudo. (1ª Avaliación)

i

j

Perspectiva xeral da

Xeoloxía, os seus

obxectos de estudo,

métodos de traballo e a

súa utilidade científica e

social: Definición de

Xeoloxía. O traballo dos

xeólogos. Especialidades

da Xeoloxía.

Definir a ciencia da Xeoloxía

e as súas principais

especialidades e

comprender o traballo

realizado polos xeólogos.

Comprende a importancia da

Xeoloxía na sociedade e coñece e

valora o traballo dos xeólogos nos

distintos ámbitos sociais.

CMCCT

CSC

25 1

Comprende o significado de

tempo xeolóxico e utiliza

principios fundamentais da

xeoloxía como:

horizontalidade, superposición,

actualismo e uniformismo.

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%

j

A metodoloxía científica e

a Xeoloxía.

Aplicar as estratexias

propias do traballo científico

na resolución de problemas

relacionados coa xeoloxía.

Selecciona información, analiza

datos, formula preguntas

pertinentes e busca respostas para

un pequeno proxecto relacionado

coa xeoloxía.

CCEC

CAA
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i

e

O tempo xeolóxico e os

principios fundamentais da

Xeoloxía.

Entender o concepto de

tempo xeolóxico e os

principios fundamentais da

xeoloxía, como os de

horizontalidade,

superposición, actualismo e

uniformismo.

Comprende o significado de tempo

xeolóxico e utiliza principios

fundamentais da xeoloxía como:

horizontalidade, superposición,

actualismo e uniformismo.

CMCCT

CAA

j

A Terra como planeta

dinámico e en evolución.

A Tectónica de Placas

como teoría global da

Terra.

Analizar o dinamismo

terrestre explicado segundo

a teoría global da Tectónica

de Placas.

Interpreta algunhas manifestacións

do dinamismo terrestre como

consecuencia da Tectónica de

Placas.

CAA

50 2

Analiza información xeolóxica

da Lúa e doutros planetas do

Sistema Solar e compáraa coa

evolución xeolóxica da Terra.

Xeoplanetoloxía:

Características dos

demais planetas e da Lúa,

en comparación coa

evolución xeolóxica do

noso planeta.

Analizar a evolución

xeolóxica da Lúa e doutros

planetas do Sistema Solar,

comparándoas coa da Terra.

Analiza información xeolóxica da

Lúa e doutros planetas do Sistema

Solar e compáraa coa evolución

xeolóxica da Terra.

CAA

CMCCT

b

a

d

Xeoloxía na vida cotiá.

Problemas ambientais e

xeolóxicos globais

Observar as manifestacións

da Xeoloxía no ámbito diario

e identificar algunhas

implicacións na economía,

política, desenvolvemento

sostible e medio ambiente.

Identifica distintas manifestacións

da Xeoloxía no ámbito diario,

coñecendo algúns dos usos e

aplicacións desta ciencia na

economía, política,

desenvolvemento sostible e na

protección do medio ambiente

CMCCT

CSC 25 1

Identifica da Xeoloxía no

ámbito diario, coñecendo

algúns dos usos e aplicacións

desta ciencia na

economía,desenvolvemento

sostible e na protección do

medio ambiente

Bloque 2. Minerais, os compoñentes das rochas. (1ª Avaliación)

I

j

Materia mineral e

concepto de mineral.

Relación entre estrutura

cristalina, composición

química e propiedades

dos minerais.

Mineraloides.

Describir as propiedades

que caracterizan á materia

mineral. Comprender e

sinalar a súa variación como

unha función da estrutura e

a composición química dos

minerais. Recoñecer a

utilidade dos minerais polas

súas propiedades.

Identifica as características que

determinan a materia mineral, por

medio de actividades prácticas con

exemplos de minerais con

propiedades contrastadas,

relacionando a utilización dalgúns

minerais coas súas propiedades.

CMCCT

CAA

20 2

Identifica as características

que determinan a materia

mineral

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%
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Relación entre as

características dos

minerais e a súa utilidade

práctica.

Comprobación das

diferentes características

da materia mineral.

j

d

Clasificación

químico-estrutural dos

minerais.

Técnicas para a

identificación de minerais.

Recoñecemento de visu

das especies minerais

máis comúns.

Coñecer e identificar os

grupos de minerais máis

importantes segundo unha

clasificación

químico-estrutural. Nomear

e distinguir de visu,

diferentes especies

minerais.

Recoñece os diferentes grupos

mineirais, identificándoos polas

súas características

físico-químicas. Recoñece por

medio dunha práctica de visu

algúns dos minerais máis comúns.

CMCCT 20 2

Recoñece os diferentes grupos

mineirais, identificándoos polas

súas características

físico-químicas.

i

e

Formación, evolución e

transformación dos

minerais. Estabilidade e

inestabilidade mineral.

Os diagramas de fases e

a evolución e

transformación dos

minerais.

Analizar ás distintas

condicións físico-químicas

na formación dos minerais.

Comprender e describir ás

causas dá evolución,

inestabilidade e

transformación mineral

utilizando diagramas de

fases sinxelos.

Compara as situacións nas que se

orixinan os minerais, elaborando

táboas segundo as súas

condicións físico-químicas de

estabilidade. Coñece algúns

exemplos de evolución e

transformación mineral por medio

de diagramas de fases.

CAA

CCL

20 1

Compara as situacións nas

que se orixinan os minerais,

segundo as súas condicións de

estabilidade.

i

Procesos xeolóxicos

formadores de minerais

e rochas: procesos

magmáticos,

metamórficos,

hidrotermais,

superxénicos e

sedimentarios.

Coñecer e identificar os

principais ambientes e

procesos xeolóxicos

formadores de minerais e

rochas. Identificar algúns

minerais coa súa orixe máis

común: magmática,

Compara os diferentes ambientes

e procesos xeolóxicos nos que se

forman os minerais e as rochas.

Identifica algúns minerais como

característicos de cada un dos

procesos xeolóxicos de formación.

CAA 20 2

Compara os diferentes

ambientes e procesos

xeolóxicos nos que se forman

os minerais e as rochas.
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Principais minerais

orixinados nos diferentes

procesos xeolóxicos.

metamórfica, hidrotermal,

superxénica e sedimentaria.

Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas. (1ª Avaliación)

i

j

Concepto de rocha e

descrición das súas

principais

características. Criterios

de clasificación.

Clasificación dos

principais grupos de

rochas ígneas,

sedimentarias e

metamórficas.

O ciclo das rochas.

Relación coa Tectónica de

Placas.

Técnicas de identificación

e recoñecemento de visu

das rochas máis comúns

en Galicia.

Explicar o concepto de

rocha e os diferentes

criterios de clasificación.

Diferenciar e identificar

polas súas características

distintos tipos de formacións

de rochas. Identificar os

principais grupos de rochas

ígneas (plutónicas e

volcánicas), sedimentarias e

metamórficas.

Explica o concepto de rocha e as

súas principais características.

CMCCT

10 5

Explica o concepto de rocha e

as súas principais

características.

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%

Identifica mediante unha proba

visual, xa sexa en fotografías e/ou

con espécimes reais, distintas

variedades e formacións de

rochas, realizando exercicios

prácticos na aula e elaborando

táboas comparativas das súas

características.

CCEC

CMCCT

d

i

A orixe das rochas

ígneas. Conceptos e

propiedades dos magmas.

Evolución e diferenciación

magmática.

Clasificación das rochas

ígneas. As rochas ígneas

en Galicia.

Coñecer a orixe das rochas

ígneas, analizando a

natureza dos magmas e

comprendendo os procesos

de xeración, diferenciación e

localización dos magmas.

Describe a evolución do magma

segundo a súa natureza, utilizando

diagramas e cadros sinópticos
CMCCT 25 6

Describe a evolución do

magma segundo a súa

natureza

i

A orixe das rochas

sedimentarias. O proceso

sedimentario:

Coñecer e diferenciar a

orixe dos sedimentos e as

rochas sedimentarias,

Comprende e describe o proceso

de formación das rochas

sedimentarias, dende a

CCL
25 4

Comprende e describe o

proceso de formación das

rochas sedimentarias, dende a
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e

meteorización, erosión,

transporte, depósito e

diaxénese. Concas e

ambientes sedimentarios.

Clasificación das rochas

sedimentarias.

As concas sedimentarias

galegas.

analizando o proceso

sedimentario dende a

meteorización á diaxénese.

Identificar as os diversos

tipos de medios

sedimentarios.

meteorización da área fonte,

pasando polo transporte e

depósito, á diaxénese, utilizando

unha linguaxe científico axeitado

ao seu nivel académico.

Comprende e describe os

conceptos de facies sedimentarias

e medios sedimentarios,

identificando e localizando

algunhas sobre un mapa e/ou no

teu ámbito xeográfico - xeolóxico.

CMCCT

meteorización da área fonte,

pasando polo transporte e

depósito, á diaxénese

i

e

A orixe das rochas

metamórficas. Tipos de

metamorfismo. Facies

metamórficas e condicións

físico-químicas de

formación.

B3.10. Clasificación das

rochas metamórficas. O

metamorfismo en Galicia.

Coñecer e identificar a orixe

das rochas metamórficas,

diferenciando as facies

metamórficas en función das

condicións fisicoquímicas.

Comprende o concepto de

metamorfismo e os distintos tipos

existentes, asociándoos ás

diferentes condicións de presión e

temperatura, e se capaz de

elaborar cadros sinópticos

comparando os devanditos tipos.

CMCCT

CSIEE

25 4

Comprende o concepto de

metamorfismo e os distintos

tipos existentes, asociándoos

ás diferentes condicións de

presión e temperatura

j

Fluídos hidrotermais e a

súa expresión en

superficie. Depósitos

hidrotermais e procesos

metasomáticos.

Coñecer e diferenciar a

natureza dos fluídos

hidrotermais, os depósitos e

os procesos metasomáticos

asociados.

Comprende o concepto de fluídos

hidrotermais, localizando datos,

imaxes e vídeos na rede sobre

fumarolas e géiseres actuais,

identificando os depósitos

asociados.

CD

CMCCT

10 3
Comprende o concepto de

fluídos hidrotermais

j

d

Magmatismo,

sedimentación,

metamorfismo e

hidrotermalismo no marco

da Tectónica de Placas

Comprender e describir a

actividade ígnea,

sedimentaria, metamórfica e

hidrotermal como

fenómenos asociados á

Tectónica de Placas.

Comprende e explica os

fenómenos ígneos, sedimentarios,

metamórficos e hidrotermais en

relación coa Tectónica de Placas.

CMCCT

CCEC

5 3

Comprende e explica os

fenómenos ígneos,

sedimentarios, metamórficos e

hidrotermais en relación coa

Tectónica de Placas.
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Hidrotermalismo en

Galicia.

Bloque 4. A tectónica de placas, unha teoría global. (1ª Avaliación)

i

e

Evolución histórica

desde a Deriva

Continental á Tectónica

de Placas.

Mapa das placas

tectónicas.

Coñecer e indicar como é o

mapa actual das placas

tectónicas. Comparar este

cos mapas simplificados.

Compara, en diferentes partes do

planeta, o mapa simplificado de

placas tectónicas con outros máis

actuais achegados pola xeoloxía e

a xeodesia.

CAA

CD

30 6

Entende e explica por que se

moven as placas tectónicas e

que relación ten coa dinámica

do interior terrestre.

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%

i

Os límites das placas.

Procesos intra e

interplaca. Evolución

futura.

Cálculo informático do

movemento de calquera

punto respecto as outras

placas.

Causas do movemento

das placas. Relación coa

dinámica do interior do

planeta.

Coñecer e indicar canto,

como e por que se moven

as placas tectónicas.

Coñece canto e como se moven as

placas tectónicas. Utiliza

programas informáticos de uso

libre para coñecer a velocidade

relativa do seu centro educativo

(ou outro punto de referencia)

respecto ao resto de placas

tectónicas.

CD

Entende e explica por que se

moven as placas tectónicas e que

relación ten coa dinámica do

interior terrestre.

CAA

i
Mecánica de rochas.

Esforzos e deformacións.

Comprender e explicar

como se deforman as

rochas.

Comprende e describe como se

deforman as rochas.

CCL

CMCCT

20 2
Comprende e describe como

se deforman as rochas.
e

k

Principais estruturas

xeolóxicas: dobras e

fallas.

Describir as principais

estruturas xeolóxicas

Coñece as principais estruturas

xeolóxicas.
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e

j

Evolución dos oróxenos.

Os procesos oroxénicos e

a xeoloxía galega.

Describir as características

dun oróxeno. Relacionar o

relevo galego coas

principais oroxenias.

Coñece e describe as principais

características dos modelos de

oróxenos.

CCL

CAA

10 2

Coñece e describe as

principais características dos

modelos de oróxenos.

b

i

Relación da Tectónica de

Placas cos os principais

aspectos da xeoloxía e o

paleoclima do planeta.

Sismicidade, vulcanismo

e Tectónica de Placas.

Relacionar a Tectónica de

Placas con algúns aspectos

xeolóxicos: relevo, clima e

cambio climático, variacións

do nivel do mar, distribución

de rochas, estruturas

xeolóxicas, sismicidade,

vulcanismo.

Explica os principais trazos do

relevo do planeta e a súa relación

coa tectónica de placas.
CAA

30 6

Comprende e explica a

relación entre a tectónica de

placas, o clima e as variacións

do nivel do mar, a distribución

de rochas, dobras e fallas, e

describe a distribución da

sismicidade e o vulcanismo no

marco da Tectónica de Placas.

Comprende e explica a relación

entre a tectónica de placas, o

clima e as variacións do nivel do

mar.

CAA

CMCCT

Coñece e argumenta como a

distribución de rochas, a escala

planetaria, está controlada pola

Tectónica de Placas.

CAA

CMCCT

Relaciona as principais estruturas

xeolóxicas (dobras e fallas) coa

Tectónica de Placas.

CAA

CMCCT

Comprende e describe a

distribución da sismicidade e o

vulcanismo no marco da Tectónica

de Placas.

CAA

CMCCT

e

g

A Tectónica de Placas e a

Historia da Terra. Modelos

informáticos para describir

a evolución pasada e

futura das placas

Describir a Tectónica de

Placas e os seus

antecedentes históricos.

Entende como evoluciona o mapa

das placas tectónicas ao longo do

tempo. Visiona, a través de

programas informáticos, a

evolución pasada e futura das

placas.

CD

CMCCT

10 2

Visiona, a través de programas

informáticos, a evolución

pasada e futura das placas.

Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos. (2ª Avaliación)
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j

k

Axentes causantes dos

procesos xeolóxicos

externos.

Recoñecer a capacidade

transformadora dos

procesos externos.

Comprende e analiza como os

procesos externos transforman o

relevo.

