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CURSO:1º ESO 

MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

Estándares de aprendizaxe Criterios avaliación 

COMÚNS A TÓDOLAS UNIDADES 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis 

frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto por escrito 

 

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario 

científico nun contexto preciso e adecuado ao seu 

nivel. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta 

a información de carácter científico a partir 

da utilización de diversas fontes. 

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información 

de carácter científico, e utilizala para formar unha 

opinión propia, expresarse con precisión e argumentar 

sobre problemas relacionados co medio natural e a 

saúde. 

BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do 

método científico. 

B5.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as 

habilidades propias do traballo científico. 

 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de 

información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas 

investigacións 

B5.3. Utilizar fontes de información variada, e 

discriminar e decidir sobre elas e sobre os métodos 

empregados para a súa obtención. 

UNIDADE 1: O UNIVERSO E O SISTEMA SOLAR 

BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre 

a orixe do universo. 
B2.1. Recoñecer as ideas principais sobre a orixe 

do Universo, e a formación e a evolución das 

galaxias 
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BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do 
Universo e do Sistema Solar, e describe as 
súas características xerais. 

 

B2.2. Expor a organización do Universo e do 

Sistema Solar, así como algunhas das 

concepcións que sobre este sistema planetario 

se tiveron ao longo da historia. 

BXB2.3.1. Precisa as características que se 

dan no planeta Terra que permiten o 

desenvolvemento da vida nel, e que non se 

dan nos outros planetas 

 B2.3. Relacionar 
comparativamente a posición dun planeta 
no Sistema Solar coas súas características. 

 

UNIDADE 2: A TERRA 

 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 

vocabulario científico, e exprésase de xeito 

correcto por escrito. 

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico 

nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel 

 

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos 

principais relacionados co movemento e a 

posición dos astros, e deduce a súa 

importancia para a vida. 

B2.5. Establecer os movementos da Terra, 
da Lúa e do Sol, e relacionalos coa 
existencia do día e a noite, as estacións,  

as mareas e as eclipses. 

 

BXB2.15.1. Describe as características que 

posibilitaron o desenvolvemento da vida na 

Terra. 

B2.15. Seleccionar as características que 
fan da Terra un planeta especial para o 
desenvolvemento da vida. 

 

UNIDADE 3: A XEOSFERA 

 

BXB2.6.1. Describe as características 
xerais dos materiais máis frecuentes 
nas zonas externas do planeta e 
xustifica a súa distribución en capas en 
función da súa densidade. 

           

B2.6. Identificar os materiais terrestres segundo a 

súa abundancia e a distribución nas grandes 

capas da Terra. 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas 

utilizando criterios que permitan diferencialos 

B2.7. Recoñecer as propiedades e as 

características dos minerais e das rochas, 

distinguir as súas aplicacións máis frecuentes e 

salientar a súa importancia económica e a 

xestión sustentable. 

               BXB2.7.2. Describe algunhas das     
aplicacións máis frecuentes dos minerais e 
das rochas no ámbito da vida cotiá. 

UNIDADE 4: A ATMÓSFERA 

 

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a 

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

 
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e 

identifica os contaminantes principais en 

relación coa súa orixe. 
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BXB2.8.3. Identifica e xustifica con 

argumentacións sinxelas as causas que 

sustentan o papel protector da atmosfera para 

os seres vivos. 

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación 
ambiental coa deterioración ambiental, 
e propón accións e hábitos que 
contribúan á súa solución. 

 

B2.9. Investigar e recoller información sobre os 

problemas de contaminación 

BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a 
actividade humana interfire coa acción 
protectora da atmosfera. 

 

 

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

 

UNIDADE 5: HIDROSFERA 

 

 

BXB2.11.1. Recoñece as propiedades 
anómalas da auga en relación coas 
súas consecuencias para o 
mantemento da vida na Terra. 

 

B2.11. Describir as propiedades da auga e 
a súa importancia para a existencia da 
vida. 

 

BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en 
relación cos seus cambios de estado de 
agregación 

 

B2.12. Interpretar a distribución da auga na 
Terra, así como o ciclo da auga e o uso 
que fai dela o ser humano. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o 
significado da xestión sustentable da 
auga doce, e enumera medidas 
concretas que colaboren nesa xestión. 

 

 

B2.13. Valorar e identificar a necesidade 
dunha xestión sustentable da auga e de 
actuacións persoais e colectivas que 
potencien a redución do consumo e a súa 
reutilización. 

UNIDADE 6:OS SERES VIVOS 

 

 

BXB3.1.1. Estima a importancia da 
biodiversidade e aplica criterios de 
clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas 
máis comúns co seu grupo taxonómico. 

B3.1. Recoñecer a importancia da 
biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos. 

 

 

BXB3.2.1. Identifica e recoñece 
exemplares característicos de cada un 
destes grupos, e salienta a súa 
importancia biolóxica 

B3.2. Categorizar os criterios que serven 
para clasificar os seres vivos e identificar 
os principais modelos taxonómicos aos 
que pertencen os animais e as plantas 
máis comúns. 

 

BXB3.3.1. Discrimina as características 
xerais e singulares de cada grupo 
taxonómico. 

 

B3.3. Describir as características xerais 
dos grandes grupos taxonómicos e explicar 
a súa importancia no conxunto dos seres 
vivos. 

 

UNIDADE 7: OS ANIMAIS 
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BXB3.4.1. Asocia invertebrados 
comúns co grupo taxonómico ao que 
pertencen 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de 
vertebrados e asígnaos á clase á que 
pertencen. 

 

B3.4. Caracterizar os principais grupos de 
invertebrados e vertebrados 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de animais 

propios dalgúns ecosistemas ou de interese 

especial por seren especies en perigo de 

extinción ou endémicas. 

B3.7. Determinar a partir da observación as 

adaptacións que permiten aos animais e ás 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas, 

con especial atención aos ecosistemas galegos. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas 
e animais propios dos ecosistemas 
galegos. 

 

 

 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de 

investigación sobre animais . 
B5.5. Expor por escrito o proxecto de 

investigación realizado. 

 

2.-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

Para o alumnado con avaliacións suspensas, proba online referida a 

cada unha das avaliacións( a través da aula virtual, cun tempo cerrado 

para a súa realización e coincidindo co seu horario de clase se é 

posible) 

Boletíns de actividades de recuperación cunha periodicidade 

quincenal (para o alumnado con avaliacións suspensas) 

Tarefas de reforzó , cunha periodicidade semanal(para todo o 

alumnado) 

Para aspirar a obter unha avaliación positiva que permita recuperar a 

materia suspensa ou subir a sua nota ,son condicións imprescindibles, 

a entrega en tempo e forma de tódalas tarefas propostas,cunha 

mínima calidade, así como a presentación da proba telemática. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:  

- NOTA MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN cun incremento de ata un  

- 1,5 puntos polas entrega e resolución correcta das tarefas e 

regularidade da participación  e sempre que non haxa dúbidas da 

autoría* dos traballos. 

 

Alumnado con algunha avaliación suspensa: 

b)  Alumnado con primeira e/ou segunda avaliacións suspensas:  

- Nota da proba escrita e/ou online a realizar en día e hora 

acordada coa profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos  

- incremento, cando a nota obtida na proba de recuperación sexa 

maior ou igual que 5, de ata 1 punto polas entrega e resolución 

correcta das tarefas e regularidade de participación  e sempre 

que non haxa dúbidas da autoría* dos traballos. 
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(*) Lémbrase que o alumnado foi avaliado presencialmente antes do 

estado de alarma de modo que se coñecen as súas competencias 

básicas que, se ben poden e deben mellorar coa autoaprendizaxe, 

non é probable que poidan alcanzar os niveis propios de cursos 

superiores en tan curto período de tempo. 

 

Para aprobar, o alumnado deberá ter una cualificación igual ou 

superior a 5. 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

Proba escrita e presencial no centro de ensino, semellante ás que se 

fixeron na aula antes do confinamento ( sobre os contidos da 1ª e 2ª 

avaliación) 

Para aprobar, o alumnado deberá ter una cualificación igual ou 

superior a 5. 

ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN: 

Media aritmética das calificacións obtidas tras a corrección dos 

boletíns de actividades. Para aprobar, o alumnado deberá ter una 

cualificación igual ou superior a 5. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Dous boletíns de actividades de recuperación ( un deles xa foi 

repartido ao alumnado e xa o traballaron antes do confinamento, e o 

outro ten que ser realizado e enviado á xefa do deprtamento a través 

do seu correo electrónico antes do 30 de maio) 

Se  fose necesario,  e o programa de desconfinamento o permitise, 

podería realizarse unha proba escrita presencial no instituto, de non 

poder ser presencial, sería proba online. 

 

 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

 
Boletín de exercicios de repaso do último tema traballado de xeito 
presencial na aula. 

Tarefas e cuestionarios de reforzo de tódolos temas vistos 
presencialmente, así coma os solucionarios(a posteriori), para o 
alumnado que teña as avaliacións aprobadas. 

Actividades e cuestionarios de recuperación ( para aquel alumnado 
que teña unha ou as dúas avaliacións suspensas) 

De vez en cando pido que fagan tarefas no caderno para descansar do 
ordenador e entregan unha foto. 
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METODOLOXÍA 

ADAPTADA Á 

DIVERSIDADE DO 

ALUMNADO 

 

  
 Fago seguemento do alumnado comprobando a periodicidade coa 
que se conectan á miña materia e a entrega de tarefas, e aviso ás 
titoras, sobre aquel alumnado que vai con retraso na realización das 
mesmas.  
Fago correccións semanais e comentarios ás tarefas que entrega o 
alumnado, tanto a eles como @s titores/as 
A alumna que tiña ACI, levou para casa un libro adaptado para 
traballar os temas da materia explicados na aula. 
Emprego o foro de dúbidas e o meu correo corporativo da 
consellería, para a resolución das mesmas. 
  
 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

 

Materiais editoriais propios de E-Dixgal : o Libro electrónico (Netex) e 
recursos de  Aula Planeta;  recursos propios que vou engadindo 
(como videos titoriais que hai na rede ou que gravo eu mesma, 
powerpoint explicativos e actividades en Pdf) como xa viñamos 
facendo ata agora na aula. 
Todas as dúbidas as poden resolver no Foro de Dúbidas da materia, 
recurso que empregan con moita frecuencia. Cada dúbida plantexada 
poden vela todos, de xeito que moitas veces mesmo se respostan entre 
eles/as. Tamén emprego o correo corporativo da consellería de educación. 

A alumna que tiña ACI, levou para casa un libro adaptado para 
traballar os temas da materia explicados na aula. 
 

 

4.-INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O alumnado recibirá toda a información a través da aula virtual ( mensaxería e foro de dúbidas) e tamén 

mediante emails, tanto da profesora da materia como d@s titores/as, e incluso xefatura de estudos, se fose 

preciso. 

Esta programación será publicada na páxina web do centro. 
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CURSO: 3º ESO 

MATERIA:  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

 

1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

En 3º A de ESO son os seguintes: 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario 
científico nun contexto preciso e adecuado ao 
seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes 
do vocabulario científico e exprésase con 
corrección, tanto oralmente como por escrito.  

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a 
información de carácter científico e utilizala 
para formar unha opinión propia, expresarse 
con precisión e argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural e a saúde. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada 
de xeito preciso utilizando diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter 
científico para formar unha opinión propia e 
argumentar sobre problemas relacionados. 

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

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por 
células e determinar as características que os diferencian 
da materia inerte. 

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das 
características particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as 
diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre 
célula animal e vexetal. 

B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, 
diferenciando entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada 
función para o mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e 
nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

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

B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva 
(células, tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e 
diferenciar as principais estruturas celulares e as súas 
funcións. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser 
humano e procura a relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función 
dos orgánulos máis importantes. 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser 
humano e a súa función. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o 
corpo humano e asóciaos á súa función. 

B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de 
saúde e doenza, os factores que os determinan. 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a 
saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que realiza 
ou pode realizar para promovela individual e 
colectivamente. 

B3.4. Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e 
non infecciosas máis comúns que afectan a poboación 
(causas, prevención e tratamentos).  

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis 
comúns, e relaciónaas coas súas causas. 

BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de 
transmisión das doenzas infecciosas. 

B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e 
identifícaos como medio de promoción da súa saúde e 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

saudables como método de prevención das doenzas. da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a 
propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

B3.6. Seleccionar información, establecer diferenzas dos 
tipos de doenzas dun mundo globalizado e deseñar 
propostas de actuación. 

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que 
afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña 
propostas de actuación. 

B3.7. Determinar o funcionamento básico do sistema 
inmune e as continuas contribucións das ciencias 
biomédicas, e describir a importancia do uso responsable 
dos medicamentos. 

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de 
inmunidade, e valora o papel das vacinas como método 
de prevención das doenzas. 

B3.8. Recoñecer e transmitir a importancia que ten a 
prevención como práctica habitual e integrada nas súas 
vidas e as consecuencias positivas da doazón de células, 
sangue e órganos. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, 
sangue e órganos para a sociedade e para o ser humano. 

B3.9. Investigar as alteracións producidas por distintos tipos 
de substancias aditivas, e elaborar propostas de 
prevención e control. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde 
relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 
estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de 
prevención e control. 

B3.10. Recoñecer as consecuencias para o individuo e a 
sociedade de seguir condutas de risco. 

BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas 
de risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e 
nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as súas 
funcións básicas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da 
alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no 
organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables. 

B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a través de 
exemplos prácticos. 

BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables 
mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando 
táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais 
presentes neles e o seu valor calórico. 

B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación e 
do exercicio físico na saúde, e identificar as doenzas e 
os trastornos principais da conduta alimentaria. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para 
unha vida saudable e identifica os principais trastornos 
da conduta alimentaria. 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, 
utilizando esquemas gráficos dos aparellos que 
interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e 
esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas 
implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa 
contribución no proceso. 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza 
cada aparello implicado. 

BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada 
sistema nas funcións de nutrición. 

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, 
circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu 
funcionamento. 

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

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos 
aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre as 
súas causas e a maneira de previlas. 

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

B3.18. Describir os procesos implicados na función de 
relación, e os sistemas e aparellos implicados, e 
recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os 
coidados do oído e a vista. 

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada 
sistema implicados nas funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de 
relación, e identifica o órgano ou a estrutura 
responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e 
relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B3.19. Explicar a misión integradora do sistema nervioso 
ante diferentes estímulos, e describir o seu 
funcionamento. 

BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema 
nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de 
risco e coa súa prevención. 

B3.20. Asociar as principais glándulas endócrinas coas 
hormonas que sintetizan e coa súa función. 

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con 
elas as hormonas segregadas e a súa función. 

B3.21. Relacionar funcionalmente o sistema neuro-
endócrino. 

BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida 
cotiá no que se evidencie claramente a integración 
neuroendócrina. 

B3.22. Identificar os principais ósos e músculos do aparello 
locomotor. 

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo 
humano en esquemas do aparello locomotor. 

B3.23. Analizar as relacións funcionais entre ósos, 
músculos e sistema nervioso. 

BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do 
seu tipo de contracción, e relaciónaos co sistema 
nervioso que os controla. 

B3.24. Detallar as lesións máis frecuentes no aparello 
locomotor e como se preveñen. 

BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes 
que poden afectar o aparello locomotor e relaciónaos 
coas lesións que producen. 

B3.25. Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, 
diferenciar entre sexualidade e reprodución, e interpretar 
debuxos e esquemas do aparello reprodutor. 

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello 
reprodutor masculino e feminino, e especifica a súa 
función. 

B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da reprodución 
humana e describir os acontecementos fundamentais da 
fecundación, do embarazo e do parto. 

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo 
menstrual e indica que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da 
fecundación, do embarazo e do parto 

B3.27. Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos 
segundo a súa eficacia e recoñecer a importancia 
dalgúns deles na prevención de doenzas de transmisión 
sexual. 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción 
humana. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de 
transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención. 

B3.28. Compilar información sobre as técnicas de 
reprodución asistida e de fecundación in vitro, para 
argumentar o beneficio que supuxo este avance 
científico para a sociedade. 

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida 
máis frecuentes. 

B3.29. Valorar e considerar a súa propia sexualidade e a 
das persoas do contorno, e transmitir a necesidade de 
reflexionar, debater, considerar e compartir. 

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a 
súa sexualidade e a das persoas do seu contorno. 

 

 

En 3º B ESO, os estándares e criterios de avaliación son os seguintes: 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario 
científico nun contexto preciso e adecuado ao 
seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes 
do vocabulario científico e exprésase con 
corrección, tanto oralmente como por escrito.  

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a 
información de carácter científico e utilizala 
para formar unha opinión propia, expresarse 
con precisión e argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural e a saúde. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada 
de xeito preciso utilizando diversos soportes. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter 
científico para formar unha opinión propia e 
argumentar sobre problemas relacionados. 

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

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por 
células e determinar as características que os diferencian 
da materia inerte. 

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das 
características particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as 
diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre 
célula animal e vexetal. 