CAA

10 4
Identifica o papel da atmosfera,

a hidrosfera e a biosfera.

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%

a

b

j

Os axentes atmosféricos,

as augas continentais e

mariñas e os seres vivos,

incluída a acción

entrópica, como axentes

que orixinan os procesos

xeolóxicos externos.

Identificar o papel da

atmosfera, a hidrosfera e a

biosfera e, nela, a acción

antrópica.

Identifica o papel da atmosfera, a

hidrosfera e a biosfera (incluída a

acción antrópica).

CMCCT

a

e

h

A radiación solar e a

gravidade como motores

dos procesos xeolóxicos

externos.

Distinguir a enerxía solar e a

gravidade como motores

dos procesos externos.

Analiza o papel da radiación solar

e da gravidade como motores dos

procesos xeolóxicos externos.

CAA

e

Meteorización. Tipos de

meteorización.

Procesos edafoxenéticos.

Evolución e tipos de solo.

Coñecer e describir os

principais procesos de

meteorización física e

química. Entender os

procesos de edafoxénese e

coñecer e identificar os

principais tipos de chans.

Diferencia os tipos de

meteorización.
CMCCT

10 4

Coñece os principais procesos

edafoxenéticos e a súa

relación cos tipos de solos.

Coñece os principais procesos

edafoxenéticos e a súa relación

cos tipos de solos.

CMCCT

CAA

e

j

Os movementos de aba:

factores que inflúen nos

procesos. Tipos.

Comprender e diferenciar os

factores que inflúen nos

movementos de aba e os

principais tipos.

Identifica os factores que

favorecen ou dificultan os

movementos de aba e coñece os

seus principais tipos.

CMCCT

5 4

a

c

i

Acción xeolóxica da auga.

Distribución da auga na

Terra. Ciclo hidrolóxico.

Analizar a distribución da

auga no planeta Terra e o

ciclo hidrolóxico.

Coñece a distribución da auga no

planeta e comprende e describe o

ciclo hidrolóxico.

CMCCT

CAA
15 2

Relaciona os procesos de

escorrentía superficial e as

súas formas resultantes.
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a

j

e

Augas superficiais:

procesos e formas

resultantes.

Analizar a influencia da

escorrentía superficial como

axente modelador e

diferenciar as súas formas

resultantes.

Relaciona os procesos de

escorrentía superficial e as súas

formas resultantes.

CAA

CSIEE

i

e

Glaciares: tipos, procesos

e formas resultantes.

Comprender e describir os

procesos glaciares e as

súas formas resultantes.

Diferencia as formas resultantes

do modelado glacial, asociándoas

co seu proceso correspondente.

CMCCT

CAA

10 1

Diferencia as formas

resultantes do modelado

glaciar

i

e

O mar: ondas, mareas e

correntes de deriva.

Procesos e formas

resultantes.

Comprender e describir os

procesos xeolóxicos

derivados da acción mariña

e formas resultantes.

Comprende a dinámica mariña e

relaciona as formas resultantes co

seu proceso correspondente.

CMCCT

CAA

20 2 Comprende a dinámica mariña

i

e

Acción xeolóxica do vento:

procesos e formas

resultantes. Os desertos.

Comprender e describir os

procesos xeolóxicos

derivados da acción eólica e

relacionalos coas formas

resultantes.

Diferencia formas resultantes do

modelado eólico.
CMCCT

15 3
Diferencia formas resultantes

do modelado eólico.

e

j

Circulación atmosférica e

situación dos desertos.

Principais desertos do

planeta.

Entender a relación entre a

circulación xeral atmosférica

e a localización dos

desertos.

Sitúa a localización dos principais

desertos.
CMCCT

j

i

A litoloxía e o relevo

(relevo kárstico,

granítico).

Coñecer algúns relevos

singulares condicionados

pola litoloxía (modelado

kárstico e granítico).

Relaciona algúns relevos

singulares co tipo de rocha.
CAA 5 2

Relaciona algúns relevos

singulares co tipo de rocha.

i

j

A estrutura e o relevo.

Relevos estruturais.

Analizar a influencia das

estruturas xeolóxicas no

relevo.

Relaciona algúns relevos

singulares coa estrutura xeolóxica.
CAA 5 1

Relaciona algúns relevos

singulares coa estrutura

xeolóxica.

g

j

Relacións entre as

paisaxes e os procesos

xeolóxicos externos.

Interpretar fotografías de

paisaxes en relacións cos

A través de fotografías, ou de

visitas con Google Earth a

diferentes paisaxes locais ou

rexionais, relaciona o relevo cos

CD 5 1

Relaciona o relevo cos axentes

e os procesos xeolóxicos

externos.
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A paisaxe galega e os

procesos xeolóxicos

responsables.

Xeomorfoloxía de Galicia

axentes e procesos

xeolóxicos externos.

axentes e os procesos xeolóxicos

externos.

Bloque 6. Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica. (3ª Avaliación)

c

k

O tempo en Xeoloxía. O

debate sobre a idade da

Terra. Uniformismo fronte

a Catastrofismo. O rexistro

estratigráfico.

Analizar o concepto do

tempo xeolóxico e entender

a natureza do rexistro

estratigráfico e a duración

de diferentes fenómenos

xeolóxicos.

Argumenta sobre a evolución do

concepto de tempo xeolóxico e a

idea da idade da Terra ao longo de

historia do pensamento científico.

CSC

CSIEE

5 1

Argumenta sobre a evolución

do concepto de tempo

xeolóxico

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%

e

j

O método do

actualismo: aplicación á

reconstrución

paleoambiental. Estruturas

sedimentarias e

bioxénicas.

Paleoclimatoloxía.

Entender a aplicación do

método do actualismo á

reconstrución

paleoambiental. Coñecer e

indicar algúns tipos de

estruturas sedimentarias e

bioxénicas e a súa

aplicación. Utilizar os

indicadores paleoclimáticos

máis representativos.

Entende e desenvolve a analoxía

dos estratos como as páxinas do

libro onde está escrita a Historia da

Terra. CAA

30 3

Coñece a orixe dalgunhas

estruturas sedimentarias

orixinadas por correntes

(ripples, estratificación

cruzada) e bioxénicas

(galerías, pistas) e utilízaas

para a reconstrución

paleoambiental.

Coñece a orixe dalgunhas

estruturas sedimentarias

orixinadas por correntes (ripples,

estratificación cruzada) e

bioxénicas (galerías, pistas) e

utilízaas para a reconstrución

paleoambiental.

CMCCT

CAA

i

a

Métodos de datación:

xeocronoloxía relativa e

absoluta. Principio de

superposición dos

estratos. Fósiles.

Bioestratigrafía. Os

métodos radiométricos de

datación absoluta.

Coñecer e diferenciar os

principais métodos de

datación absoluta e relativa.

Aplicar o principio de

superposición de estratos e

derivados para interpretar

cortes xeolóxicos. Entender

os fósiles guía como peza

Coñece e utiliza os métodos de

datación relativa e das

interrupcións no rexistro

estratigráfico a partir da

interpretación de cortes xeolóxicos

e correlación de columnas

estratigráficas.

CMCCT

CAA

30 3

Coñece e utiliza os métodos de

datación relativa e das

interrupcións no rexistro

estratigráfico a partir da

interpretación de cortes

xeolóxicos e correlación de

columnas estratigráficas.
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Interpretación de cortes

xeolóxicos e de mapas

topográficos. Elaboración

e interpretación de

columnas estratigráficas.

clave para a datación

bioestratigráfica.

i

e

A Táboa de Tempo

Xeolóxico: unidades

cronoestratigráficas e

xeocronolóxicas

Identificar as principais

unidades

cronoestratigráficas que

conforman a táboa de tempo

xeolóxico.

Coñece as unidades

cronoestratigráficas, mostrando o

seu manexo en actividades e

exercicios.

CMCCT

CCEC

c

j

Xeoloxía Histórica.

Evolución xeolóxica e

biolóxica da Terra dende o

Arcaico á actualidade,

resaltando os principais

eventos. Primates e

evolución do xénero

Homo.

Coñecer e indicar os

principais eventos globais

acontecidos na evolución da

Terra dende a súa

formación.

Analiza algúns dos cambios

climáticos, biolóxicos e xeolóxicos

que aconteceron nas diferentes

era xeolóxicas, confeccionando

resumos explicativos ou táboas.

CMCCT

CSIEE

30 3

Analiza algúns dos cambios

climáticos, biolóxicos e

xeolóxicos que aconteceron

nas diferentes era xeolóxicas

a

b

c

k

Cambio climáticos

naturais. Relación entre

fenómenos naturais e

cambios climáticos.

O cambio climático actual.

Influencia da actividade

humana.

Diferenciar os cambios

climáticos naturais e os

inducidos pola actividade

humana.

Relaciona fenómenos naturais con

cambios climáticos e valora a

influencia da actividade humana.

CSC

CAA

5 1
Relaciona a actividade humana

con cambios climáticos

Bloque 7. Riscos xeolóxicos. (2ª Avaliación)

i Os riscos naturais:

perigosidade,

vulnerabilidade,

exposición, custo.

Coñecer e identificar os

principais termos no estudo

dos riscos naturais.

Coñece e utiliza os principais

termos no estudo dos riscos

naturais: risco, perigosidade,

vulnerabilidade e custo.

CMCCT

CAA 30 2

Coñece os principais riscos

naturais e clasifícaos en

función da súa orixe endóxena,

exóxeno ou extraterrestre.

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%

e
Clasificación dos riscos

naturais: endóxenos,

Caracterizar os riscos

naturais en función da súa

Coñece os principais riscos

naturais e clasifícaos en función da

CMCCT
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i

exóxenos e

extraterrestres.

orixe: endóxeno, exóxeno e

extraterrestre.

súa orixe endóxena, exóxeno ou

extraterrestre.

e

a

Principais riscos

endóxenos: terremotos e

volcáns.

Principais riscos

exóxenos: movementos

de aba, inundacións e

dinámica litoral.

Analizar en detalle algúns

dos principais fenómenos

naturais: terremotos,

erupcións volcánicas,

movementos de aba,

inundacións e dinámica

litoral.

Analiza casos concretos dos

principais fenómenos naturais que

acontecen no noso país:

terremotos, erupcións volcánicas,

movementos de aba, inundacións

e dinámica litoral.

CAA 30 2

Analiza os principais

fenómenos naturais:

terremotos, movementos de

aba, inundacións e dinámica

litoral.

c

e

Situar os principais

riscos endóxenos e

esóxenos do noso país.

Relaciona a súa

distribución coas

características xeolóxicas

de cada zona.

Comprender e sinalar a

distribución destes

fenómenos naturais no noso

país e saber onde hai maior

risco.

Coñece os riscos máis importantes

no noso país e relaciona a súa

distribución con determinadas

características de cada zona.

CAA

CMCCT

25 2

Coñece e valora as campañas

de prevención e as medidas de

autoprotección.

a

h

Análise e xestión de

riscos: cartografías de

inventario,

susceptibilidade e

perigosidade.

Entender as cartografías de

risco.
Interpreta as cartografías de risco.

CAA

a

k

c

Prevención: campañas e

medidas de

autoprotección.

Valorar a necesidade de

levar a cabo medidas de

autoprotección.

Coñece e valora as campañas de

prevención e as medidas de

autoprotección.

CAA

CSC

a

h

Análise dos principais

fenómenos naturais

acontecidos no planeta e

en Galicia durante o curso

escolar

Analizar os principais

fenómenos naturais que

aconteceron durante o curso

escolar.

Analiza e comprende os principais

fenómenos naturais acontecidos

durante o curso no planeta, o país

e o seu ámbito local.

CAA

5 1

Analiza e comprende os

principais fenómenos naturais

acontecidos en Galicia.
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Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas. (2ª Avaliación)

a

h Recursos renovables e

non renovables.

Comprender e diferenciar os

conceptos de recursos

renovables e non

renovables, e identificar os

diferentes tipos de recursos

naturais de tipo xeolóxico.

Coñece e identifica os recursos

naturais como renovables ou non

renovables.

CMCCT

30 2

Coñece e identifica os recursos

naturais como renovables ou

non renovables.

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%

c

j

Clasificación dos recursos

minerais e enerxéticos en

función do seu interese

económico, social e

ambiental.

Clasificar os recursos

minerais e enerxéticos en

función da súa utilidade.

Identifica a procedencia dos

materiais e obxectos que che

rodean, e realiza unha táboa

sinxela onde se indique a relación

entre a materia prima e os

materiais ou obxectos.

CMCCT

CAA

a

c

h

k

Depósitos minerais.

Conceptos de reservas e

leis. Principais tipos de

xacementos de interese

económico a nivel

mundial.

Explicar o concepto de

depósito mineral como

recurso explotable,

distinguindo os principais

tipos de interese económico.

Localiza información na rede de

diversos tipos de depósitos, e

relaciónaos con algún dos

procesos xeolóxicos formadores

de minerais e de rochas.

CD

CAA

35 2

Recompila información ou

visita algunha explotación

mineira concreta

a

h

Exploración, avaliación e

explotación sostible de

recursos minerais e

enerxéticos.

Coñecer e identificar as

diferentes etapas e técnicas

empregadas na exploración,

avaliación e explotación

sostible dos recursos

minerais e enerxéticos.

Elabora táboas e gráficos sinxelos

a partir de datos económicos de

explotacións mineiras, estimando

un balance económico e

interpretando a evolución dos

datos.

CMCCT

CAA

a

b

h

A xestión e protección

ambiental nas

explotacións de

recursos minerais e

enerxéticos

Entender a xestión e

protección ambiental como

unha cuestión inescusable

para calquera explotación

dos recursos minerais

eenerxéticos

Recompila información ou visita

algunha explotación mineira

concreta e emite unha opinión

crítica fundamentada nos datos

obtidos e/ou nas observacións

realizadas.

CSC

CCL
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e

d

O ciclo hidrolóxico e as

augas subterráneas. Nivel

freático, acuíferos e

surxencias. A circulación

da auga a través dos

materiais xeolóxicos.

Explicar diversos conceptos

relacio-nados coas augas

subterráneas como:

acuíferos e os seus tipos, o

nivel freático, mananciais,

surxencias e os seus tipos,

ademais de coñecer a

circulación da auga a través

dos materiais xeolóxicos.

Coñece e relaciona os conceptos

de augas subterráneas, nivel

freático e surxencias de auga e

circulación da auga.

CMCCT

CAA

35 2

Coñece e relaciona os

conceptos de augas

subterráneas, nivel freático e

surxencias de auga e

circulación da auga.
a

b

c

h

A auga subterránea como

recurso natural: captación

e explotación sostible.

Posibles problemas

ambientais: salinización

de acuíferos, subsidencia

e contaminación.

A auga subterránea como

recurso natural: captación

e explotación sostible.

Posibles problemas

ambientais: salinización

de acuíferos, subsidencia

e contaminación. A

contaminación das augas

subterráneas en Galicia.

Valorar a auga subterránea

como recurso e a influencia

humana na súa explotación.

Coñecer e indicar os

posibles efectos ambientais

dunha inadecuada xestión.

Comprende e valora a influencia

humana na xestión as augas

subterráneas, expresando a túa

opinión sobre os efectos desta en

medio.

CSC

Bloque 9. Xeoloxía de España. (3ª Avaliación)

i

e

Principais dominios

xeolóxicos da Península

Ibérica, Baleares e

Canarias.

Coñecer e identificar os

principais dominios

xeolóxicos de España:

Varisco, oróxenos alpinos,

grandes concas, Illas

Canarias.

Coñece a xeoloxía básica de

España identificando os principais

dominios sobre mapas físicos e

xeolóxicos.

CMCCT

CSC

30 2

Coñece e enumera os

principais acontecementos

xeolóxicos relacionados coa

historia de Iberia, Baleares e

Canarias.

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%

e

Principais eventos

xeolóxicos na Historia da

Península Ibérica,

Explicar a orixe xeolóxica da

Península Ibérica, Baleares

e Canarias e interpretar

Comprende a orixe xeolóxica da

Península Ibérica, Baleares e

Canarias, e utiliza a tecnoloxía da

CD

CMCCT
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i

Baleares e Canarias: orixe

do Atlántico, Cantábrico e

Mediterráneo, formación

das principais cordilleiras

e concas.

mapas e modelos gráficos

que simulen a evolución da

península, as illas e mares

que os rodean.

información para interpretar mapas

e modelos gráficos que simulen a

evolución da península, as illas e

mares que os rodean.

CSC

j

Evolución dos procesos

xeodinámicos do planeta

relacionados coa historia

xeolóxica de Iberia,

Baleares e Canarias.

Explicar a historia xeolóxica

de Iberia, Baleares e

Canarias e os eventos

relacionados coa coa

Tectónica de Placas.

Coñece e enumera os principais

acontecementos xeolóxicos que

aconteceron no planeta, que

estean relacionados coa historia

de Iberia, Baleares e Canarias.

CMCCT

CAA

j

e

Evolución xeolóxica de

Galicia no marco da

Tectónica de Placas. As

unidades paleoxeográficas

de Galicia.

Explicar a xeoloxía de

Galicia como parte do

dominio Varisco, resultado

da historia xeolóxica do

planeta e a Tectónica de

Placas.

Integra a xeoloxía local (cidade,

provincia e/ou comunidade

autónoma) cos principais dominios

xeolóxicos, a historia xeolóxica do

planeta e a Tectónica de Placas.

CAA 70 2

Integra a xeoloxía local

(cidade, provincia e/ou

comunidade autónoma) cos

principais dominios xeolóxicos,

a historia xeolóxica do planeta

e a Tectónica de Placas.

Bloque 10. Xeoloxía de campo. (3ª Avaliación)

j

k

A metodoloxía científica

e o traballo de campo.

Normas de seguridade e

autoprotección no

campo.

Equipo de campo do

xeólogo.

Coñecer e identificar as

principais técnicas que se

utilizan na Xeoloxía de

campo e manexar algúns

instrumentos básicos.

Utiliza o material de campo

(martelo, caderno, lupa, compás).

CSIEE

5 1 Utiliza o material de campo

Proba escrita: 90%

Traballo de clase: 10%

g

e

h

k

Técnicas de interpretación

cartográfica e orientación.

Lectura de mapas

xeolóxicos sinxelos.

De cada práctica de

campo:

Estudios previos de

consulta de mapas,

Ler mapas xeolóxicos

sinxelos dunha bisbarra ou

rexión.

Le mapas xeolóxicos sinxelos,

fotografías aéreas e imaxes de

satélite que contrasta coas

observacións no campo.

CD

50 3

Reconstrúe a historia xeolóxica

da rexión e identifica os

procesos activos.
Observar os principais

elementos xeolóxicos dos

itinerarios.

Coñece e describe os principais

elementos xeolóxicos do itinerario.

CAA

CMCCT
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fotografías aéreas,

bibliografía, etc.

Confirmar no itinerario a

xeoloxía básica da rexión

e os elementos singulares

do patrimonio xeolóxico do

lugar.

Avaliación dos elementos

singulares do patrimonio

xeolóxico do lugar.

Utilizar as principais

técnicas de representación

de datos xeolóxicos.

Observa e describe afloramentos

da zona.

CMCCT

CCL

Integrar a xeoloxía local do

itinerario na xeoloxía

rexional.

Recoñece e clasifica mostras de

rochas, minerais e fósiles da zona.

CAA

CMCCT

Utiliza as principais técnicas de

representación de datos

xeolóxicos: (columnas

estratigráficas, cortes xeolóxicos

sinxelos, mapas xeotemáticos).

CMCCT

Reconstrúe a historia xeolóxica da

rexión e identifica os procesos

activos.

CAA

e

h

De cada práctica de

campo:

Estudios previos de

consulta de mapas,

fotografías aéreas,

bibliografía, etc.

Confirmar no itinerario a

xeoloxía básica da rexión

e os elementos singulares

do patrimonio xeolóxico do

lugar.

Recoñecer os recursos e

procesos activos.

Coñece e analiza os seus

principais recursos e riscos

xeolóxicos.

CAA

CMCCT

45 2

Comprende a necesidade de

apreciar, valorar, respectar e

protexer os elementos do

patrimonio xeolóxico.

h

a

k

Concepto de Patrimonio

Xeolóxico e Puntos de

Interese Xeolóxico (PIX).

Principais exemplos en

Galicia

Entender as singularidades

do patrimonio xeolóxico.

Comprende a necesidade de

apreciar, valorar, respectar e

protexer os elementos do

patrimonio xeolóxico.

CSC
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5.9. CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE DE 2º DE BACHARELATO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Ponderación
(%) Temporalización

Indicadores de logro
Grao mínimo de

consecución (nivel de logro
mínimo para obter una

puntuación de 5 sobre 10)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental (1ª Avaliación)

i

j

Concepto de medio

ambiente e dinámica de

sistemas. Modelos da

Teoría de Sistemas.

Realizar modelos de

sistemas considerando as

distintas variables,

analizando a

interdependencia dos seus

elementos e establecendo as

súas relacións causais.

Contrasta a interdependencia dos

elementos dun sistema

establecendo as súas relacións.

CMCCT

40 3

Comprende, elabora e interpreta

relacións causais en diferentes

esquemas e modelos

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Elabora modelos de sistemas nos

que representa as relacións

causais interpretando as

consecuencias da variación dos

distintos factores.

CAA

i

j

O medio natural como

sistema. Aplicación da

Teoría de Sistemas ao

sistema natural.

A humanidade e o medio

ambiente. Historia das

relacións da humanidade

coa natureza.

Aplicar a dinámica de

sistemas aos cambios

ambientais acontecidos

como consecuencia da

aparición da vida e as

actividades humanas ao

longo da historia.

Analiza a partir de modelos

sinxelos os cambios ambientais

que tiveron lugar como

consecuencia da aparición da vida

e a acción humana ao longo da

historia.

CCEC

CAA

I

j

Recursos naturais, riscos e

impactos ambientais.

Identificar recursos, riscos e

impactos, asociándoos á

actividade humana sobre o

medio ambiente.

Identifica e clasifica recursos,

riscos e impactos ambientais

asociados.

CMCCT 30 4
Distingue recurso, riscos e

impactos

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

102



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

g

i

j

Fontes de información

ambiental.

Identificar os principais

instrumentos de información

ambiental.

Coñece e enumera os principais

métodos de información ambiental.

CMCCT

CD

30 3
Explica os principais mñetodos

de estudo do medio ambiente

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %Extrae conclusións sobre

cuestións ambientais a partir de

distintas fontes de información.

CCL

CD

CSIEE

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos (1ª Avaliación)

I

j

A radiación solar como

recurso enerxético.

As masas fluídas e a súa

relación co funcionamento

do clima.

Identificar os efectos da

radiación solar na dinámica

das capas fluídas, no clima e

na xeodinámica externa.

Valora a radiación solar como

recurso enerxético.

CMCCT

CSC

40

2

Comprende os efectos da

radiación solar como motor das

capas fluídas e determinante do

clima e da xeodinámica externa

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Relaciona a radiación solar coa

dinámica das capas fluídas e o

clima.

CMCCT

Explica a relación entre radiación

solar e a xeodinámica externa.
CMCCT

I

j

As masas fluídas e a súa

relación co funcionamento

do clima.

Comprender o

funcionamento das capas

fluídas establecendo a súa

relación co clima.

Explica a dinámica da atmosfera e

as súas consecuencias no clima.

CMCCT

CAA

I

j

Compoñentes da

atmosfera, orixe e

importancia biolóxica.

Recoñecer os compoñentes

da atmosfera relacionándoos

coa súa procedencia e

importancia biolóxica.

Identifica os compoñentes da

atmosfera relacionándoos coa súa

procedencia, distribución e

dinámica.

CMCCT

CAA

1
Identifica as capas da atmosfera

e as súas características

Relaciona os compoñentes da

atmosfera coa súa importancia

biolóxica.

CMCCT

CAA

i

j

A capa de ozono, orixe e

importancia.

Diminución da capa de

ozono. Efectos e medidas

preventivas.

Comprender a importancia

da capa de ozono e a súa

orixe.

Determina a importancia da capa

de ozono, valorando os efectos da

súa diminución.

CMCCT

CSC

1

Explica a importancia da capa de

ozono e a súa variación,

sinalando algunha medida

preventivaSinala medidas que preveñen a

diminución da capa de ozono.
CSIEE

I

j

O efecto invernadoiro,

relación coa vida na Terra.

Causas e consecuencias

do aumento do efecto

invernadoiro.

Determinar a orixe do efecto

invernadoiro e a súa relación

coa vida na Terra.

Valora o efecto invernadoiro e a

súa relación coa vida na Terra.

CMCCT

CSC

2

Entende o efecto invernadoiro e

as consecuencias do aumento do

mesmo
Comprende e explica que factores

provocan o aumento do efecto

invernadoiro e as súas

CMCCT

CAA
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consecuencias.

I

j

A hidrosfera e o seu papel

como regulador climático.

Comprender o papel da

hidrosfera como regulador

climático.

Razoa o funcionamento da

hidrosfera como regulador

climático.

CMCCT

30 5

Comprende a importancia da

hidrosfera no clima

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Determina a influencia da

circulación oceánica no clima.

CMCCT

CAA

I

j

Relación das correntes

oceánicas coa circulación

dos ventos e o clima e con

algúns fenómenos

climáticos.

Asociar algúns fenómenos

climáticos coas correntes

oceánicas (ou a temperatura

superficial da auga).

Explica a relación entre as

correntes oceánicas e fenómenos

como “El Niño” e os furacáns, entre

outros.

CMCCT

Asocia fenómenos climáticos

coas circulación oceánica

Asocia as correntes oceánicas coa

circulación dos ventos e o clima.
CMCCT

i

j

Formación das

precipitacións. Tipos de

precipitacións.

Interpretación de mapas

meteorolóxicos.

Explicar a formación de

precipitacións en relación

aos movementos de masas

de aire e interpretar mapas

meteorolóxicos.

Relaciona a circulación de masas

de aire cos tipos de precipitacións.
CMCCT

30

3

Coñece os principais tipos de

precipitacións e as súas causas

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Interpreta mapas meteorolóxicos.
CMCCT

CAA

É capaz de interpretar e

identificar elementos nun mapa

meteorolóxico

I

j

b

o

Os riscos climáticos,

causas e consecuencias.

Medidas de predición ,

prevención e corrección.

Identificar os riscos

climáticos, valorando os

factores que contribúen a

favorecelos e os factores

que contribúen a paliar os

seus efectos.

Relaciona os diferentes riscos

climáticos cos factores que os

orixinan e as consecuencias que

ocasionan.

CMCCT

CAA

2

Identifica os riscos climáticos e

identifica os factores que os

favorecen e os palían
Propón medidas para evitar ou

diminuír os efectos dos riscos

climáticos.

CSIEE

Bloque 3. Contaminación atmosférica (1ª Avaliación)

I

j

o

Orixe e efectos da

contaminación atmosférica.

Argumentar a orixe da

contaminación atmosférica e

identificar os efectos sociais,

ambientais e sanitarios que

produce.

Identifica os efectos biolóxicos da

contaminación atmosférica.
CMCCT

35 2

Identifica os principais

contaminantes da atmosfera, as

súas causas e os seus efectos
Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Asocia os contaminantes coa súa

orixe, recoñecendo as

consecuencias sociais, ambientais

e sanitarias que producen.

CMCCT

CAA

h

i

j

Medidas preventivas e

correctoras da

contaminación atmosférica

Propoñer medidas que

favorecen a diminución da

contaminación atmosférica e

Describe medidas que preveñen ou

atenúan a contaminación

atmosférica e o efecto

CMCCT

CAA

CSIEE

Propón medidas para atenuar a

contaminació
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o e do efecto invernadoiro. do efecto invernadoiro. invernadoiro.

I

j

Orixe e efectos da

contaminación atmosférica.

Factores que inflúen na

dispersión dos

contaminantes

atmosféricos.

Relacionar a contaminación

atmosférica cos seus efectos

biolóxicos e con certas

condicións meteorolóxicas

e/ou topográficas.

Relaciona o grao de contaminación

con certas condicións

meteorolóxicas e/ou topográficas.

CMCCT

CAA

30 2

Relaciona a contaminación con

causas topográficas ou

meteorolóxicas e explica os seus

efectos sobre os seres vivos
Explica os efectos biolóxicos

producidos pola contaminación

atmosférica.

CMCCT

I

j

B3.4. Efectos da

contaminación atmosférica

segundo o seu radio de

influencia.

Clasificar os efectos locais,

rexionais e globais da

contaminación atmosférica.

Describe os efectos locais,

rexionais e globais ocasionados

pola contaminación do aire.

CMCCT

35 2

Describe os principais efectos da

contaminación do aire

I

j

O ozono troposférico e o

ozono estratosférico.

Distinguir a orixe e os

efectos do ozono

troposférico e do ozono

estratosférico.

Distingue a orixe e os efectos do

ozono troposférico e estratosférico.
CMCCT

Distingue entre ozono

troposférico e estratosférico

Bloque 4. Contaminación das augas (2ª Avaliación)

I

j O ciclo hidrolóxico.

Orixe e efectos da

contaminación das augas

superficiais e subterráneas.

Clasificar os contaminantes

da auga en relación á súa

orixe e aos efectos que

producen.