B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, 
diferenciando entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada 
función para o mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e 
nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

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

B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva 
(células, tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e 
diferenciar as principais estruturas celulares e as súas 
funcións. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser 
humano e procura a relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función 
dos orgánulos máis importantes. 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser 
humano e a súa función. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o 
corpo humano e asóciaos á súa función. 

B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de 
saúde e doenza, os factores que os determinan. 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a 
saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que realiza 
ou pode realizar para promovela individual e 
colectivamente. 

B3.4. Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e 
non infecciosas máis comúns que afectan a poboación 
(causas, prevención e tratamentos).  

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis 
comúns, e relaciónaas coas súas causas. 

BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de 
transmisión das doenzas infecciosas. 

B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida 
saudables como método de prevención das doenzas. 

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e 
identifícaos como medio de promoción da súa saúde e 
da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a 
propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

B3.6. Seleccionar información, establecer diferenzas dos 
tipos de doenzas dun mundo globalizado e deseñar 
propostas de actuación. 

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que 
afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña 
propostas de actuación. 

B3.7. Determinar o funcionamento básico do sistema 
inmune e as continuas contribucións das ciencias 
biomédicas, e describir a importancia do uso responsable 
dos medicamentos. 

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de 
inmunidade, e valora o papel das vacinas como método 
de prevención das doenzas. 

B3.8. Recoñecer e transmitir a importancia que ten a 
prevención como práctica habitual e integrada nas súas 
vidas e as consecuencias positivas da doazón de células, 
sangue e órganos. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, 
sangue e órganos para a sociedade e para o ser humano. 

B3.9. Investigar as alteracións producidas por distintos tipos 
de substancias aditivas, e elaborar propostas de 
prevención e control. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde 
relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 
estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de 
prevención e control. 

B3.10. Recoñecer as consecuencias para o individuo e a BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

sociedade de seguir condutas de risco. de risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e 
nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as súas 
funcións básicas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da 
alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no 
organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables. 

B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a través de 
exemplos prácticos. 

BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables 
mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando 
táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais 
presentes neles e o seu valor calórico. 

B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación e 
do exercicio físico na saúde, e identificar as doenzas e 
os trastornos principais da conduta alimentaria. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para 
unha vida saudable e identifica os principais trastornos 
da conduta alimentaria. 

 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 

B4.1. Identificar algunhas das causas que fan que 
o relevo difira duns sitios a outros. 

BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das 
características das rochas que condicionan os 
tipos de relevo e inflúen neles. 

B4.2. Relacionar os procesos xeolóxicos externos 
coa enerxía que os activa e diferencialos dos 
procesos internos. 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos 
procesos externos, e xustifica o papel da 
gravidade na súa dinámica. 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de 
meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

B4.3. Analizar e predicir a acción das augas 
superficiais, e identificar as formas de erosión 
e depósitos máis características. 

BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, 
transporte e sedimentación producida polas 
augas superficiais, e recoñece algún dos seus 
efectos no relevo. 

B4.4. Valorar e analizar a importancia das augas 
subterráneas, e xustificar a súa dinámica e a 
súa relación coas augas superficiais. 

BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das 
augas subterráneas e os riscos da súa 
sobreexplotación. 

B4.5. Analizar a dinámica mariña e a súa 
influencia na modelaxe litoral. 

BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do 
mar coa erosión, o transporte e a 
sedimentación no litoral, e identifica algunhas 
formas resultantes características. 

B4.6. Relacionar a acción eólica coas condicións 
que a fan posible, e identificar algunhas formas 
resultantes. 

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos 
ambientes en que esta actividade xeolóxica 
pode ser relevante. 

B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos glaciares e 
xustificar as características das formas de 
erosión e depósito resultantes. 

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica 
os seus efectos sobre o relevo. 

B4.8. Indagar e identificar os factores que 
condicionan a modelaxe da paisaxe nas zonas 
próximas ao alumnado. 

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu 
contorno máis próximo e identifica algúns dos 
factores que condicionaron a súa modelaxe. 

B4.9. Recoñecer e identificar a actividade 
xeolóxica dos seres vivos e valorar a 
importancia da especie humana como axente 
xeolóxico externo. 

BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos 
en procesos de meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das 
actividades humanas na transformación da 
superficie terrestre. 

B4.10. Diferenciar os cambios na superficie 
terrestre xerados pola enerxía do interior 

BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico 
externo dun interno e identifica os seus efectos 
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terrestre dos de orixe externa. no relevo. 

B4.11. Analizar as actividades sísmica e 
volcánica, as súas características e os efectos 
que xeran. 

BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan 
os sismos e os efectos que xeran. 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción 
volcánica co magma que as orixina, e asóciaos 
co seu grao de perigo. 

B4.12. Relacionar a actividade sísmica e 
volcánica coa dinámica do interior terrestre e 
xustificar a súa distribución planetaria. 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en 
que os terremotos son máis frecuentes e de 
maior magnitude. 

B4.13. Valorar e describir a importancia de 
coñecer os riscos sísmico e volcánico, e as 
formas de previlos. 

BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, 
de ser o caso, volcánico existente na zona en 
que habita, e coñece as medidas de 
prevención que debe adoptar. 

Bloque 5. O solo como ecosistema. 

B5.1. Analizar os compoñentes do solo e 
esquematizar as relacións entre eles. 

BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da 
interacción entre os compoñentes bióticos e 
abióticos, e sinala algunha das súas 
interaccións. 

B5.2. Valorar e determinar a importancia do solo e os riscos 
que comporta a súa sobreexplotación, degradación ou 
perda. 

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a 
necesidade de protexelo. 

 

 

2.-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

Probas escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos 

Tarefas e cuestionarios de entrega online na AV 

Tarefas de revisión da materia  dirixidas ao alumnado que ten as 1ª 

e/ou 2ª avaliacións suspensas para a preparación da proba de 

recuperación   

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:  

- NOTA MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN cun incremento de ata un 

1,5 puntos  pola entrega e resolución correcta das tarefas, 

regularidade da participación  e sempre que non haxa dúbidas da 

autoría* dos traballos. 

 

b) Alumnado con primeira e/ou segunda avaliacións suspensas:  

- proba escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos baseada nas 

tarefas de revisión entregadas previamente. 

- incremento, cando a nota obtida na proba de recuperación sexa 

maior ou igual que 5, de ata 1 punto polas entrega e resolución 

correcta das tarefas e regularidade de participación  e sempre 

que non haxa dúbidas da autoría* dos traballos. 
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PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

Proba escrita e presencial no centro de ensino, semellante ás que se 

fixeron na aula antes do confinamento. Para aprobar, o alumnado 

deberá ter una cualificación igual ou superior a 5. 

 

(*) Lémbrase que o alumnado foi avaliado presencialmente antes do estado de alarma de modo que se 

coñecen as súas competencias básicas que, se ben poden e deben mellorar coa autoaprendizaxe, non é 

probable que poidan alcanzar os niveis propios de cursos superiores en tan curto período de tempo. 

 

 

 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

 

Tarefas e cuestionarios do temario da terceira avaliación 
Tarefas de revisión da materia  dirixidas ao alumnado que ten as 1ª 
e/ou 2ª avaliacións suspensas para a preparación da proba de 
recuperación   
 

METODOLOXÍA 

ADAPTADA Á 

DIVERSIDADE DO 

ALUMNADO 

 

- Publicación do plan semanal  de contidos e tarefas en Aula 
Virtual (AV) con aviso aos correos 

- Recollida das tarefas (1 ou 2 por semana, en función da 
tipoloxía) a través da AV en prazos establecidos aínda que 
amplos en previsión de posible dificultades de conectividade e 
autoaprendizaxe 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

 

Libro de texto  
Vídeos e documentos da web 
Videoconferencia grupal . Foro de dúbidas( sen uso) 
 

 

 

4.-INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O alumnado recibirá toda a información a través da  AV e correo electrónico.  
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CURSO: 4º ESO 

MATERIA:  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

 

B2.3. 

BXB2.3.1. Discrimina os principais 

acontecementos xeolóxicos, 

climáticos e biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia da Terra, 

e recoñece algúns animais e plantas 

característicos de cada era. 

B2.5 

BXB2.5.2. Resolve problemas 

sinxelos de datación relativa, 

aplicando os principios de 

superposición de estratos, 

superposición de procesos e 

correlación. 

B2.6. 
BXB2.6.1. Analiza e compara os 

modelos que explican a estrutura e a 

composición da Terra. 

B2.8. 

BXB2.8.1. Expresa algunhas 

evidencias actuais da deriva 

continental e da expansión do fondo 

oceánico. 

B2.9.. 