Coñece e describe a orixe e os

efectos da contaminación das

augas superficiais e subterráneas.

CMCCT

30 2

Identifica os principais

contaminantes das augas e os

seus efectos

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Relaciona os principais

contaminantes da auga coa súa

orixe e os seus efectos.

CMCCT

CAA

i

j

Parámetros de medida da

calidade da auga.

Coñecer os indicadores de

calidade da auga.
Coñece e describe os principais

indicadores de calidade da auga.
CMCCT 20 1

Coñece os parámetros de

calidade das augas

h

i

j

o

Orixe e efectos da

contaminación das augas

superficiais e subterráneas.

Prevención e corrección da

contaminación da auga.

Valorar as repercusións que

ten para a humanidade a

contaminación da auga,

propoñendo medidas que a

eviten ou diminúan.

Describe o proceso de

eutrofización das augas valorando

as consecuencias do mesmo.

CMCCT

CAA

30

2

Describe o proceso de

eutrofización e propón medidas e

distintos niveis para minimizar os

efectos da contaminación

Propón actitudes e accións,

individuais, estatais e

intergubernamentais, que

minimicen as repercusións

ambientais da contaminación da

auga.

CMCCT

CSIEE

CSC
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I

j

Sistemas de tratamento e

depuración das augas.

Coñecer os sistemas de

potabilización e depuración

das augas residuais.

Esquematiza as fases de

potabilización e depuración da

auga nunha EDAR.

CMCCT 20
Explica as fases de depuración

da auga

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos (2ª Avaliación)

I

j

A xeosfera, soporte dos

restantes subsistemas

terrestres.

Os riscos xeolóxicos e a

súa relación cos fluxos de

enerxía terrestres.

Relacionar os fluxos de

enerxía e os riscos

xeolóxicos.

Identifica as manifestacións da

enerxía interna da Terra e a súa

relación cos riscos xeolóxicos.

CMCCT

CAA

40

1
Entende o fluxo de enerxía

interna da terra

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

h

i

j

A orixe dos riscos

xeolóxicos internos.

Identificar os factores que

determinan, favorecen e

atenúan os riscos xeolóxicos

sísmico e volcánico.

Explica a orixe e os factores que

determinan os riscos sísmico e

volcánico.

CMCCT

CAA

3

Coñece as causas,a prevención e

os efectos dos riscos sísmico e

volcánico
h

i

j

k

o

Métodos de predición e

prevención dos riscos

xeolóxicos.

Danos orixinados polos

riscos xeolóxicos.

Identificar os danos que

producen os riscos

xeolóxicos, determinando

métodos de predición e

prevención.

Coñece os métodos de predición e

prevención dos riscos xeolóxicos.

CMCCT

CSIEE

Relaciona os riscos xeolóxicos cos

danos que producen.

CMCCT

CAA

I

j

O relevo como

consecuencia da

interacción da dinámica

interna e externa do

planeta.

Comprender o relevo como a

interacción da dinámica

interna e externa.

Interpreta o relevo como

consecuencia da interacción da

dinámica interna e externa do

planeta.

CMCCT

CAA
1

explica o relevo como

consecuencia da intercción entre

a dinámica interna e externa

I

j

Riscos asociados aos

sistemas de ladeira e

fluviais.

Determinar os riscos

asociados aos sistemas de

ladeira e fluviais, valorando

os factores que inflúen.

Identifica os riscos asociados aos

sistemas de ladeira e fluviais,

comprendendo os factores que

interveñen.

CMCCT

CAA

35

3

identifica riscos asociados a

procesos xeolóxicos externos e

valora a ordenación do territorio

como método preventivo Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %a

h

i

j

k

o

B5.8. A importancia da

ordenación do territorio na

prevención dos riscos

xeolóxicos.

B5.9. Impactos máis

frecuentes da paisaxe.

Recoñecer a fraxilidade da

paisaxe fronte aos impactos

ambientais e valorar a

ordenación do territorio como

prevención de riscos.

Valora a ordenación do territorio

como método de prevención de

riscos.

CSC

CSIEE

CCEC

Avalía a fraxilidade da paisaxe e os

impactos máis frecuentes que

sofre.

CSC

CCEC
2

Coñece os impactos que se

producen sobre a paisaxe
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i

j

Recursos da xeosfera,

problemas ambientais

ocasionados pola súa

explotación.

Recoñecer os recursos

minerais, os combustibles

fósiles e os impactos

derivados do seu uso.

Relaciona a utilización dos

principais recursos minerais e

enerxéticos cos problemas

ambientais ocasionados e os riscos

asociados.

CMCCT

CAA

35

3

Coñece os problemas ambientais

relacionados coa extracción de

recursos, especialmente en

Galicia

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

h

i

j

o

a

Impactos derivados da

explotación dos recursos

da xeosfera en Galicia.

Identifica os impactos

derivados da explotación dos

recursos da xeosfera en

Galicia.

Coñece os principais impactos

derivados da explotación dos

recursos da xeosfera no seu

entorno máis próximo.

CMCCT

CCEC

a

b

h

i

j

o

a

Uso eficiente da enerxía e

dos recursos.

Identificar medidas de uso

eficiente da enerxía e dos

recursos, determinando os

seus beneficios.

Valora o uso eficiente da enerxía e

dos recursos.

CSC

CCEC

2
Valora o uso racional da enerxía

e os recursosAvalía as medidas que promoven

un uso eficiente da enerxía e dos

recursos.

CSC

CCEC

CSIEE

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera (2ª Avaliación)

I

j

Circulación de materia e

enerxía na biosfera.

As relacións tróficas nos

ecosistemas, cadeas e

redes tróficas.

Representacións gráficas.

Factores limitantes da

produción primaria.

Recoñecer as relacións

tróficas dos ecosistemas,

valorando a influencia dos

factores limitantes da

produción primaria e

daqueles que aumentan a

súa rentabilidade.

Identifica os factores limitantes da

produción primaria e aqueles que

aumentan a súa rentabilidade.

CMCCT

CAA

30

3

Coñece os compoñentes e

parámetros tróficos do

ecosistema e interpreta gráfico e

esquemas sobre os mesmos
Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Esquematiza as relacións tróficas

dun ecosistema.

CMCCT

CAA

Interpreta gráficos, pirámides,

cadeas e redes tróficas.

CMCCT

CAA

Explica as causas da diferente

produtividade en mares e

continentes.

CMCCT

CAA

I

j

Os ciclos bioxeoquímicos

do osíxeno, carbono,

nitróxeno, fósforo e xofre.

Comprender a circulación de

bioelementos (sobre todo O,

C, N, P e S) entre os

subsistemas terrestres.

Esquematiza os ciclos

bioxeoquímicos argumentando a

importancia do seu equilibrio.

CMCCT

CAA
2

Explica e esquematiza os ciclos

bioxeoquímicos

I

j

Os ecosistemas no tempo:

sucesión, autorregulación e

regresión.

Comprender os cambios que

se suceden nos ecosistemas

ao longo do tempo.

Identifica os cambios que se

producen nas sucesións

ecolóxicas, interpretando a

variación dos parámetros tróficos.

CMCCT

CAA
30

1
Explica as variacións que se

producen nunha sucesión Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %
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h

i

j

A autorregulación dos

ecosistemas e a

repercusión da acción

humana sobre eles.

Comprender os mecanismos

naturais de autorregulación

dos ecosistemas e valorar a

repercusión da acción

humana sobre os

ecosistemas.

Coñece os mecanismos naturais

de autorregulación dos

ecosistemas.

CMCCT

CAA

2

Entende a autorregulación dos

ecosistema e valora a acción do

ser humano sobre os mesmos
Argumenta e relaciona as distintas

actividades humanas coas

repercusións na dinámica dos

ecosistemas.

CMCCT

CAA

CSIEE

b

h

i

j

a

o

B6.7. Concepto de

biodiversidade.

B6.8. Causas e

repercusións da perda da

biodiversidade.

Distinguir a importancia da

biodiversidade e recoñecer

as actividades que teñen

efectos negativos sobre ela.

Argumenta a importancia da

biodiversidade e os riscos que

supón a súa diminución.

CMCCT

CCEC

CSC

2

Explica a importancia da

diversidade e a súa perda, así

como a influencia da acción do

home na mesmaRelaciona as accións humanas coa

súa influencia na biodiversidade do

ecosistema.

CMCCT

CAA

I

j

O solo como interfase.

Edafoxénese e tipos de

solos.

B6.6. Identificar os tipos de

solo, relacionándoos coa

litoloxía e o clima que os

orixinou.

Clasifica os tipos de solo

relacionándoos coa litoloxía e o

clima que os orixina.

CMCCT

CAA

20 4

Recoñece os distintos tipos de

solo

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

b

h

i

j

o

Usos e fraxilidade do solo

como recurso.

Valorar o solo como recurso

fráxil e escaso.

Valora o solo como recurso fráxil e

escaso.

CSC

CCEC
Valora o solo como recurso

I

j

Impactos sobre o solo.

Técnicas de valoración do

grao de alteración dun solo.

Coñecer técnicas de

valoración do grao de

alteración dun solo.

Identifica o grao de alteración dun

solo aplicando distintas técnicas de

valoración.

CMCCT

CSIEE

Coñece algunha técnica de

estudo do solo

h

i

j

a

o

Impactos sobre a biosfera

producidos pola

deforestación, a agricultura

e a gandaría.

Analizar os problemas

ambientais producidos pola

deforestación, a agricultura e

a gandaría.

Analiza os problemas ambientais

producidos pola deforestación, a

agricultura e a gandaría.

CMCCT

CAA

Explica os problemas ambientais

que desencadean a

deforestación, a agricultura e a

gandaría

I

j

O sistema litoral como

interfase.

Comprender as

características do sistema

litoral.

Coñece as características dos

sistema litoral.

CMCCT

20 4

Identifica as características do

litoral
Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

h

i

Importancia ecolóxica dos

recursos do sistema litoral,

Analizar e valorar a

evolución dos recursos

Valora o sistema litoral como fonte

de recursos e biodiversidade.

CSC

CCEC

Valora a importancia da

conservación do litoral e os
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j

a

o

impactos derivados da súa

sobreexplotación.

pesqueiros. impactos que se producen nel

Relaciona a sobreexplotación dos

recursos pesqueiros con impactos

nas zonas litorais.

CMCCT

CAA

CCEC

b

h

i

j

a

o

Importancia da

conservación das zonas

litorais.

Valorar a conservación das

zonas litorais polo seu

elevado valor ecolóxico.

Establece a importancia da

conservación das zonas litorais.

CCEC

CSC

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sostible (3ª Avaliación)

a

b

e

h

k

A xestión dos impactos

ambientais, alternativas

ante a problemática

ambiental:

desenvolvemento

incontrolado,

conservacionismo e

desenvolvemento sostible.

Establecer diferenzas entre o

desenvolvemento

incontrolado, o

conservacionismo e o

desenvolvemento sostible.

Distingue diferentes modelos de

uso dos recursos deseñando

outros sostibles.

CMCCT

CSIEE

100 4

Diferencia os diferentes tipos de

desenvolvemento

Taller: 80 %

Cuestionario: 20 %

Argumenta as diferenzas que

existen entre o desenvolvemento

incontrolado, o conservacionismo e

o desenvolvemento sostible.

CCL

CSC

CCEC

g

i

j

Avaliación do impacto

ambiental.

Instrumentos de xestión

ambiental.

Coñecer algúns instrumentos

de avaliación ambiental.

Analiza a información facilitada por

algúns instrumentos de avaliación

ambiental concluíndo impactos e

medidas correctoras.

CD

CAA

CSIEE

Coñece algúns instrumentos de

avaliacion ambiental

a

b

h

k

Relación entre

desenvolvemento, calidade

de vida e problemas

ambientais no ámbito

internacional.

Identificar a relación que

existe, a nivel internacional,

entre o desenvolvemento

dos países, a calidade de

vida e os problemas

ambientais.

Analiza o desenvolvemento dos

países, relacionándoo con

problemas ambientais e coa

calidade de vida.

CSC

CAA

CSIEE

Relaciona os problemas

ambientais co desenvolvemento

da humanidade

h

i

j

a

Modelos de xestión de

recursos.

Determinar a orixe dos

residuos, as consecuencias

da súa produción e consumo

e as diferentes alternativas á

súa xestión.

Relaciona o consumo dalgúns

produtos e o deterioro do medio.

CMCCT

CAA

Comprende o impacto dos

residuos no medio ambiente e

explica a xestión dos mesmos

Expón políticas ambientais

adecuadas á defensa do medio.

CCL

CCEC

CSIEE

Argumenta a orixe dos residuos

valorando a súa xestión.

CCL

CMCCT
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CAA

g

i

j

a

o

Avaliación do impacto

ambiental.

Instrumentos de xestión

ambiental.

Valorar a importancia do uso

de novas tecnoloxías nos

estudos ambientais e

interpretar matrices sinxelas

para a ordenación do

territorio.

Comprende e explica a importancia

do uso de novas tecnoloxías nos

estudios ambientais.

CMCCT

CCL

CSC

2
Analiza matrices sinxelas para a

avaliación do territorio
Analiza a información de matrices

sinxelas, valorando o uso do

territorio.

CMCCT

CAA

a

b

d

e

h

o

A influencia dos

organismos nacionais e

internacionais en materia

medioambiental.

Lexislación ambiental.

Coñecer os principais

organismos nacionais e

internacionais en materia

medioambiental e a

lexislación estatal e

autonómica sobre algúns

impactos ambientais.

Coñece e explica os principais

organismos nacionais e

internacionais e a súa influencia en

materia medioambiental.

CD

CCL

CCEC

1

Coñece os principais organismos

e a lexislación autonóica sobre

algúns impactos ambientais
Coñece a lexislación española e

da súa Comunidade Autónoma

sobre algúns impactos ambientais

e as normas de prevención

aplicables.

CCL

CAA

a

b

k

o

A protección dos espazos

naturais.

Os espazos naturais en

España e, en particular, en

Galicia.

Valorar a protección dos

espazos naturais.

Argumenta a necesidade de

protección dos espazos naturais e

as súas consecuencias; en

particular, os do seu entorno máis

próximo.

CCL

CSC

CCEC

1
Valora a protección dos espazos

ambientais

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA
6.1. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS XERAIS NA ESO

A organización do proceso de ensino e aprendizaxe esixe ao profesorado da etapa adoptar estratexias didácticas e metodolóxicas
baseadas fundamentalmente na realización por parte do alumnado de actividades encamiñadas a que adquiran os contidos e
obxectivos que se propoñen para cada curso, e a cooperación mediante as actividades de grupo.
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O papel do profesorado será o de deseñar as actividades (ou dar pautas para que as deseñen os alumnos), dinamizar os grupos,
moderar as postas en común e dirixir o proceso de elaboración de conclusións.