BXB2.9.1. Coñece e explica 

razoadamente os movementos 

relativos das placas litosféricas. 

BXB2.9.2. Interpreta as 

consecuencias dos movementos das 

placas no relevo. 

B2.11. 

BXB2.11.1. Relaciona os 

movementos das placas con 

procesos tectónicos. 

B4.3. 

BXB4.3.1. Utiliza fontes de 

información, apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación 

das súas investigacións 

B1.1. 

BXB1.1.1. Compara a célula 

procariota e a eucariota, a animal e 

a vexetal, e recoñece a función dos 

orgánulos celulares e a relación 

entre morfoloxía e función.  

B1.2 
BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do 

núcleo e a súa función segundo as 
etapas do ciclo celular. 

B1.3. 
BXB1.3.1. Recoñece as partes dun 

cromosoma utilizándoo para construír 

un cariotipo. 

B1.4. 

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose 

e meiose, diferencia ambos os 

procesos e distingue o seu significado 
biolóxico. 

B1.5. 

BXB1.5.1. Distingue os ácidos 

nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

B1.6. 

BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN 

como portador da información 

xenética, e relaciónao co concepto de 
xene. 

B1.7. 
BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da 

expresión xenética por medio do 
código xenético. 

B1.9. 

BXB1.9.1. Recoñece os principios 

básicos da xenética mendeliana e 

resolve problemas prácticos de 

cruzamentos con un ou dous 
caracteres. 

B1.11 

 

BXB1.11.1. Identifica as doenzas 

hereditarias máis frecuentes e o seu 

alcance social, e resolve problemas 

prácticos sobre doenzas hereditarias, 

utilizando árbores xenealóxicas. 

B4.3. 

BXB4.3.1. Utiliza fontes de 

información, apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a 

presentación das súas 

investigación 

B4.2 

BX4.4.1. Observa, interpreta e/ou 

elabora gráficos, e compara, 

relaciona e analiza datos e 

resultados atendendo aos seus 

obxectivos 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das 

súas investigacións, tanto 

verbalmente como por escrito. 
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2.-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

Tarefas e cuestionarios do temario da terceira avaliación 

Tarefas e cuestionarios de recuperación de 1ª e/ou 2ª avaliacións 

Proba  final escrita e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos 

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:  

- NOTA MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN cun incremento de ata un 

15% pola entrega e resolución correcta das tarefas, regularidade 

da participación e probas da 3ª avaliación, se é o caso, e sempre 

que non haxa dúbidas da autoría dos traballos. 

 

b) Alumnado con primeira e/ou segunda avaliacións suspensas:  

- proba escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos  

- incremento, cando a nota obtida na proba de recuperación sexa 

maior ou igual que 5, de ata un 15% entrega e resolución correcta 

das tarefas de revisión, regularidade da participación e 

probas/tarefas da 3ª avaliación, se é o caso 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

Proba escrita e presencial no centro de ensino, semellante ás que se 

fixeron na aula antes do confinamento. Para aprobar, o alumnado 

deberá ter una cualificación igual ou superior a 5. 

 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

 

Tarefas e cuestionarios da AV 
Proxecto colaborativo: webinar de Biotecnoloxía 

METODOLOXÍA 

ADAPTADA Á 

DIVERSIDADE DO 

ALUMNADO 

 

 Publicación do plan semanal  de contidos e tarefas en Aula Virtual 
(AV) con aviso aos correos 

 Recollida das tarefas (1 ou 2 por semana, en función da tipoloxía) a 
través da AV en prazos establecidos aínda que amplos en previsión 
de posible dificultades de conectividade e autoaprendizaxe 

 Alumno con TDA: a súa competencia dixital é casi nula polo que se 
lle ofrece uso de correo electrónico como vía de recepción e envío 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

 

Libro de texto  
Vídeos e documentos da web 
Videoconferencia grupal  
Foro de dúbidas (sen uso) 

 

4.-INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O alumnado recibirá toda a información a través da  AV e correo electrónico.  
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CURSO: 1º BACHARELATO SEMIPRESENCIAL 

MATERIA:  BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA  

1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Serán os mesmos que figuran no epígrafe equivalente do Bacharelato ordinario. 

2.-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

Proba  final escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos 

CUALIFICACIÓN FINAL A obtida nas probas finais 

PROBA EXTRAORDINARIA DE 

SETEMBRO 

Proba escrita e presencial no centro de ensino, semellante ás que se 

fixeron na aula antes do confinamento. Para aprobar, o alumnado 

deberá ter una cualificación igual ou superior a 5. 

 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

 

Tarefas e cuestionarios do temario da terceira avaliación 
Tarefas e cuestionarios de revisión do temario de 1ª e 2ª avaliacións 

METODOLOXÍA 

ADAPTADA Á 

DIVERSIDADE DO 

ALUMNADO 

 Publicación do plan semanal  de contidos e tarefas en Aula Virtual 
(AV) para o estudo persoal 

MATERIAIS E 

RECURSOS 
Libro de texto  
Vídeos e documentos da web 

 

4.-INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O alumnado recibirá toda a información a través da AV 
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CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA:  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

▪ B1.1. Especificar as características dos seres vivos. ▪ BXB1.1.1. Describe as características dos seres vivos: funcións de 
nutrición, relación e reprodución. 

▪ B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula. ▪ BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas 
presentes nos seres vivos. 

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

▪ BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades 
das moléculas básicas que configuran a estrutura celular, e destaca a 
uniformidade molecular dos seres vivos. 

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

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

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

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

▪ B2.1. Describir a célula como unidade estrutural, funcional e xenética dos 
seres vivos, e distinguir unha célula procariota dunha eucariota e unha 
célula animal dunha vexetal, analizando as súas semellanzas e as súas 
diferenzas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos. ▪ BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 

▪ B5.1. Describir como se realiza a absorción da auga e os sales minerais. ▪ BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales minerais. 

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

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

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

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

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

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

▪ B5.12. Entender os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución 
sexual nas plantas. 

▪ BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a 
reprodución sexual nas plantas. 

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

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

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

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

▪ B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos órganos do aparello dixestivo 
e as súas glándulas. 

▪ BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función. 
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▪ B6.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación e 
intercambio gasoso). 

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

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

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

▪ B6.17. Explicar o mecanismo de transmisión do impulso nervioso. ▪ BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso nervioso na neurona e entre 
neuronas. 

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

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

▪ BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución asexual en organismos 
unicelulares e pluricelulares. 

 ▪  

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

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

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

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

▪ B8.1. Relacionar o magmatismo e a tectónica de placas. ▪ BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, 
e coñece as estruturas resultantes da localización dos magmas en 
profundidade e en superficie. 

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

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

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

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

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

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

▪ B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. ▪ BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. 

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

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

▪ B8.11. Analizar os tipos de deformación que experimentan as rochas, 
establecendo a súa relación cos esforzos a que se ven sometidas. 

▪ BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos 
que se someten as rochas e coas propiedades destas. 

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

▪ B8.12. Representar os elementos dunha dobra e dunha falla. ▪ BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo 
a diferentes criterios. 

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

▪ B9.1. Deducir a existencia de estruturas xeolóxicas e a súa relación co 
relevo, a partir de mapas topográficos e cortes xeolóxicos dunha zona 
determinada. 

▪ BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos 
sinxelos. 

 

2.-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
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AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

Probas escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos 

Tarefas de revisión da materia  dirixidas ao alumnado que ten as 1ª 

e/ou 2ª avaliacións suspensas para a preparación da proba de 

recuperación   

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

c) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:  

- NOTA MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN cun incremento de ata un 

15% pola entrega e resolución correcta das tarefas, regularidade 

da participación e probas da 3ª avaliación, se é o caso 

 

d) Alumnado con primeira e/ou segunda avaliacións suspensas:  

- proba escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos  

- incremento, cando a nota obtida na proba de recuperación sexa 

maior ou igual que 5, de ata un 15% pola entrega e resolución 

correcta das tarefas de revisión, regularidade da participación e 

probas/tarefas da 3ª avaliación, se é o caso 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

Proba escrita e presencial no centro de ensino, semellante ás que se 

fixeron na aula antes do confinamento. Para aprobar, o alumnado 

deberá ter una cualificación igual ou superior a 5. 