A educación secundaria obrigatoria debe combinar o principio dunha educación común para todo o alumnado coa atención á
diversidade e ten especial relevancia a definición das competencias básicas que comezaron a desenvolverse na etapa anterior,
que serán completadas na educación secundaria obrigatoria e deberán ser alcanzadas por todo o alumnado para a realización
persoal, a incorporación satisfactoria á vida adulta e o desenvolvemento dunha aprendizaxe permanente ao longo da vida.

Os profesores atenderán ós principios pedagóxicos que inspiran as ensinanzas do currículo e a didáctica específica das materias
que imparten:

a. Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado

b. Asegurar a construción de aprendizaxes significativos

c. Realizar aprendizaxes significativos por si sós: Empregarase unha metodoloxía construtivista que permita acadar
coñecementos significativos mediante a participación activa dos alumnos/as no seu proceso de aprendizaxe baixo a
dirección orientadora e integradora do profesor/a.

d. Modificar os esquemas de coñecemento

e. Intentar establecer relacións entre a información nova recibida e os seus esquemas de coñecemento xa existentes.

O desenvolvemento dos contidos vaise facer, cunha perspectiva globalizadora, lóxica, sistemática e interdisciplinar, a través de
actividades amplas e globais que faciliten a comprensión e interiorización dos contidos, ao tempo que estimulan o emprego,
comprensión e interpretación da linguaxe verbal e a linguaxe icónica.

As actividades e procedementos estarán adaptadas aos obxectivos do currículo e ás capacidades reais do alumnado. A
organización dos procedementos seguirá a secuencia das fases do procedemento científico: planificación, investigación,
interpretación e aprendizaxe, e comunicación de resultados.
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6.2. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS XERAIS NO BACHARELATO

A metodoloxía adecuada para desenvolver ó bacharelato é aquela que potencia a capacidade do alumnado para a
autoaprendizaxe, traballar en equipo, aplicar métodos adecuados de investigación e para que chegue a comprender a conexión
entre os coñecementos teóricos e as súas aplicacións prácticas. O enfoque metodolóxico debe contribuír a desenvolver o currículo
desde a perspectiva da finalidade e características da materia, así como asegurar a coherencia entre os valores que promove e os
que se poñan en práctica no proceso educativo.

Nun contexto de cambio permanente, para desenvolver a competencia científica no alumnado e capacitalo para construír e
aplicar os coñecementos de forma autónoma, creativa, responsable e crítica –tanto no plano persoal da vida cotiá como no social
da participación cidadá- será necesario conxugar o saber facer do profesorado cas achegas da investigación sobre a construción
do coñecemento e dos valores, da didáctica das ciencias e da tecnoloxía e dos estudos sobre as avaliacións internacionais.

Os centros docentes implementarán metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as súas
características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento
das súas capacidades. Así mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si
mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados.

A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso,
o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo,
así como a transferencia e a aplicación do aprendido.

A consellería con competencias en materia de educación promoverá as medidas necesarias para que as habilidades de
comprensión de lectura e de uso da información, a expresión escrita e a capacidade de se expresar correctamente en público se
traballen polo profesorado en todas as materias. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da
información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de
alfabetizacións múltiples.

Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que
todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia
comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo
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integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas
as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de
avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas materias lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos aspectos
comúns á aprendizaxe de calquera lingua.

A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante nesta etapa. O/a profesor/a titor/a coordinará a
intervención educativa do equipo docente e manterá unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas titoras
legais, co fin de garantir o exercicio dos dereitos do alumnado.

Utilizamos liñas metodolóxicas xerais que procuran:

● O impulso da autonomía persoal:

● Crear na aula un clima que favoreza as aprendizaxes significativas, que desenvolva o interese pola materia e os seus
estudos posteriores, que permita a interacción e o intercambio na aula.

● Presentar propostas de traballo integradoras que transcendan os ámbitos disciplinares e teñan en conta as distintas
dimensións das controversias de actualidade, relacionando os contidos científicos e tecnolóxicos cos problemas sociais,
políticos e éticos en que están inmersos.

● Propiciar unha aprendizaxe significativa que reconstrúa os modelos e esquemas de pensamento do alumnado, coa axuda
dos procedementos da ciencia involucrada, e que permita realizar a transferencia de coñecemento para interpretar ou
aplicar a outras situacións ou contextos da vida real.

● Fomentar a autonomía, iniciativa persoal, creatividade e a competencia de aprender a aprender a través da planificación,
realización e avaliación de deseños experimentais por parte do alumnado, incluíndo a incorporación das TIC co obxectivo de
favorecer unha visión máis actual da actividade tecnolóxica e científica.
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6.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Potenciarase o uso dunha gran variedade de recursos como medios audiovisuais; saídas relacionadas cos contidos traballados na
clase; recursos proporcionados por museos, fábricas, prensa ...

A programación das actividades de ensino - aprendizaxe que se levaran a cabo na aula, terá en conta que material será o mais
axeitado para transmitir os contidos e alcanzar os obxectivos que pretendemos.

A utilización do libro de texto e moi importante na relación educativa da aula, pero teremos que evitar telo como único material,
procurando así unificar o coñecemento.

En concordancia co avance da tecnoloxía e a informática, pouco a pouco, cada vez irán tendo máis peso as actividades mediante
o ordenador, baixo unha plataforma coma Moodle, co fin de que a realización, corrección e avaliación dos contidos, sexa cada vez
máis obxectiva.

● Material para tratar diversos tipos de contidos: Mapas, atlas, dicionarios, carpetas, fichas, cadernos de traballo, murais,
material de laboratorio, maquetas, bloques lóxicos, dossiers elaborados polos alumnos, etc.

● Material de ampliación e investigación: Bibliotecas temáticas, acuarios, terrarios, dossiers, fichas autocorrectivas, material
de impresión, etc.

● Material Lúdico: Xogos de estratexia e simulación, xogos didácticos, etc.

● Material audiovisual e informático: Fomentarase a utilización, uso e aplicación na avaliación das TICs, o uso da Aula Virtual,
aplicada sobre a plataforma Moodle, será constante e cada vez máis importante á hora de traballar/avaliar ós rapaces.
Tamén se utilizarán diapositivas, vídeos, programas de ordenador, discos, etc.

En canto aos libros de texto que se utilizan no presente curso, son os seguintes:

TÍTULO CURSO EDITORIAL IDIOMA ISBN
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Bioloxía e Xeoloxía – Saber Facer 1º ESO Obradoiro
Santillana Galego 978-84-9972-444-7

Bioloxía e Xeoloxía – Saber Facer 3º ESO Obradoiro
Santillana Galego 978-84-9972-417-1

Bioloxía e Xeoloxía – Saber Facer 4º ESO Obradoiro
Santillana Galego 978-84-9972-709-7

Cultura Científica - Saber Hacer 4º ESO Santillana Castelán 978-84-680-3821-6

Bioloxía e Xeoloxía – Saber Facer 1º Bacharelato Obradoiro
Santillana Galego 978-84-9972-284-9

Cultura Científica – Saber Facer 1º Bacharelato Santillana Galego 978-84-680-1186-8

Bioloxía – Saber facer 2º Bacharelato Obradoiro
Santillana Galego 978-84-141-0193-3

Xeoloxía 2º Bacharelato Material de elaboración propia

Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente 2º Bacharelato Obradoiro

Santillana Castelán 9788468038179

7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

7.1. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º DE ESO

Instrumentos e procedementos de avaliación

● Probas escritas: Realizaranse un mínimo de dúas probas escritas por trimestre. Estarán compostas por preguntas cortas,
esquemas mudos para completar, preguntas de relacionar e de completar, definicións, tipo test, verdadeiro ou falso, de
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razoamento... e o seu contido versará sobre as explicacións impartidas por parte da profesora, as actividades propostas no
caderno de aula e os traballos expostos polo alumnado.

● Observación na aula: Mediante a observación sistemática no día a día, valorarase a atención e o interese na materia, a
evolución, a participación nas preguntas de clase e debates así como a resolución e corrección das actividades propostas
cunha linguaxe acertada, a atención ás explicacións diarias e a responsabilidade de traer o material necesario para as
clases. A avaliación do traballo ne aula basearase na técnica dos positivos e negativos, que repercutirán claramente na
cualificación final. Se un alumno/a non se comporta como debera, non trae o material á clase e non responde ós exercicios
ou traballos mandados no día a día, será cualificado cun negativo. Por cada 3 negativos restará 0,5 puntos da nota final.
Se un alumno/a destaca polo seu interese na materia e fai os exercicios ou traballos mandados no día a día, será
cualificado cun positivo. Por cada 3 positivos sumará 0,5 puntos da nota final.

● Caderno de aula: No caderno de aula haberá un apartado de exercicios e/ou boletíns de actividades sobre temas tratados
na clase, outro de prácticas para aquelas sesións realizadas no laboratorio, e outro de vocabulario científico para as
definicións que vaian xurdindo ao longo do curso. No caderno avaliaranse por un lado a limpeza, a orde e os marxes
empregados de forma correcta, e por outro, os exercicios, resumos, debuxos e mapas corrixidos e expresados cun
vocabulario científico axeitado. A forma de avaliación deste caderno será a través da súa corrección individual por parte do
docente e tamén á hora de expoñer as respostas mediante preguntas orais ou no encerado, para a súa corrección grupal.
Cómpre destacar que a entrega do caderno de aula é obrigatoria e as actividades e contidos no mesmo deberán estar ao
día. A súa entrega será preferentemente mediante métodos telemáticos (a través da aula virtual do centro) e sempre no
prazo establecido.

● Traballos escritos e exposicións orais: Ao longo do curso realizaranse traballos escritos tanto individuais como grupais
onde se avaliarán a presentación ordenada e limpa, a coherencia na redacción do traballo, o vocabulario e a concreción de
conceptos. Ademais, mediante a observación sistemática, valorarase o bo clima do grupo á hora de realizar traballos
grupais, o reparto de tarefas xusto, a capacidade de aceptar críticas ou opinións doutros membros da clase, o interese pola
entrega correcta do traballo, a aceptación das normas da aula sen mostrar faltas de respecto a ninguén... Con respecto ás
exposicións orais, avaliaranse aspectos de contido do traballo, o interese por manter a atención do público, así como o
tempo, formato e soportes visuais empregados.
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Criterios de cualificación

A cualificación final de cada trimestre calcularase en base ás seguintes porcentaxes:

● 70% Probas escritas: A cualificación das probas escritas obtense mediante a media aritmética de todas as probas
realizadas no trimestre (mínimo 2). A media de todas as probas terá que ser superior a 4 para ponderar co resto de notas da
avaliación.

● 20% Producións propias do alumnado: A entrega do caderno de aula e un traballo por avaliación (valorados cada un co
10% da nota) é obrigatoria e a media de todas as notas obtidas deberá superar o 5 para así poder ponderar co resto das
notas da avaliación. No caso de non obter unha nota superior será necesario entregalos de novo ben corrixidos antes de
rematar o trimestre.

● 10% Traballo na aula: Observación sistemática na aula sobre os aspectos nomeados anteriormente.

Organización de actividades de seguimento e recuperación

O alumnado que teña unha avaliación non superada poderá recuperala a comezos do trimestre seguinte, mediante unha proba
escrita e obtendo como mínimo a cualificación de 5 puntos. Isto levarase a cabo no caso de tratarse da primeira e segunda
avaliación, mentres que a proba escrita de recuperación na terceira avaliación será a finais do terceiro trimestre.

O alumnado que non teña superada a parte das producións propias deberá entregar tanto o caderno como os traballos
realizados de novo ben corrixidos.

Avaliación ordinaria de xuño: o alumnado poderá contar cunha proba de recuperación final, ademais das realizadas durante as
avaliacións, dirixida unicamente a aqueles alumnos e alumnas que lles quede por superar algunha ou a totalidade das mesmas,
debendo superar cada avaliación cun 5 para obter unha cualificación positiva na materia. De ter suspensa a parte de actividades
de clase deberá entregar o caderno e os traballos realizados de novo ben corrixidos.
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Avaliación extraordinaria: de ter lugar unha avaliación extraordinaria, o alumnado que non supere a proba ordinaria de xuño,
realizará unha proba escrita de recuperación da totalidade da materia, que suporá o 100% da nota, sendo preciso obter un mínimo
de 5 puntos para poder superar a materia.

Promoción do alumnado

● A cualificación da avaliación final ordinaria calcularase mediante a media aritmética das obtidas nas 3 avaliacións.

● O alumnado terá superada a materia se a nota é superior a 5.

7.2. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 3º DE ESO

Procedementos de avaliación

Para levar a cabo a avaliación, imos a utilizar diversos instrumentos e procedementos de recollida de información que inclúen:

● Observación do traballo diario: Resumes, resolución de exercicios no encerado, preguntas sobre cuestións relacionadas
co tema que se estea explicando... Valorarase tamén a actitude de traballo e interese cara á materia: a atención ás
explicacións e ás preguntas e debates na clase, o esforzo e constancia, traer o material necesario...

● Actividades: cada unidade consta de cuestionarios Moodle. Estes cuestionarios realizaranse na aula de informática nas
sesións destinadas para tal fin.

● Probas escritas: realizaranse preguntas curtas sobre o tema, traballos con debuxos e esquemas, definicións, actividades
de razonamento, preguntas tipo test.., sempre de acordo co explicado na clase e segundo os estándares de aprendizaxe
establecidos no decreto. Durante cada trimestre realizaranse polo menos dúas probas escritas.

A cualificación será a suma ponderada das medias dos resultados do alumnado nos diferentes instrumentos de avaliación
empregados.

Criterios de cualificación
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● Actividades da aula virtual: 20%.

● O traballo diario: 10%. Este mediráse coa técnica de positivos e negativos, poñendo positivos ao alumnado que traballa
eficientemente e participa facendo preguntas relevantes Poránse negativos ao alumnado que non traballa, interrompe ou
non trae material. Cada negativo anula un positivo. Ao final da avaliación cada positivo resultante de restarlle os negativos
sumará 0,2 puntos neste apartado (o alumnado deberá ter unha cuantía neta de 5 positivos para ter a nota máxima neste
apartado).

● Probas escritas: 70%. Nos trimestres farase a media dos dous exames (como mínimo) realizados, para poder facer media
co outro exame a nota debe ser superior a 3’5 e a media dos dous debe ser superior a 4 para poder ponderar coas
actividades de clase.

Criterios de promoción do alumnado

O alumnado terá superada a materia se a nota é igual ou superior ao 5.

Ponderación da cualificación global do curso

A cualificación global do curso será a media das tres avaliacións. Valorarase tamén a evolución do traballo e a actitude do alumno
ao longo do curso.

Organización das actividades de seguemento e recuperación

Faranse diversas probas escritas de recuperación ao longo do curso:

● O alumnado que teña unha avaliación negativa nalgún trimestre, poderá superar a materia suspensa da avaliación anterior,
respondendo adecuadamente e obtendo como mínimo a cualificación de 5 puntos, a preguntas realizadas nunha proba
aparte de recuperación, que se realizará a comezos dos seguintes trimestres, no caso da primeira e segunda avaliación e a
finais do terceiro trimestre en caso da terceira avaliación. O alumnado que teña suspensa a parte das actividades en clase
deberá entregar todas as actividades feitas na clase do trimestre suspenso, así como actividades extraordinarias
relacionadas coa materia impartida no trimestre correspondente.
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● Avaliación ordinaria de xuño: o alumnado poderá contar cunha proba de recuperación final, ademais das realizadas durante
as avaliacións, dirixida unicamente a aqueles alumnos que lles quede por superar algunha ou a totalidade das mesmas,
debendo superar cada avaliación cun 5 se quere obter unha cualificación positiva na materia. De ter suspensa a parte de
actividades de clase deberá entregar os boletín correspondentes e as actividades extraordinarias establecidas polo profesor.

● Avaliación extraordinaria: se, finalmente, lévase a cabo unha avaliación extraordinaria do alumnado que sexa avaliado
negativamente en xuño, este realizará unha proba escrita de recuperación da totalidade da materia. Esta proba escrita
suporá o 100% da nota e o alumnado deberá obeter nela unha cualificación mínima dun 5 para superar a materia.

7.3. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º DE ESO

Instrumentos de cualificación

Co fin de que todos os alumnos posúan igual número de parámetros de avaliación-control, a realización de calquera destes
instrumentos de avaliación por parte do alumno é obrigatoria, e dicir, que calquera control, actividade tanto escrita, TIC, de aula,
etc. é de obrigada realización. A presentación é de carácter obrigatorio para todas as tarefas, cuestionarios na plataforma
Moodle, actividades e controis, e a súa ausencia deberá estar debidamente xustificada (informe médico, documento
acreditativo de asistencia a reunión de obrigado cumprimento). Xustificacións de enfermidade, reunións, viaxes, etc.; por parte
dos pais dos alumnos non terán valor ningún, polo tanto, non son xustificativos para non realizar calquera das actividades.

Control escrito: No bloque de contidos da Xenética Mendeliana farase un control escrito, xa que os contidos son maiormente
prácticos. Constará de problemas, que deberán resolverse coma se indicou nas clases. O resto dos contidos dos distintos bloques
temáticos valorarase pola realización de cuestionarios na plataforma Moodle.

Aula: Unha vez rematados os días de prazo para que os rapaces busquen as contestacións correctas das tarefas, procederase a
corrixir as contestacións mediante as cuestións orais nos que os alumnos serán preguntados na clase,

● non facer os exercicios repetidamente será comunicado o titor

● non se tolerará a utilización de vocabulario groseiro (tacos)
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● A corrección e calificación destas actividades realizarase na clase, mediante preguntas de xeito oral, na que se valorará a
adquisición de contidos. Discutiranse as contestacións, aclararanse os erros, momento en que os alumnos poden tamén
obter positivos ou negativos que se computarán coma notas de actitude. Transcorrido este proceso os alumnos teñen que
entregar as actividades corrixidas. Teranse que entregar nunha data predeterminada, as actividades correspondentes,
corrixidas polo alumno, mediante a Aula Virtual. Así cualificarase por parte do profesor a entrega como apta ou non apta.
Trátase polo tanto de unha avaliación procedimental e de contidos.

Actividades TIC: As actividades da Aula Virtual, deberán ser respondidas no prazo determinado nas clases por todos os alumnos,
para facilitar ó acceso, levaranse ós rapaces a una aula dotada con ordenadores e conexión a internet, para que todos poidan
responder ditas actividades. Poderán ser:

● Talleres: realización de traballos sobre un tema determinado, que van ser autocorrixidos polo propio autor do mesmo e 5
compañeiros mais, o obxectivo destas actividades é a adquisición duns contidos determinados, polo que é de vital
importancia as autoavaliacións e avaliacións dos compañeiros, que de non facerse igual que sucederá ca non presentación
do taller, implicará a non superación do bloque de contidos.

● Leccións: trala lectura dun documento, efectuaranse preguntas que o alumno terá que contestar correctamente, de non ser
así o programa levarao outra vez a ter que realizar a lectura do documento. Trátase polo tanto dunha actividade de
aprendizaxe, serán probas nos que se busca a adquisición de conceptos de xeito pasivo, e serán valoradas mediante a
plataforma Moodle.

● Tarefas: limitarase a entrega das actividades corrixidas de xeito oral nas clases, a non entrega implicará a non superación
do correspondente bloque de contidos.

● Cuestionarios: actividades tipo tests, de opción múltiple, para a avaliación de contidos.

Actitude: usarase a técnica dos positivos e negativos, de tal xeito que tres positivos aumentan un punto a nota total da nota de
Aula e dos negativos réstao. Os positivos conseguiranse contestando correctamente a cuestións en clase, actitude positiva
destacable, realización dunha actividade extra puntual, etc. Os negativos implicarán calquera actitude negativa, dende o uso de
vocabulario incorrecto, non estar atento ó que se fai nas clases, repetir contestación incorrectas xa dadas e rexeitadas polo
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profesor, alterar a orde e transcurso das clases, e no caso de expulsión da aula por conduta reiteradamente discordante, implicará
a anotación de catro negativos.

Procedementos de avaliación

Son aqueles cos que explicitamos como é que avaliaremos no proceso de ensino - aprendizaxe. Teremos en conta a avaliación
nun contexto amplo que nos permita coñecer os avances dos nosos alumnos e as posibles melloras a introducir no proceso. Para
tratar este punto, nos primeiros días, faranse controis ou enquisas tanto escritas como orais nas que se pretenderán obter datos
dos contidos base que posúen os alumnos, estes datos, xunto con todos os datos que podamos aportar, serán tratados polo
Equipo Docente nas sesións de preavaliación que terán lugar no primeiro mes de clase.

En todo caso, manterase ao longo do curso unha actitude permanentemente autocrítica para revisar, á vista dos resultados, e se
iso fose necesario, os criterios aquí recollidos.

O valor que ten cada actividade no total da cualificación, de cada unha das actividades de control que se establezan na parrilla de
contidos exposta para este nivel educativo, vai constar expresado entre parénteses, a continuación da mesma. Así no noso caso
vamos a atender so seguinte xeito ós seguintes criterios:

● Actitude ou comportamento na clase: a atención, boa actitude, interese pola materia e o que se está explicando; son
fundamentais para a superación das avaliacións. Chegar tarde ás clases valorarase cun negativo en progresión aritmética
durante todo o curso se o comportamento persiste, e notificarase ó titor, para intentar que esa actitude non se repita. Tres
positivos equivalerán a un punto mais, que serán aplicados na contestación das cuestións de clase e con todas as actitudes
positivas anteditamente relacionadas; e dous negativos restarán un punto, nas intolerables contestacións ou na non
realización dos exercicios, non atender na clases, alterar a orde, etc., e dicir, en calquera das actitudes negativas sinaladas
con anterioridade.

▪ Asistencia á clase: Ao tratarse da E.S.O. a asistencia é obrigatoria a todas as clases, de non ser así,
atenderase o regulamento de réxime interno do Centro. Ademais, estableceranse controis cada
avaliación, ós que son de asistencia obrigatoria, a falta ós mesmos deberase xustificar con certificado
médico, xustificante de asistencias a actos de obrigado cumprimento, etc.
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● Cuestións orais en clase: Serán as actividades que aparezan nas Tarefas, as que se empregarán neste apartado, tras
previo acordo cos rapaces, preguntaranse na clase mediante contestación oral as anteditas cuestións, da cal obterase unha
nota. Atendendo a ratio intentarase que todos os alumnos sexan avaliados no posible. Aplicarase a técnica dos positivos e
negativos para contestacións, intervencións destacables ou positivas ou incorrectas ou inadecuadas; ca mesma valía que
no caso da actitude.

● Contestación as actividades TIC: avaliaranse baixo a plataforma Moodle, tendo coma mínimo unha actividade control, por
cada tema tratado nas clases. A non realización das mesmas implicará o seu valor en negativo na cualificación e dous
negativos na actitude fronte a materia. Indicaranse na grella de contidos co nome da actividade a utilizar, e dicir, taller,
lección, cuestionario, etc.

Valoración dos instrumentos e procedementos de avaliación

O valor que ten cada instrumento de avaliación, vai vir indicado na táboa de concreción dos contidos que se amosa nesta
programación. Terá un valor individualizado para cada bloque, así instrumentos moi valorados nun bloque non o teñen que ser
tanto noutro. A superación dos bloques de cada avaliación implicará a superación da mesma segundo atendendo a súa
ponderación.

A cualificación final virá dada pola media das notas obtidas en cada un dos bloques; sempre e cando a antedita nota sexa de valor
igual ou superior ó 5, no caso contrario o alumno terá que recuperar o bloque non superado.

A avaliación vai atender ó seguinte cálculo:

Aula: Valoración da realización, e contestación das tarefas para facer en clase ou en casa. Este valor verase afectado pola
calificación en actitude que seguirá a técnica dos positivos e negativos coma se indicou anteriormente, de tal xeito, tres positivos
aumentan un punto e dos negativos restano. Unha vez corrixidas, discutidas, comentadas e establecidas as contestacións para as
anteditas tarefas; estas deberán ser entregadas debidamente corrixidas a través da Aula Virtual, non facelo ou non as presentar
debidamente corrixidas (máis de dous exercicios mal) implicará un non apto (cero de calificación e dos negativos de actitude).

● Actitude ou comportamento na clase: a atención, boa actitude, interese pola materia e o que se está explicando; son
fundamentais para a superación das avaliacións. Chegar tarde ás clases valorarase cun negativo en progresión aritmética
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durante todo o curso se o comportamento persiste, e notificarase ó titor, para intentar que esa actitude non se repita. Tres
positivos equivalerán a un punto mais, que serán aplicados na contestación das cuestións de clase e con todas as actitudes
positivas anteditamente relacionadas; e dous negativos restarán un punto, nas intolerables contestacións ou na non
realización dos exercicios, non atender na clases, alterar a orde, etc., e dicir, en calquera das actitudes negativas sinaladas
con anterioridade.

▪ Asistencia á clase: Ó tratarse da E.S.O. a asistencia é obrigatoria a todas as clases, de non ser así,
atenderase o regulamento de réxime interno do Centro. Ademais, estableceranse controis cada
avaliación, ós que son de asistencia obrigatoria, a falta ós mesmos deberase xustificar con certificado
médico, xustificante de asistencias a actos de obrigado cumprimento, etc.

Leccións: exercicio realizado a través da plataforma Moodle.

Cuestionarios: Controis dos temas a tratar a través da plataforma Moodle.

Talleres: Traballos feitos en grupo (80%) e corrixidos polos alumnos (20%)  a través da plataforma Moodle.

Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación en cuarto da E.S.O. seguirá os criterios expostos para a avaliación do segundo ciclo da E.S.O., tanto na cualificación
das distintas avaliacións, coma nos plans de recuperación anual e estival, atendendo ós seguintes criterios de cualificación, así
tendo en conta os instrumentos da avaliación anteditamente expostos para todo o segundo ciclo da E.S.O.

Ponderación da cualificación global do curso

A cualificación global do curso será o resultado de ponderar os tres bloques temáticos:

● 1ª Avaliación : 40%

● 2ª Avaliación : 30%
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● 3ª Avaliación : 30%.

Se o alumno é avaliado negativamente en dous ou mais bloques, terá que realizar a proba extraordinaria de Setembro mediante un
Control escrito, que suporá o 100% da nota. Deberá obter unha calificación mínima dun 5 para superar a materia.

7.4. CULTURA CIENTÍFICA DE 4º DE ESO

Instrumentos e procedementos de avaliación

Para levar a cabo a avaliación, imos a utilizar diversos instrumentos e procedementos de recollida de información que inclúen:

● Cuestinarios: explicacións teóricas en clase, documentais, películas que traten o tema, etc; van ser base para a realización
de cuestionarios a través da plataforma Moodle.

● Actitude na clase: a atención, boa actitude, interese pola materia e o que se está explicando; son fundamentais para a
superación das avaliacións. Chegar tarde ás clases valorarase cun negativo en progresión aritmética durante todo o curso
se o comportamento persiste, e notificarase ó titor, para intentar que esa actitude non se repita.

● Asistencia á clase: Ó tratarse da E.S.O. a asistencia é obrigatoria a todas as clases, de non ser así, atenderase o
regulamento de réxime interno do Centro. Ademais, estableceranse controis cada avaliación, ós que son de asistencia
obrigatoria, a falta ós mesmos deberase xustificar con certificado médico, xustificante de asistencias a actos de obrigado
cumprimento, etc.

Criterios de cualificación

● Cuestionarios: A cualificación será a media ponderada dos resultados do alumnado nos diferentes controis realizados na
avaliación correspondente.

● Actitude: Tres positivos equivalerán a un punto mais, que serán aplicados na contestación das cuestións de clase e con
todas as actitudes positivas anteditamente relacionadas; e dous negativos restarán un punto, nas intolerables contestacións
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ou na non realización dos exercicios, non atender na clases, alterar a orde, etc., e dicir, en calquera das actitudes negativas
sinaladas con anterioridade.

A avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións

Criterios de promoción do alumnado

O alumnado terá superada a materia se a nota é superior ao 5.

Organización das actividades de seguemento e recuperación

Faranse diversas probas escritas de recuperación ao longo do curso:

● A avaliación en cuarto da E.S.O. seguirá os criterios expostos para a avaliación do segundo ciclo da E.S.O., tanto na
cualificación das distintas avaliacións, coma nos plans de recuperación ordinaria e extraordinaria, atendendo ós seguintes
criterios de cualificación, así tendo en conta os instrumentos da avaliación anteditamente expostos para todo o segundo
ciclo da E.S.O.

● Probas de xuño: o alumnado que sexa avaliado negativamente en xuño, realizarán en xuño unha proba escrita de
recuperación da totalidade da materia que suporá o 100% da nota. Será preciso unha nota mínima dun 5 para poder
superar a materia.