 

 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

 

Tarefas e cuestionarios do temario da terceira avaliación 
Tarefas e cuestionarios de revisión do temario de 1ª e 2ª avaliacións 

METODOLOXÍA 

ADAPTADA Á 

DIVERSIDADE DO 

ALUMNADO 

 

- Publicación do plan semanal  de contidos e tarefas en Aula 
Virtual (AV) con aviso aos correos 

- Recollida das tarefas (1 ou 2 por semana, en función da 
tipoloxía) a través da AV en prazos establecidos aínda que 
amplos en previsión de posible dificultades de conectividade e 
autoaprendizaxe 

Alumnos sen conectividade: envío de tarefas por correo ordinario  
MATERIAIS E 

RECURSOS 

 

Libro de texto  
Vídeos e documentos da web 
Videoconferencia grupal  
Foro de dúbidas (sen uso) 

4.-INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O alumnado recibirá toda a información a través da  AV e correo electrónico.   
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MATERIA:ANATOMÍA APLICADA 

1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Serán os mesmos que figuran na programación de setembro para o curso 19/20, 

correspondentes aos bloques: 

1.Características do movemento 

2.Organización básica do corpo humano 

3.O sistema locomotor 

4.O sistema cardiopulmonar 

5.O sistema de achega e utilización da enerxía 

8.Elementos comúns 

Non serán tidos en conta, todos aqueles referentes ao bloque 6:Os sistemas de coordinación e 

de regulación. 

2.-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

Probas escritas tipo cuestionarios (a realizar nun intervalo de tempo 

concreto,  a poder ser coincidindo co horario da materia que tiñan no 

seu calendario escolar) 

Tarefas de reforzó e ampliación cunha periodicidade semanal(para 

alumnado que ten as avaliacións aprobadas) 

Boletíns de actividades de recuperación cunha periodicidade 

quincenal (para o alumnado con avaliacións suspensas) 

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

Alumnado coas duas avaliacións aprobadas:  

NOTA MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN + traballos de reforzo ou 

ampliación que só se cuantificarán en positivo (subirán ata un 

máximo de 1,5 puntos a nota).  

Alumnado con algunha avaliación suspensa: 

 NOTA MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN + Traballos de reforzo   que se 

cuantificarán en positivo 

Para aprobar, o alumnado deberá ter una cualificación igual ou 

superior a 5. 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

Proba escrita e presencial no centro de ensino, semellante ás que se 

fixeron na aula antes do confinamento (sobre os mesmos contidos 

impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación). 

 Para aprobar, o alumnado deberá ter una cualificación igual ou 

superior a 5. 
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ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN: 

Media aritmética das calificacións obtidas tras a corrección dos 

boletíns de actividades. Para aprobar, o alumnado deberá ter una 

cualificación igual ou superior a 5. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Boletíns de actividades de recuperación. 

Neste curso non hai ningún alumn@ que se atope nesta casuística. 

 

 

 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

 
Tarefas e cuestionarios de reforzo de tódolos temas vistos 
presencialmente, así coma os solucionarios(a posteriori), para o 
alumnado que teña as avaliacións aprobadas. 

Tarefas de ampliación do bloque 6, que non se puido traballar na 
aula 

Actividades e cuestionarios de recuperación ( para aquel alumnado 
que teña unha ou as dúas avaliacións suspensas). Non hai alumnado 
nesta casuística. 
 

METODOLOXÍA 

ADAPTADA Á 

DIVERSIDADE DO 

ALUMNADO 

 

  
 Fago seguemento do alumnado comprobando a periodicidade coa 
que se conectan á miña materia e a entrega de tarefas, e aviso á 
titora, sobre aquel alumnado que vai con retraso na realización das 
mesmas ou que non se conecta a aula virtual. 
Fago correccións semanais e comentarios ás tarefas que entrega o 
alumnado, tanto a eles como á titora. 
Emprego o foro de dúbidas e o meu correo corporativo da 
consellería, para a resolución das mesmas. 
  

MATERIAIS E 

RECURSOS 

 

Libro de texto que xa empregábamos na aula e recursos propios que 
vou engadindo (como videos titoriais que hai na rede ou que gravo 
eu mesma, powerpoint explicativos e apuntes e actividades en Pdf) 
como xa viñamos facendo ata agora na aula. 
Todas as dúbidas as poden resolver no Foro de Dúbidas da materia, 
recurso que empregan con moita frecuencia. Cada dúbida plantexada 
poden vela todos, de xeito que moitas veces mesmo se respostan entre 
eles/as. Tamén emprego o correo corporativo da consellería de educación. 
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4.-INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O alumnado recibirá toda a información a través da aula virtual ( mensaxería e foro de 

dúbidas) e tamén mediante emails, tanto por parte da profesora da materia como da titora, e 

incluso de xefatura de estudos, se fose preciso. 

Esta programación será publicada na páxina web do centro. 

 

CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: BIOLOXÍA 

1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS AVALIACIÓN 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

BB1.1. Describe técnicas instrumentais e 

métodos físicos e químicos que permiten o 

illamento das moléculas e a súa 

contribución ao grande avance da 

experimentación biolóxica. 

 BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 

relacionando cada un coa súa proporción e 

coa súa función biolóxica. 

 BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos 

que permiten a formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes nos seres 

vivos. 

D e t e r m i n a r  a s  p r o p i e d a d e s 

fisicoquímicas dos bioelementos que os fan 

indispensables para a vida. Relacionar os enlaces 

químicos coa súa importancia biolóxica. 

 

 

 

 

 

BB1.2.1. Relaciona a estrutura química da 

auga coas súas funcións biolóxicas. 

 BB1.2.2. Distingue os tipos de sales 

minerais, e relaciona a composición coa 

función 

BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias 

dos procesos de difusión, osmose e diálise, 

e interpreta a súa relación coa 

concentración salina das células. 

 

B1.2. Argumentar as razóns polas que a auga e 

os sales minerais son fundamentais nos procesos 

biolóxicos. 
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BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de 

biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa estrutura e 

coa súa función. 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de 

moléculas que constitúen a materia viva, e 

relacionalos coas súas respectivas funcións 

biolóxicas na célula. 

BB1.4.1. Identifica os monómeros e 

distingue os enlaces químicos que permiten 

a síntese das macromoléculas: enlaces O-

glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e 

enlace Onucleosídico. 

BB1.5.1. Describe a composición e a función 

das principais biomoléculas orgánicas. 

 B1.4. Identificar os tipos de monómeros que 

forman as macromoléculas biolóxicas e os 

enlaces que os unen. 

 B1.5. Determinar a composición química e 

describir a función, a localización e exemplos das 

principais biomoléculas orgánicas. 

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

 

BB2.1.1. Compara unha célula procariota 

con unha eucariótica, e identifica os 

orgánulos citoplasmático presentes nelas. 

BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos 

citoplasmáticos e recoñece as súas 

estructuras. 

BB2.2.2. Analiza a relación entre a 

composición química, a estrutura e a 

ultraestructura dos orgánulos celulares, e a 

súa función. 

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de 

composición entre células procariotas e 

eucarióticas. 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha 

célula eucariótica animal e dunha vexetal, 

representar os seus orgánulos e describir a súa 

función. 

 

BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, 

e explica os principais procesos que 

acontecen en cada unha. 

BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e 

esquemas as fases da mitose e da meiose, e 

indica os acontecementos básicos que se 

producen en cada unha. 

BB2.4.2. Establece as analoxías e as 

diferenzas máis significativas entre mitose e 

meiose. 

BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa 

reprodución sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a posibilidade de 

evolución das especies. 

B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as súas 

fases. 

 B2.4. Distinguir e identificar os tipos de división 

celular, e desenvolver os acontecementos que 

teñen lugar en cada fase. 

B2.5. Argumentar a relación da meiose coa 

variabilidade xenética das especies. 
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BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os 

subtipos de transporte a través das 

membranas, e explica detalladamente as 

características de cada un.  

 B2.6. Examinar e comprender a importancia das 

membranas na regulación dos intercambios 

celulares para o mantemento davida, e realizar 

experiencias sobre a plasmolise e a turxescencia. 

Bloque 3. Xenética e evolución 

BB3.1.1. Describe a estrutura e a 

composición química do ADN, e recoñece a 

súa importancia biolóxica como molécula 

responsable do almacenamento, a 

conservación e a transmisión da 

información xenética. 

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

información xenética. 

BB3.2.1. Diferencia as etapas da replicación 

e identifica os encimas implicados nela 

BB3.3.1. Establece a relación do ADN co 

proceso da síntese de proteínas. 

BB3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a 

función de cada un nos procesos de 

transcrición e tradución. 

B B 3 . 4 . 2 . R e c o ñ e c e e i n d i c a a s 

características fundamentais do código 

xenético, e aplica ese coñecemento á 

resolución de problemas de xenética 

molecular. 

BB3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos 

procesos de replicación, transcrición e 

tradución. 

BB3.5.2. Resolve exercicios prácticos de 

replicación, transcrición e tradución, e de 

aplicación do código xenético 

BB3.5.3. Identifica e distingue os encimas 

principais relacionados cos procesos de 

transcrición e tradución. 