7.5. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º DE BACHARELATO

Procedementos de avaliación

Para levar a cabo a avaliación, imos a utilizar diversos instrumentos e procedementos de recollida de información que inclúen:

● Observación do traballo diario: Resumes, resolución de exercicios no encerado, preguntas sobre cuestións relacionadas
co tema que se estea explicando... Valorarase tamén a actitude de traballo e interese cara á materia: a atención ás
explicacións e ás preguntas e debates na clase, o esforzo e constancia...
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● Actividades: aspectos de contido (vocabulario, síntese, mapas, gráficos,...), posta ao día e aspectos formais (limpeza,
expresión ordenada, marxes, titulacións correctas). O contido irase avaliando no momento en que o alumnado vaia
corrixindo en clase as tarefas escritas propostas ou respondendo a preguntas orais realizadas polo profesor. A posta ao día
rexistrarase habitualmente comprobando se os alumnos van realizando as tarefas indicadas tanto para clase como para
casa. Será obrigatorio ter as actividades en Moodle ao día para aprobar a avaliación, inda que estea o alumno aprobado por
nota de exames. Debe ser entregado cando se requira polo profesor.

● Traballo en grupo: achega ao grupo, presentación de resultados e capacidade de aceptar opinións doutros compañeiros.
Poderase utilizar a metodoloxía que se estime máis conveniente para potenciar e valorar o traballo en grupo, mediante
xogos tipo concurso, traballos de investigación e exposición dos mesmos, traballos con gráficas, etc.

● Probas escritas: realizaranse preguntas curtas sobre o tema, traballos con debuxos e esquemas, definicións, actividades
de razonamento, preguntas tipo test.., sempre de acordo co explicado na clase e segundo os estándares de aprendizaxe
establecidos no decreto. Durante cada trimestre realizaranse polo menos dúas probas escritas.

● Exposicións orais e traballos de investigación: repartirase ao alumnado en grupos de similar número de persoas e
realizaranse actividades variadas en grupo ao longo do curso. Valorarase tanto o traballo presentado como a exposición.

A cualificación será a suma ponderada das medias dos resultados do alumnado nos diferentes instrumentos de avaliación
empregados.

Criterios de cualificación

● Traballos: 20%. A media dos boletíns e dos traballos en grupo entregados debe ser superior ao cinco para poder ponderar
co resto das notas. No caso de non ter unha nota superior ao 5 nestes traballos será necesario entregalos de novo.

● Proba escrita: 80%. Nos trimestres farase a media dos dous exames (como mínimo) realizados, para poder facer media co
outro exame e coa nota de traballos a nota debe ser superior a 4.

Criterios de promoción do alumnado
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O alumnado terá superada a materia se a nota é igual ou superior ao 5.

Ponderación da cualificación global do curso

A cualificación global do curso será a media das tres avaliacións. Valorarase tamén a evolución do traballo e a actitude do alumno
ao longo do curso.

Organización das actividades de seguemento e recuperación

Faranse diversas probas escritas de recuperación ao longo do curso:

● O alumnado que teña os exames suspensos poderá superar a materia suspensa da avaliación anterior, respondendo
adecuadamente e obtendo como mínimo a cualificación de 5 puntos, a preguntas realizadas nunha proba aparte de
recuperación, que se realizará a comezos dos seguintes trimestres, no caso da primeira e segunda avaliación e a finais do
terceiro trimestre en caso da terceira avaliación. O alumnado que teña suspensa a parte das actividades en clase deberá
entregar todas as actividades feitas na clase do trimestre suspenso, así como actividades extraordinarias relacionadas coa
materia impartida no trimestre correspondente.

● Avaliación ordinaria de xuño: o alumnado poderá contar cunha proba de recuperación final, ademais das realizadas durante
as avaliacións, dirixida unicamente a aqueles alumnos que lles quede por superar algunha ou a totalidade das mesmas,
debendo superar cada avaliación cun 5 se quere obter unha cualificación positiva na materia. De ter suspensa a parte de
actividades de clase deberá entregar os boletín correspondentes e as actividades extraordinarias establecidas polo profesor.

● Avaliación extraordinaria: o alumnado que sexa avaliado negativamente na avaliación ordinaria, realizará unha proba escrita
de recuperación da totalidade da materia, que suporá o 100% da nota. Será preciso unha nota mínima dun 5 para poder
superar a materia.

7.6. CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE BACHARELATO

Criterios de avaliación
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Os criterios de avaliación serán os establecidos no decreto 86/2015

Instrumentos e procedementos de avaliación

Para levar a cabo a avaliación, imos a utilizar diversos instrumentos e procedementos de recollida de información que inclúen:

● Cuestinarios: explicacións teóricas en clase, documentais, películas que traten o tema, etc; van ser base para a realización
de cuestionarios a través da plataforma Moodle.

● Actitude na clase: a atención, boa actitude, interese pola materia e o que se está explicando; son fundamentais para a
superación das avaliacións. Chegar tarde ás clases valorarase cun negativo en progresión aritmética durante todo o curso
se o comportamento persiste, e notificarase ó titor, para intentar que esa actitude non se repita.

● Asistencia á clase: A asistencia é obrigatoria a todas as clases, de non ser así, atenderase o regulamento de réxime interno
do Centro. Ademais, estableceranse controis cada avaliación, ós que son de asistencia obrigatoria, a falta ós mesmos
deberase xustificar con certificado médico, xustificante de asistencias a actos de obrigado cumprimento, etc.

Criterios de cualificación

● Cuestionarios: A cualificación será a media ponderada dos resultados do alumnado nos diferentes controis realizados na
avaliación correspondente.

● Actitude: Tres positivos equivalerán a un punto mais, que serán aplicados na contestación das cuestións de clase e con
todas as actitudes positivas anteditamente relacionadas; e dous negativos restarán un punto, nas intolerables contestacións
ou na non realización dos exercicios, non atender na clases, alterar a orde, etc., e dicir, en calquera das actitudes negativas
sinaladas con anterioridade.
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A avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións

Criterios de promoción do alumnado

O alumnado terá superada a materia se a nota é superior ao 5.

En cada avaliación se realizará un traballo que ocupara todo o trimestre que pode ser complementado con unha proba escrita, a
ponderación de cada parte variará en cada avaliación:

▪ 1ª Avaliación: 40%

▪ 2ª Avaliación: 30%

▪ 3ª Avaliación: 30%

Criterios de promoción do alumnado

O alumnado terá superada a materia se a nota é superior ao 5.

7.7. BIOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO

Para a superación da materia, deberá estar avaliada cunha cualificación igual ou superior a 5 en cada unha das tres avaliacións. O
valor porcentual de cada unha das probas da avaliación exprésanse na táboa de concreción de contidos, así coma o valor de cada
bloque na avaliación correspondente.

En cada avaliación teranse en conta os seguintes criterios:

● Realización de probas escritas: débese de utilizar unha linguaxe axeitada tanto en clase como nas probas escritas e terase
en conta tanto a presentación, como a caligrafía, a ortografía e moi especialmente a expresión nas contestacións; en caso
de que estes aspectos sexan recorrentes por parte do alumno, poderanse aplicar penalizacións na calificación das probas.
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● Cuestionarios: a través da plataforma Moodle, exercicios de resposta curta, múltiple etc. que se realizarán unha semana
antes dos controis escritos.

● Asistencia a clase: as normas serán as incluídas no Regulamento de Réxime Interior do IES Leliadoura.

Criterios de avaliación e cualificación

Instrumentos de cualificación

Van ser os expostos na táboa de concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable.

Procedementos de avaliación

Para a superación da materia, deberá estar avaliada cunha cualificación igual ou superior a 5 en cada unha das tres
avaliacións. O valor porcentual de cada unha das probas da avaliación exprésanse na taboa de concreción de contidos, así coma o
valor de cada bloque na avaliación correspondente. Ademais quero facer fincapé nos seguintes puntos:

En cada unha das tres avaliacións, o alumnado deberá superar:

● Probas escritas semellantes ás que se realizan na proba de Selectividade e cos mesmos criterios de cualificación, pero sen
ter ningún tipo de opcionalidade nas cuestións. A superación destas probas implicara ter una puntuación igual o superior o
5; calificacións inferiores non farán media.

● Vaise a presentar especial atención a redacción, caligrafía, ortografía e linguaxe científico adecuado, atendendo
especialmente ós conceptos.

● Nas recuperacións das avaliacións, só se van a considerar dous tipos de calificacións, apto ou non apto, no caso de apto, e
para a obtención da media final do curso, computará con un valor de 5. A calificación de non apto, implicará que se
manterán as notas anteriores á realización da recuperación.
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● A calificación final do curso, calcularase mediante a media aritmética de todas as calificacións obtidas nos controis
realizadas polo alumno no curso académico, cun peso total dun 90%; xunto un 10% da actitude do alumno fronte a materia
e a Ciencia.

● No caso de non superar a materia en Xuño, o alumnado pode presentarse á proba extraordinaria de Xuño, que consiste
nunha proba escrita que supón o 100% da nota. Será preciso obter unha nota mínima dun 5 para superar a materia.

7.8. XEOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO

Para a superación da materia, deberá estar avaliada cunha cualificación igual ou superior a 5 en cada unha das tres avaliacións. O
valor porcentual dos controis escritos, controis de visu e traballos exprésanse na taboa de concreción de contidos.

En cada avaliación teranse en conta os seguintes criterios:

● Realización de probas escritas: débese de utilizar unha linguaxe axeitada tanto en clase como nas probas escritas e terase
en conta tanto a presentación, como a caligrafía, a ortografía e moi especialmente a expresión nas contestacións; en caso
de que estes aspectos sexan recorrentes por parte do alumno, poderanse aplicar penalizacións na calificación das probas.
Nalgunhas probas escritas haberá preguntas sobre sobre recoñecemento de minerais e rochas. Realizaranse como mínimo
dúas probas escritas en cada avaliación.

● Actividades na clase: cuxa valoración farase mediante contestación oral, con debates e diálogos no que se valorará a
actitude dos rapaces fronte a materia.

Os criterios de cualificación son os seguintes:

● Probas escritas: 90%

● Traballo de clase: 10%

Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado:
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Os alumnos e alumnas deberán obter una calificación igual o superior a 5 en cada avaliación. No caso de non superar unha
avaliación, terán a oportunidade de realizar unha proba de recuperación a comezos da seguinte avaliación.

No caso de que un alumno non supere algunha avaliación poderá presentarse a unha proba global en xuño.

No caso de non superar a proba de xuño, poderán presentarse á proba extraordinaria, que consistirá nunha única proba escrita
que contará o 100% da nota.

O alumnado terá superada a materia se a nota é superior ao 5.

7.9. CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE DE 2º DE BACHARELATO

Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación serán os establecidos no decreto 86/2015

Instrumentos e procedementos de avaliación

Para levar a cabo a avaliación, imos a utilizar diversos instrumentos e procedementos de recollida de información que inclúen:

● Talleres: traballos en grupos entregados a través da Aula virtual (80%) e avaliados polos propios alumnos (20%) sobre os
temas a tratar en cada avaliación. O traballo que teña a maior calificación levará un punto extra, e o segundo medio punto
extra.

● Cuestinarios: explicacións teóricas en clase, documentais, películas que traten o tema, etc; van ser base para a realización
de cuestionarios a través da plataforma Moodle.

● Actitude na clase: a atención, boa actitude, interese pola materia e o que se está explicando; son fundamentais para a
superación das avaliacións. Chegar tarde ás clases valorarase cun negativo en progresión aritmética durante todo o curso
se o comportamento persiste, e notificarase ó titor, para intentar que esa actitude non se repita.
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● Asistencia á clase: A asistencia é obrigatoria a todas as clases, de non ser así, atenderase o regulamento de réxime interno
do Centro. Ademais, estableceranse controis cada avaliación, ós que son de asistencia obrigatoria, a falta ós mesmos
deberase xustificar con certificado médico, xustificante de asistencias a actos de obrigado cumprimento, etc.

Criterios de cualificación

● Talleres: valoraranse a través da plataforma Moodle, e todos os membros do mesmo grupo recibirán a mesma calificación
neste apartado.

● Cuestionarios: A cualificación será a media ponderada dos resultados do alumnado nos diferentes controis realizados na
avaliación correspondente.

● Actitude: Tres positivos equivalerán a un punto mais, que serán aplicados na contestación das cuestións de clase e con
todas as actitudes positivas anteditamente relacionadas; e dous negativos restarán un punto, nas intolerables contestacións
ou na non realización dos exercicios, non atender na clases, alterar a orde, etc., e dicir, en calquera das actitudes negativas
sinaladas con anterioridade.

A avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións

Criterios de promoción do alumnado

O alumnado terá superada a materia se a nota é superior ao 5.

En cada avaliación se realizará un traballo que ocupara todo o trimestre que pode ser complementado con unha proba escrita, a
ponderación de cada parte variará en cada avaliación:

▪ 1ª Avaliación: 40%

▪ 2ª Avaliación: 30%
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▪ 3ª Avaliación: 30%

Criterios de promoción do alumnado

O alumnado terá superada a materia se a nota é superior ao 5.
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8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS
PENDENTES

O procedemento para recuperar unha materia pendente do departamento de Ciencias Naturais consta das seguintes fases:

1. Resolución e entrega do primeiro caderno de actividades.

2. Proba escrita da primeira metade da materia (febreiro). Esta proba escrita estará constituída por actividades do primeiro
caderno.

3. Resolución e entrega do segundo caderno de actividades.

4. Proba escrita da segunda metade da materia (maio). Esta proba escrita estará constituída por actividades do segundo
caderno.

Se o alumnado non se presenta ou non supera a primeira proba, na segunda proba escrita se examinará dos contidos de todo o
curso.

A resolución das actividades non computa na nota, máis é recomendable realizala para preparar as probas escritas.

Se considerará aprobada a materia cunha nota de 5 ou superior.

No caso de que o alumnado non supere a materia en xuño, pode presentarse á convocatoria de setembro, na que se examinará
dos contidos de todo o curso. Superará a materia cunha nota de 5 ou maior na proba escrita de setembro.
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Indicadores de Logro

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

3. Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as súas aportacións

4. Distribúo o tempo axeitadamente

5. Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e para a práctica dos alumnos

6. Sigo o libro de texto ou material de elaboración propia como fonte de coñecemento e eixe da programación

7. A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ...

8. Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante o curso

9. Deseño os meus propios instrumentos de avaliación

10.Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis competenciais
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11. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

12. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

13. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

14.Adáptanse as probas de avaliación ás necesidades do alumnado con NEE

15.Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

16.Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

17. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

18.Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.

19.Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.

20.Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das probas,
traballos, etc.

21.Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.