B3.2. Distinguir as etapas da replicación e os 

encimas implicados nela. 

 B3.3. Establecer a relación do ADN coa síntese 

de proteínas. 

 

 B3.4. Determinar as características e as funcións 

dos ARN. 

 

 

 

 

B3.5. Elaborar e interpretar esquemas dos 

procesos de replicación, transcrición e tradución, 

e a regulación da expresión xénica. 

 

 

 

 

 

BB3.6.1. Describe o concepto de mutación e 

establece a súa relación cos fallos na 

transmisión da información xenética. 

 BB3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica 

os axentes mutaxénicos máis frecuentes. 

B3.6. Definir o concepto de mutación e distinguir 

os principais tipos e axentes mutaxénicos. 
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BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación 

e o cancro, e determina os riscos que 

implican algúns axentes mutaxénicos. 

BB3.7.2. Destaca a importancia das 

mutacións na evolución e na aparición de 

novas especies. 

BB3.8.1. Resume e realiza investigacións 

sobre as técnicas desenvolvidas nos 

procesos de manipulación xenética para a 

obtención de organismos transxénicos. 

 B3.7. Relacionar mutación e cancro. Destacar a 

importancia das mutacións na evolución das 

especies. 

 

 

B3.8. Desenvolver os avances máis recentes no 

ámbito da enxeñaría xenética, así como as súas 

aplicacións. 

BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os 

principios da xenética mendeliana, o s 

resultados de exercicios de transmisión de 

caracteres autosómicos, caracteres ligados 

ao sexo e influídos polo sexo. 

 

B3.10. Formular os principios da xenética 

mendeliana, aplicando as leis da herdanza na 

resolución de problemas, e establecer a r e l a c i 

ó n e n t r e a s p r o p o r c i ó n s d a 

descendencia e a información xenética 

 

 BB3.12.1. Identifica os principios da teoría 

darwinista e neodarwinista, e compara as 

súas diferenzas. 

BB3.14.1. Ilustra a relación entre mutación 

e recombinación, o aumento da diversidade 

e a súa influencia na evolución dos seres 

vivos. 

B3.12. Recoñecer e diferenciar os principios da 

teoría darwinista e neodarwinista. 

 

 B3.14. Recoñecer e indicar a importancia da 

mutación e a recombinación como motores da 

evolución. 

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

BB4.1.1. Clasifica os microorganismos no 
grupo taxonómico ao que pertencen. 
 BB4.2.1. Analiza a estrutura e a composición 
dos microorganismos e relaciónaas coa súa 
función. 
 BB4.5.1. Relaciona os microorganismos 
patóxenos máis frecuentes coas doenzas 
que orixinan. 
 

B 4 . 1 . D i f e r e n c i a r o s t i p o s d e 
microorganismos en función da súa 
organización celular. 
B4.2. Describir as características estruturais 
e funcionais dos grupos de 
microorganismos. 
 
 B4.5. Recoñecer e numerar as doenzas máis 
f r e c u e n t e s t r a n s m i t i d a s p o l o s 
microorganismos, utilizando o vocabulario 
axeitado relacionado con elas. 
 

BB4.6.1. Analiza a intervención dos 
microorganismos en numerosos procesos 
naturais e industriais, e as súas numerosas 
aplicación 
 BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de 
microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interese industrial. 
BB4.6.3. Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na 

B4.6. Avaliar as aplicacións da biotecnoloxía 
e a microbioloxía na industria alimentaria e 
farmacéutica, e na mellora do medio. 
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obtención de produtos farmacéuticos, en 
medicina e en biorremediación, para o 
mantemento e a mellora do medio 
 

 

 

 

2.-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

Tarefas de recuperación: escritas tipo cuestionarios (a realizar nun 

intervalo de tempo concreto,  a poder ser coincidindo co horario da 

materia que tiñan no seu calendario escolar)para o alumnado con 

avaliacións suspensas ou que quere subir a nota. 

Probas de exame: escrita e presencial  no centro, a realizar a partir do 

25 de maio, sempre e cando fose posible.De non poder ser, farase 

unha proba exame online(oral ou escrita) por videoconferencia a 

través da plataforma Webex e que será gravada.Só para o alumnado 

con avaliacións suspensas ou que quere subir nota. 

Tanto as probas exame como os cuestionarios, faranse a partir das 

preguntas confeccionadas pola CIUG ( para as probas de selectividade 

ou abau de anos anteriores). 

Tarefas de  ampliación cunha periodicidade quincenal, para todo o 

alumnado. 

Para aspirar a obter unha avaliación positiva que permita recuperar a 

materia suspensa ou subir a sua nota ,son condicións imprescindibles, 

a entrega en tempo e forma de tódalas tarefas propostas,cunha 

mínima calidade, así como a presentación á proba de exame. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

Alumnado coas duas avaliacións aprobadas:  

-NOTA MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN + tódalas tarefas propostas que 

só se cuantificarán en positivo (subir nota ata un máximo de 1.5 

puntos)    

Alumnado con primeira e/ou segunda avaliacións suspensas:  

- probas escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecida pola Xefatura de Estudos  

- incremento, cando a nota obtida na proba de recuperación sexa 

maior ou igual que 5, de ata un 1.5 puntos pola entrega e 

resolución correcta das tarefas de revisión, regularidade da 

participación e probas/tarefas da 3ª avaliación, se é o caso 
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 O alumnado que non se presente ás probas será avaliado pola NOTA 

MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN QUE XA TEN REXISTRADAS NO XADE. 

Para aprobar, o alumnado deberá ter unha cualificación igual ou 

superior a 5. 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

Proba escrita e presencial no centro de ensino, semellante ás que se 

fixeron na aula antes do confinamento ( e que versará sobre os 

contidos traballados na aula na 1ª e 2ª avaliación, establecidos pola 

CIUG) 

Para aprobar, o alumnado deberá ter unha cualificación igual ou 

superior a 5. 

 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

 
Tarefas  de recuperación, tipo cuestionarios, de tódolos temas vistos 
presencialmente. 

Tarefas de ampliación do bloque 5(O sistema inmune) e parte do 
bloque 2(Metabolismo), que non se puideron traballar 
presencialmente na aula. 

Tarefas de exame ( unha por cada avaliación traballada 
presencialmente na aula) 
 

METODOLOXÍA 

ADAPTADA Á 

DIVERSIDADE DO 

ALUMNADO 

 

  
 Fago seguemento do alumnado comprobando a periodicidade coa 
que se conectan á miña materia e a súa entrega de tarefas, e aviso 
ao titor, sobre aquel alumnado que vai con retraso na realización 
das mesmas ou que non se conecta a aula virtual. 
Fago correccións semanais e comentarios ás tarefas que entrega o 
alumnado, tanto a eles como ao titor. 
Emprego o foro de dúbidas e os meus correos( o corporativo da 
consellería, e o Gmail), para a resolución das mesmas. 
  

MATERIAIS E 

RECURSOS 

 

Libro de texto e o blog Bionova.org ,que xa empregábamos na aula e 
recursos propios que vou engadindo na aula virtual (como videos 
titoriais que hai na rede ou que gravo eu mesma, videoconferencias 
e powerpoint explicativos, así como apuntes e tarefas en Pdf). 
Todas as dúbidas as poden resolver no Foro de Dúbidas da materia 
(recurso que empregan con pouca frecuencia), ou poñéndose en contacto 
comigo a través dos emails (optan moito máis por esta vía)Tamén 
aproveitan as videoconferencias para a resolución das dúbidas. 
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4.-INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O alumnado recibirá toda a información a través da aula virtual ( mensaxería , foro de dúbidas 

e videoconferencias) e tamén mediante emails, tanto por parte da profesora da materia como 

do seu titor, e incluso da xefatura de estudos, se fose preciso. 

Esta programación será publicada na páxina web do centro. 

 

MATERIA:  XEOLOXÍA  

1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  

▪ B1.4. Analizar o dinamismo terrestre explicado segundo a teoría global 
da tectónica de placas. 

▪ XB1.4.1. Interpreta algunhas manifestacións do dinamismo terrestre 
como consecuencia da tectónica de placas. 

▪ B1.5. Analizar a evolución xeolóxica da Lúa e doutros planetas do 
Sistema Solar, comparándoas coa da Terra. 

▪ XB1.5.1. Analiza información xeolóxica da Lúa e doutros planetas do 
Sistema Solar, e compáraa coa evolución xeolóxica da Terra. 

Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas 

▪ B2.2. Coñecer e identificar os grupos de minerais máis importantes 
segundo unha clasificación químico-estrutural, e nomear e distinguir de 
visu diferentes especies minerais. 