ESCALA:1 Pouco, 2 Ás veces, 3 Case sempre, 4 Sempre
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10.  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS

Como xa se indicou, as materias no departamento de Ciencias Naturais apenas teñen continuidade nos currículos das materias de
cursos posteriores. As avaliacións iniciais leváronse a cabo tendo en conta os contidos do curso actual.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E DIFICULTADES DERIVADAS DA FENDA DIXITAL

11.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NA ESO

A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de atención á diversidade. As
medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado
e á consecución das competencias básicas e dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e non poderán, en ningún caso,
supoñer unha discriminación que lles impida alcanzar os devanditos obxectivos e a titulación correspondente. Teranse en conta as
dificultades específicas das rapazas que por razón de xénero e pertenza a determinados colectivos teñan dificultades especiais
para rematar a etapa.

Non se propón un currículo especial para os alumnos con necesidades educativas especiais, senón o mesmo currículo común,
adaptado as necesidades de cada un. Pretendese que este alumnado acade, dentro do único e mesmo sistema educativo, os
obxectivos xerais establecidos para todo o alumnado.

Para atender á diversidade, disponse de dous tipos de vías ou medidas: medidas ordinarias ou habituais e medidas específicas ou
extraordinarias. As medidas específicas son unha parte importante da atención á diversidade, pero deben ter un carácter
subsidiario. As primeiras e máis importantes estratexias para a atención á diversidade adoptaranse no marco de cada centro e de
cada aula concreta.

139



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

As medidas de atención á diversidade son de dous tipos:

● Non significativas:

o A adaptación da metodoloxía didáctica.

o Os agrupamentos.

o A optatividade.

o A orientación educativa e a integración escolar.

● Significativas:

o As adaptacións curriculares.

Atención á diversidade nas actividades:

● A categorización das actividades posibilita tamén atender a diversidade dos alumnos/as. As actividades que atenden ós
feitos e conceptos de cada unidade son a base da aprendizaxe e, polo tanto, constitúen o mínimo imprescindible para o
aproveitamento dos temas.

● Os problemas son actividades de maior complexidade cás anteriores. Estas actividades esixen, en xeral a aplicación do
coñecemento de feitos e conceptos do tema e, polo tanto, esixen que se realicen un maior esforzo por parte do alumnado.

● As actividades para organizar o coñecemento representa unha valiosa axuda para os alumnos/as con dificultades.
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Atención á diversidade nos materiais utilizados:

● A selección dos materiais utilizados na aula ten tamén unha grande importancia á hora de atender as diferencias individuais
no conxunto dos alumnos/as.

● Como material esencial debe considerarse o libro base. O uso de materiais de reforzo ou ampliación, tales coma os
cadernos monográficos, permite atender a diversidade segundo os obxectivos que nos queiramos fixar.

● Xa que logo, estableceremos unha serie de obxectivos que persigan a atención ás diferencias individuais dos alumnos/as e
seleccionaremos os materiais curriculares complementarios que nos axuden a acadar eses obxectivos.

11.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO BACHARELATO

O tratamento da diversidade no Bacharelato vén dado pola mesma natureza e organización do currículo desta etapa educativa, na
que os alumnos e as alumnas optan primeiro por unha das catro modalidades previstas e, despois, dentro da modalidade elixida,
deben escoller entre un abano de materias optativas.

Por outra parte, o tratamento da diversidade no Bacharelato non pode ter a mesma consideración que nas etapas educativas
obrigatorias, onde se debe asegurar a todo o alumnado a consecución do dereito a unha educación básica, de acordo coa
Constitución española e a propia LOE.

Sen embargo, non podemos negar a existencia de estudantes que manifestan dificultades e doutros que progresan con maior
rapidez que os seus compañeiros e que, de igual maneira, necesitan unha resposta educativa que lles permita progresar segundo
as súas posibilidades.

En calquera caso, a atención á diversidade é algo que se realiza dentro da aula, que forma parte do último banzo do proceso de
concreción curricular, isto é, a programación da aula; é o profesor ou a profesora, en cada caso concreto, o que debe plasmala en
estratexias concretas, vista a realidade dos alumnos e as alumnas que ten diante e os seus distintos ritmos de aprendizaxe,
intereses e coñecementos previos.
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Nese tratamento da diversidade, os materiais curriculares son só un elemento que o profesorado adaptará ás circunstancias
precisas. Así, o noso Proxecto de Bioloxía e Xeoloxía para o primeiro curso de Bacharelato ofrece materiais para que, cada
profesor ou profesora na súa aula os seleccione, ordene e distribúa na forma que lle resulte conveniente.

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Os elementos transversais e valores son áreas do coñecemento que non corresponden ás áreas epistemolóxicas tradicionais,
senón que están integradas por contidos de gran importancia social, entre os que destacan fundamentalmente as actitudes, que
deben ser tidos en conta e desenvolvidos diacronicamente ó longo da vida escolar.

Os elementos transversais impregnan o currículo e deben ser incorporados de xeito coherente como contidos educativos,
favorecendo o discurso argumental da área da que se trate.

Ademais do seu forte contido en valores, os elementos transversais teñen un marcado carácter funcional, ao mesmo tempo que
son obxecto dunha gran demanda social. Así, favorecen o desenvolvemento integral dos alumnos e das alumnas e a súa
integración como elementos responsables e con capacidade de decisión nunha sociedade libre e democrática.

En todos os cursos, imos fomentar os seguintes elementos transversais:

Educación para a convivencia

Persegue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica presente en todo o currículo. O impacto da
Ciencia e da Técnica na sociedade e nos códigos de conduta individuais e sociais é evidente. É necesario que unha reflexión ética
acompañe e impregne calquera proceso educativo científico e os materiais que se propoñan para desenvolver dito proceso.

Preténdese educar para a convivencia no pluralismo cun esforzo formativo en dúas direccións:

● Respecto á autonomía dos demais.
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● Diálogo como forma de solucionar as diferencias.

Educación para a saúde

Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual, social e medioambiental. Establece dous tipos de
obxectivos:

● Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e enfermidades, e do xeito de previlas ou sandalas.

● Desenvolver hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, prevención de accidentes...

A educación para a saúde constitúe unha necesidade prioritaria, non soamente porque o desenvolvemento social e tecnolóxico
agudizou a incidencia de numerosas enfermidades (cáncer, enfermidades cardiovasculares, tensión, SIDA...), senón porque está
comprobado que para a prevención das mesmas teñen gran importancia a adquisición de hábitos e estilos de vida.

Mención especial merece o tratamento das substancias tóxicas ou drogas. Desde unha perspectiva de rexeitamento ó uso das
drogas, tanto legais como ilegais, e proporcionando a información necesaria, realizarase o tratamento destas substancias e dos
efectos que producen no organismo.

Ademais, na infancia e na adolescencia é cando se modelan os hábitos de vida, saudables ou nocivos. Isto fai da E.S.O. un
período formativo especialmente interesante para potenciar os estilos de vida saudables.

Educación para a paz

Nun mundo convulsionado por accións terroristas e guerras civís atroces, crueis e prolongadas, faise cada vez máis necesario
educar por e para a Paz.

Calquera contido, dentro da área de Ciencias da Natureza e doutras áreas é susceptible de ser focalizado e merece a pena facelo
cara á acadar a paz como ben básico e supremo.
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Aínda que a maioría das causas das discordias non se deben unicamente a deficiencias educativas, unha formación impregnada
de propostas de respecto mutuo e de diálogo e raciocinio colectivo evitarían, sen dúbida, moitas delas.

Persegue estes obxectivos:

● Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento de organismos comprometidos coa paz
deben xerar estados de conciencia e condutas prácticas.

● Adestrarse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar.

Educación do consumidor

É de alto interese dadas as características da sociedade na que vivimos. Os seus contidos estrutúranse en orde a posibilitar a
construción dunha sociedade de consumo cada vez máis xusta e, solidaria e responsable, que mellore a calidade de vida dos
cidadáns, e que vele pola preservación e o desenvolvemento do medio. Debe posibilitar a formación de consumidores informados,
responsables e solidarios con clara conciencia dos seus dereitos.

Pretende, entre outros os seguintes obxectivos:

● Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e os efectos individuais, sociais, económicos e
medioambientais.

● Desenvolver un coñecemento dos mecanismos de mercado, así como dos dereitos do consumidor e as formas de facelos
efectivos.

● Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúe criticamente ante o consumismo e a publicidade.

Igualdade efectiva entre homes e mulleres

Nunha sociedade moderna e desenvolvida carecen de sentido, cada vez máis, as capacidades diferentes que o sistema
sexo/xénero, construído socialmente, atribuía ós homes e ás mulleres.
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Unha educación na que os valores masculinos e femininos se atopen en igualdade, sen que ningún deles logre un carácter
hexemónico fronte ós outros, require desenvolver entre outros, dous tipos de recursos:

● Uso dunha linguaxe non discriminatoria.

● As medidas de acción positiva, necesarias para introducir a dimensión de igualdade.

No tramo de idades que abarca a E.S.O., os estímulos que proceden do entorno prodúcense con especial intensidade. As
mensaxes da publicidade, os costumes establecidos, os roles aceptados por determinados sectores sociais... tenden a sesgar as
respostas esperadas dos rapaces e das rapazas.

Entre os obxectivos están:

● Desenvolver a autoestima e unha concepción do corpo como expresión da personalidade.

● Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións na linguaxe, na publicidade, nos
xogos, nas profesións...

● Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou non.

● Consolidar hábitos non discriminatorios.

Educación ambiental

A súa inclusión responde aos dous esquemas claramente asumidos polo colectivo docente e pola sociedade en xeral: a
importancia e a transcendencia que para a Humanidade e a Biosfera teñen tódolos aspectos que inciden sobre o medio ambiente,
e a necesidade de propiciar desde a escola unha relación positiva e harmónica co medio ambiente.

Entre os seus obxectivos atópanse os seguintes:

● Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos principais problemas ambientais.
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● Desenvolver conciencia de responsabilidades respecto do medio ambiente global.

● Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse có medio sen contribuír ó seu deterioro, así como hábitos individuais
de protección do medio.

Educación sexual

Preséntase como unha esixencia natural da formación integral da persoa. Os seus obxectivos fundamentais son:

● Adquirir información suficiente e cientificamente sólida en canto a: anatomía e fisioloxía de ámbolos dous sexos; maduración
sexual; reprodución humana; reprodución asistida; prevención de embarazos; enfermidades venéreas e de transmisión
sexual; manifestacións diversas da sexualidade...

● Consolidar unha serie de actitudes básicas: naturalidade no tratamento de temas relacionados coa sexualidade; criterios de
prioridade en casos de conflito entre o exercicio da sexualidade e o risco sanitario; hábitos de hixiene; relación espontánea e
confiada con urólogos e xinecólogos; respecto ás diferentes manifestacións da sexualidade...

● Elaborar criterios para xuízos morais sobre os delitos sexuais; a prostitución; a utilización do sexo na publicidade; a
reprodución asistida...

Educación vial

Unha apreciación de sentido común, que por desgracia fundaméntase e confírmase cando analizamos as estatísticas nacionais e
europeas, é que unha elevada porcentaxe das vítimas de accidentes de tráfico son persoas de idades comprendidas entre os cinco
e os dezasete anos.

Este feito xustifica por si mesmo a presencia da Educación Vial no currículo. Doutra banda, a formación integral implica que a
educación deberá abarcar tamén unha axeitada forma de comportarse nos niveis máis concretos da vida veciñal e doméstica.

Propóñense dous obxectivos fundamentalmente:
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● Sensibilizar ós alumnos e ás alumnas sobre os accidentes de tráfico e outros problemas de circulación.

● Adquirir condutas e hábitos de seguridade vial como peóns e como usuarios de vehículos.

Tratamento do fomento da lectura

A lectura é unha habilidade fundamental á hora de comprender un texto científico. Para o seu fomento na aula, realizaranse todos
os días sesións de lectura tanto individual (en silencio) como colectiva (en voz alta).

Procurarase transmitir a idea de que a lectura, sendo unha actividade fundamentalmente individual, contén tamén unha clara
dimensión de ámbito social e/ou colectivo. A lectura previa silenciosa, a relectura apoiada de técnicas de subliñado, resume etc,
supón unha importante ferramenta para a aprendizaxe. As explicacións na aula irán, habitualmente, precedidas de breves lecturas
de textos de diferentes obras e autores en xeral relacionados cos temas a tratar na aula.

Nos traballos colectivos que se realicen ao longo da programación, incluiranse exposicións orais diante do grupo-aula.

Ao logo do curso o alumnado coñecerá un listado de libros e artigos, propios á idade, de lectura voluntaria. A maior parte deste
listado estará á disposición do alumnado no mesmo centro.

Tratamento do fomento das TIC

O Centro conta cunha aceptable disposición de materiais para o uso das TIC. As aulas dispoñen de ordenador con conexión a
internet así como canón de proxección. As aulas de 1º e 2º de ESO están incluídas dentro do proxecto ABALAR.

A busca de información na Rede será unha actividade habitual dentro das tarefas propostas ao alumnado tanto no que se refire a
textos como a gráficos sobre os temas tratados na aula e que deberán incluír no seu caderno de traballo persoal.

Nalgúns casos (que se indicarán) permitirase o emprego do formato dixital para a entrega de traballos persoais, así como a súa
exposición en formato Power Point ou similar.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

No caso de que as condicións sanitarias o permitan, desde o departamento propoñemos as seguintes actividades
complementarias e extraescolares:

● Charlas, ponencias e exposicións no propio centro, para todos os cursos.

● Actividades de campo. Xeoruta con Francisco Canosa (3º avaliación) para os cursos de 1º e 2º de Bacharelato.

● Excursións a museos e feiras científicas, para os cursos de 3º de ESO e 1º de Bacharelato.

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCICA EN
FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

A programación baséase nos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe establecidos na LOMCE. O seguimento
da programación de cada unidade didáctica levarase a cabo nas reunións do Departamento o que permitirá considerar os
contidos, técnicas de traballo, tempo empregado en cada catividade e os criterios de avaliación. A programación non será ríxida,
sobre todo no que se refire á distribución do tempo nos diversos temas que corresponden a cada avaliación. Nas sesións de
reunión do Departamento, poderase consultar, discutir e propoñer modificacións desta programación no caso de que se detectase
calquera erro, dificultade especial ou impedimento para a adquisición de conceptos e obxectivos por parte do alumnado.

A presente programación avalíase mediante os seguimentos da mesma, que se realizarán mensualmente durante o transcurso do
curso académico, e que virán reflectidas nas actas de reunión do Departamento de Ciencias Naturais. No caso en que atoparanse
erros, problemas ou dificultades nalgún dos puntos tratados na mesma, faranse constar, tanto nas anteditas actas coma na
memoria de final de curso que se presentará en Dirección no mes de Xullo. De tódolos xeitos, nas reunións de Departamento,
intentaranse, mediante o dialogo e comparación de ideas, de arranxar e consesuar solucións ou medidas a tomar se fose
necesario, sendo estas reflectidas, se fosen acertadas, en posteriores programacións didácticas.
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