▪ XB2. 1.2. Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas súas 
características fisicoquímicas, e recoñece por medio dunha práctica de 
visu algúns dos minerais máis comúns. 

▪ B2.4. Coñecer e identificar os principais ambientes e procesos xeolóxicos 
formadores de minerais e rochas, e identificar algúns minerais coa súa 
orixe máis común (magmática, metamórfica, hidrotermal, superxénica ou 
sedimentaria). 

▪ XB2.1.4. Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos en que se 
forman os minerais e as rochas, e identifica algúns minerais como 
característicos de cada proceso xeolóxico de formación. 

Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas 

▪ B3.1. Explicar o concepto de rocha e os criterios de clasificación; 
diferenciar e identificar polas súas características diversos tipos de 
formacións de rochas, e identificar os principais grupos de rochas ígneas 
(plutónicas e volcánicas), sedimentarias e metamórficas. 

▪ XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as súas principais 
características.  

▪ B3.2. Coñecer a orixe das rochas ígneas, analizando a natureza dos 
magmas e comprendendo os procesos de xeración, diferenciación e 
localización dos magmas. 

▪ XB3.2.1. Describe a evolución do magma segundo a súa natureza, 
utilizando diagramas e cadros sinópticos. 

▪ B3.3. Coñecer e diferenciar a orixe dos sedimentos e das rochas 
sedimentarias, analizando o proceso sedimentario desde a meteorización 
á diaxénese, e identificar as os tipos de medios sedimentarios. 

▪ XB3.3.1. Comprende e describe o proceso de formación das rochas 
sedimentarias, desde a meteorización da área fonte, pasando polo 
transporte e o depósito, á diaxénese, utilizando unha linguaxe científica 
axeitada ao seu nivel educativo. 

▪ B3.4. Coñecer e identificar a orixe das rochas metamórficas, 
diferenciando as facies metamórficas en función das condicións 
fisicoquímicas. 

▪ XB3.4.1. Comprende o concepto de metamorfismo e os seus tipos, 
asociándoos ás condicións de presión e temperatura, e é quen de 
elaborar cadros sinópticos comparando os devanditos tipos. 

▪ B3.6. Comprender e describir a actividade ígnea, sedimentaria, 
metamórfica e hidrotermal como fenómenos asociados á tectónica de 
placas. 

▪ BX3.6.1. Comprende e explica os fenómenos ígneos, sedimentarios, 
metamórficos e hidrotermais en relación coa tectónica de placas. 

Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global 

▪ B4.1. Coñecer e indicar como é o mapa actual das placas tectónicas, 
e comparar este cos mapas simplificados. 

▪ XB4.1.1. Compara, en diferentes partes do planeta, o mapa 
simplificado de placas tectónicas con outros máis actuais achegados 
pola xeoloxía e a xeodesia. 
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Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  

▪ B4.2. Coñecer e indicar canto, como e por que se moven as placas 
tectónicas. 

▪ XB4.2.2. Entende e explica por que se moven as placas tectónicas e 
que relación ten coa dinámica do interior terrestre. 

▪ B4.6. 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 e vulcanismo. 

▪ XB4.6.1. Explica os principais trazos do relevo do planeta e a súa 
relación coa tectónica de placas. 

▪ XB4.6.5. Comprende e describe a distribución da sismicidade e o 
vulcanismo no marco da tectónica de placas. 

Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos 

▪ B5.4. 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. 

▪ XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización. 

▪ XB5.4.2. Coñece os principais procesos edafoxenéticos e a súa 
relación cos tipos de solos. 

▪ B5.5. Comprender e diferenciar os factores que inflúen nos movementos 
de ladeira e os principais tipos. 

▪ XB5.5.1. Identifica os factores que favorecen ou dificultan os 
movementos de ladeira e coñece os seus principais tipos. 

▪ B5.7. Analizar a influencia do escoamento superficial como axente 
modelador e diferenciar as súas formas resultantes. 

▪ XB5.7.1. Relaciona os procesos de escoamento superficial e as súas 
formas resultantes. 

▪ B5.8. Comprender e describir os procesos glaciares e as súas formas 
resultantes. 

▪ XB5.8.1. Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, 
asociándoas co seu proceso correspondente. 

▪ B5.9. Comprender e describir os procesos xeolóxicos derivados da acción 
mariña e a formas resultantes. 

▪ XB5.9.1. Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas 
resultantes co seu proceso correspondente. 

▪ B5.10. Comprender e describir os procesos xeolóxicos derivados da 
acción eólica e relacionalos coas formas resultantes. 

▪ XB5.10.1. Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica. 

▪ B5.12. Coñecer algúns relevos singulares condicionados pola litoloxía 
(modelaxe cárstica e granítica). 

▪ XB5.12.1. Relaciona algúns relevos singulares co tipo de rocha. 

▪ B5.14. Interpretar fotografías de paisaxes en relacións cos axentes e os 
procesos xeolóxicos externos. 

▪ XB5.14.1. A través de fotografías ou de visitas con Google Earth a 
diferentes paisaxes locais ou rexionais, relaciona o relevo cos axentes 
e os procesos xeolóxicos externos. 

Bloque 6. Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica 

▪ B6.2. Entender a aplicación do método do actualismo á reconstrución 
paleoambiental; coñecer e indicar algúns tipos de estruturas 
sedimentarias e bioxénicas, e a súa aplicación; e utilizar os indicadores 
paleoclimáticos máis representativos. 

▪ XB6.2.1. Entende e desenvolve a analoxía dos estratos como as 
páxinas do libro onde está escrita a historia da Terra. 

▪ XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas estruturas sedimentarias 
orixinadas por correntes (ripples e estratificación cruzada) e bioxénicas 
(galerías e pistas), e utilízaas para a reconstrución paleoambiental. 

▪ B6.3. Coñecer e diferenciar os principais métodos de datación absoluta e 
relativa; aplicar o principio de superposición de estratos e derivados para 
interpretar cortes xeolóxicos; e entender os fósiles guía como peza clave 
para a datación bioestratigráfica. 

▪ XB6.3.1. 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. 

▪ B6.4. Identificar as principais unidades cronoestratigráficas que 
conforman a táboa de tempo xeolóxico. 

▪ XB6.4.1. Coñece as unidades cronoestratigráficas, e amosa o seu 
manexo en actividades e exercicios. 

▪ B6.5. Coñecer e indicar os principais eventos globais acontecidos na 
evolución da Terra desde a súa formación. 

▪ XB6.5.1. Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos e 
xeolóxicos que aconteceron nas diferentes era xeolóxicas, e 
confecciona resumos explicativos ou táboas. 

Bloque 7. Riscos xeolóxicos 

▪ B7.1. Coñecer e identificar os principais termos no estudo dos riscos ▪ XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais termos no estudo dos riscos 
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Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  

naturais. naturais: risco, perigo, vulnerabilidade e custo. 

▪ B7.2. Caracterizar os riscos naturais en función da súa orixe: endóxena, 
exóxena e extraterrestre. 

▪ XB7.2.1. Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos en función 
da súa orixe endóxena, exóxena ou extraterrestre. 

▪ B7.4. Comprender e sinalar a distribución destes fenómenos naturais no 
noso país e saber onde hai maior risco. 

▪ XB7.4.1. Coñece os riscos máis importantes no noso país e relaciona 
a súa distribución con determinadas características de cada zona. 

Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas 

▪ B8.1. Comprender e diferenciar os conceptos de recursos renovables e 
non renovables, e identificar os tipos de recursos naturais de tipo 
xeolóxico. 

▪ XB8.1.1. Coñece e identifica os recursos naturais como renovables ou 
non renovables. 
 

▪ B8.3. Explicar o concepto de depósito mineral como recurso explotable, 
distinguindo os principais tipos de interese económico. 

▪ XB8.3.1. Localiza información na rede de diversos tipos de depósitos, 
e relaciónaos con algún dos procesos xeolóxicos formadores de 
minerais e de rochas. 

▪ B8.4. Coñecer e identificar as etapas e as técnicas empregadas na 
exploración, na avaliación e na explotación sustentable dos recursos 
minerais e enerxéticos. 

▪ XB8.4.1. Elabora táboas e gráficos sinxelos a partir de datos 
económicos de explotacións mineiras, estima un balance económico e 
interpreta a evolución dos datos. 

▪ B8.6. Explicar conceptos relacionados coas augas subterráneas, como 
acuíferos e os seus tipos, nivel freático, mananciais, resurxencias e os 
seus tipos, ademais de coñecer a circulación da auga a través dos 
materiais xeolóxicos. 

▪ XB8.6.1. Coñece e relaciona os conceptos de augas subterráneas, 
nivel freático, resurxencias de auga e circulación da auga. 

▪ B8.7. Valorar a auga subterránea como recurso e a influencia humana na 
súa explotación. Coñecer e indicar os posibles efectos ambientais dunha 
inadecuada xestión. 

▪ XB8.7.1. Comprende e valora a influencia humana na xestión as augas 
subterráneas, expresando a opinión sobre os efectos desta en medio. 

Bloque 9. Xeoloxía de España 

▪ B9.1. Coñecer e identificar os principais dominios xeolóxicos de 
España: Varisco, oróxenos alpinos, grandes concas e Illas Canarias. 

▪ XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de España identificando os 
principais dominios sobre mapas físicos e xeolóxicos. 

 

2.-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

Probas escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos 

Tarefas de revisión da materia co obxectivo de  reforzo para o 

alumnado que ten as avaliacións aprobadas e de preparación da 

proba de recuperación  para  o alumnado que ten as avaliación 

suspensas  

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:  

- NOTA MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN cun incremento de ata un 

15% pola entrega e resolución correcta das tarefas, regularidade 

da participación e probas da 3ª avaliación, se é o caso 

 

b) Alumnado con primeira e/ou segunda avaliacións suspensas:  

- proba escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecida pola Xefatura de Estudos  
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- incremento, cando a nota obtida na proba de recuperación sexa 

maior ou igual que 5, de ata un 15% entrega e resolución correcta 

das tarefas de revisión, regularidade da participación e 

probas/tarefas da 3ª avaliación, se é o caso  

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

Proba escrita e presencial no centro de ensino, semellante ás que se 

fixeron na aula antes do confinamento. Para aprobar, o alumnado 

deberá ter una cualificación igual ou superior a 5. 

 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

 

Tarefas e cuestionarios do temario da terceira avaliación 
Tarefas e cuestionarios de revisión do temario de 1ª e 2ª avaliacións 

METODOLOXÍA 

ADAPTADA Á 

DIVERSIDADE DO 

ALUMNADO 

 

- Publicación do plan semanal  de contidos e tarefas en Aula 
Virtual (AV, en adiante) con aviso aos correos persoais 

- Recollida das tarefas (1 ou 2 por semana, en función da 
tipoloxía) a través da AV en prazos establecidos, aínda que 
amplos, en previsión de posible dificultades de conectividade e 
autoaprendizaxe 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

 

Libro de texto  
Vídeos e documentos da web 
Videoconferencia grupal ou particular 
Foro de dúbidas (sen uso) 

4.-INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIA 

O alumnado recibirá toda a información a través da  AV e correo electrónico.  

 

 

MATERIA:  CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE  

1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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

▪ CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que representa as 
relacións causais, interpretando as consecuencias da variación dos 
distintos factores. 

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

▪ CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos 
ambientais asociados. 

▪ B2.2. As masas fluídas e a súa relación co 
funcionamento do clima. 

▪ B2.2. Comprender o funcionamento das capas fluídas 
establecendo a súa relación co clima. 

▪ B2.3. Compoñentes da atmosfera, orixe e 
importancia biolóxica. 

▪ B2.3. Recoñecer os compoñentes da atmosfera relacionándoos 
coa súa procedencia e importancia biolóxica. 
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▪ B3.1.Orixe e efectos da contaminación 
atmosférica. 

▪ B3.1. Argumentar a orixe da contaminación atmosférica e 
identificar os efectos sociais, ambientais e sanitarios que 
produce. 

▪ B3.1. Orixe e efectos da contaminación 
atmosférica. 

▪ B3.3. Factores que inflúen na dispersión dos 
contaminantes atmosféricos. 

▪ B3.3. Relacionar a contaminación atmosférica cos seus efectos 
biolóxicos e con certas condicións meteorolóxicas e/ou 
topográficas. 

▪ B3.4. Efectos da contaminación atmosférica 
segundo o seu raio de influencia. 

▪ B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da 
contaminación atmosférica. 

▪ B3.5. Ozono troposférico e ozono estratosférico. ▪ B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do ozono tropos-férico e do 
ozono estratosférico. 

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

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

▪ B4.2. Coñecer os indicadores de calidade da auga. ▪ CTMAB4.2.1. Coñece e describe os principais indicadores de 
calidade da auga. 

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

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

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

▪ CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de potabilización e depuración 
da auga nunha EDAR. 

 
 

 

▪ B2.4. Capa de ozono: orixe e importancia. 
▪ B2.5. Diminución da capa de ozono: efectos e 
medidas preventivas. 

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

▪ B2.6. Efecto invernadoiro: relación coa vida na 
Terra. Causas e consecuencias do aumento do 
efecto invernadoiro. 

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

▪ B2.7. A hidrosfera e o seu papel como regulador 
climático. 

▪ B2.6. Comprender o papel da hidrosfera como regulador climátic 

  

▪ B5.5. Determinar os riscos asociados aos sistemas 
de ladeira e fluviais, e valorar os factores que 
inflúen. 

▪ CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira 
e fluviais, e comprende os factores que interveñen. 

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

▪ CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. 

▪ CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. 

▪ B6.2. Comprender a circulación de bioelementos (sobre 
todo O, C, N, P e S) entre os subsistemas terrestres. 

▪ CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a 
importancia do seu equilibrio.ervación das zonas litorais. 

▪ B6.3. Comprender os cambios que se suceden nos 
ecosistemas ao longo do tempo. 

▪ CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións 
ecolóxicas e interpreta a variación dos parámetros tróficos. 

▪ B6.10. Comprender as características do sistema 
litoral. 

▪ CTMAB6.10.1. Coñece as características dos sistema litoral. 

▪ B6.11. Analizar e valorar a evolución dos recursos 
pesqueiros. 

▪ CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como fonte de recursos e 
biodiversidade. 

▪ CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos 
pesqueiros con impactos nas zonas litorais. 

▪ B6.12. Valorar a conservación das zonas litorais polo seu 
elevado valor ecolóxico. 

▪ CTMAB6.12.1. Establece a importancia da conservación das zonas 
litorais. 

▪ B7.1. Establecer diferenzas entre o 
desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o desenvolvemento 
sustentable. 

▪ CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e 
deseña outros sustentables. 

▪ CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o 
desenvolvemento incontrolado, o conservacionismo e o 
desenvolvemento sustentable. 

▪ B7.4. Determinar a orixe dos residuos, as 
consecuencias da súa produción e do seu 
consumo, e as alternativas á súa xestión. 

▪ CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns produtos e a 
deterioración do medio. 

▪ CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais adecuadas á defensa 
do medio. 

▪ CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos valorando a 
súa xestión. 
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2.-AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

Probas escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos 

Tarefas de revisión da materia:  serán de reforzo para alumnado que 

ten as avaliacións aprobadas e de preparación da proba de 

recuperación  para  o alumnado que ten as avaliación suspensas  

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:  

- NOTA MEDIA DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN cun incremento de ata un 

15% pola entrega e resolución correcta das tarefas, regularidade 

da participación e probas da 3ª avaliación, se é o caso 

 

b) Alumnado con primeira e/ou segunda avaliacións suspensas:  

- proba escritas e/ou online a realizar en día e hora acordada coa 

profesora ou establecido pola Xefatura de Estudos  

- incremento, cando a nota obtida na proba de recuperación sexa 

maior ou igual que 5, de ata un 15% entrega e resolución correcta 

das tarefas de revisión, regularidade da participación e 

probas/tarefas da 3ª avaliación, se é o caso 

PROBA EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

Proba escrita e presencial no centro de ensino, semellante ás que se 

fixeron na aula antes do confinamento. Para aprobar, o alumnado 

deberá ter una cualificación igual ou superior a 5. 

 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADES 

 

Tarefas e cuestionarios do temario da terceira avaliación 
Tarefas e cuestionarios de revisión do temario de 1ª e 2ª avaliacións 

METODOLOXÍA 

ADAPTADA Á 

DIVERSIDADE DO 

ALUMNADO 

 

- Publicación do plan semanal  de contidos e tarefas en Aula Virtual (AV) 
con aviso aos correos 

- Recollida das tarefas (1 ou 2 por semana, en función da tipoloxía) a 
través da AV en prazos establecidos aínda que amplos en previsión de 
posible dificultades de conectividade e autoaprendizaxe 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

 

Temario publicado na AV 
Vídeos e documentos da web 
Videoconferencia se fose preciso 
Foro de dúbidas (sen uso) 

 

4.-INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O alumnado recibirá toda a información a través da  AV e correo electrónico.  
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 A Estrada, 11 de maio de 2020 

A xefa do Departamento de Bioloxía:  Mª TERESA FERNÁNDEZ MELLA 


