ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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MATERIA: Bioloxía e Xeoloxía
DEPARTAMENTO: Bioloxía e Xeoloxía
DATA: 7 de maio de 2020
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con CCL
contexto preciso e adecuado ao seu nivel.
corrección, tanto oralmente como por escrito.
CMCCT
B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da CD
carácter científico e utilizala para formar unha opinión utilización de diversas fontes.
CAA
propia, expresarse con precisión e argumentar sobre
problemas relacionados co medio natural e a saúde.
BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. CD
CCL
BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e CAA
argumentar sobre problemas relacionados.
CCL
B1.3. Realizar un traballo experimental con axuda dun BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os
guión de prácticas de laboratorio ou de campo, describir instrumentos e o material empregado.
a súa execución e interpretar os seus resultados.
BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o
proceso experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus
resultados.

CMCCT
CSC
CSIEE
CMCCT
CAA

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos
B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de CMCCT
células e determinar as características que os ambas.
diferencian da materia inerte.
BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e CMCCT
eucariota, e entre célula animal e vexetal.
B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida. CMCCT
diferenciando entre nutrición autótrofa e heterótrofa.
BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a CMCCT
relación entre elas.
Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde
B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. CAA
(células, tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e
diferenciar as principais estruturas celulares e as súas BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. CMCCT
funcións.
B3.2. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa CMCCT
humano e a súa función.
función.
B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as CSC
saúde e doenza, os factores que os determinan.
eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente.
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 CSC
saudables como método de prevención das doenzas.
promoción da súa saúde e da das demais persoas

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas CSIEE
máis comúns.
CSC
B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación.
CMCCT
nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as súas
BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos CMCCT
funcións básicas.
nutricionais saudables.
B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a través de BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas CAA
exemplos prácticos.
equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais presentes CD
neles e o seu valor calórico.
B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os CAA
e do exercicio físico na saúde, e identificar as doenzas e principais trastornos da conduta alimentaria.
CSC
os trastornos principais da conduta alimentaria.
B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e CMCCT
utilizando esquemas gráficos dos aparellos que os sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución no
interveñen nela.
proceso.
B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición. CMCCT
cada aparello implicado.
B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio CMCCT
circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu e excretor, e o seu funcionamento.
funcionamento.
B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas CMCCT
aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre as implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas.
súas causas e a maneira de previlas.

Bloque 6. Proxecto de investigación
B6.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico
habilidades propias do traballo científico.

CAA
CMCCT

B6.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.
experimentación ou da observación e a argumentación.

CAA
CCL

B6.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar e BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a CMCCT
decidir sobre elas e os métodos empregados para a súa presentación das súas investigacións.
CD
obtención.
B6.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.
en equipo.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

B6.5. Expor e defender en público o proxecto de BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os CSIEE
investigación realizado.
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa CD
presentación e defensa na aula.
BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto CCL

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
verbalmente como por escrito.

CCEC

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Procedementos:
1ª e 2ª avaliación: os establecidos na programación do
curso 2019-2020.
3ª avaliación: análise da produción do alumnado.
Avaliación
Instrumentos:
1ª e 2ª avaliación: os establecidos na programación do
curso 2019-2020
3ª avaliación: traballos de aplicación e síntese,
cuestionarios, traballos monográficos, xogos ...

A nota final que o alumno/a acade nesta materia será numérica
do 1 ao 10 e corresponderá ao resultado da suma da nota
media obtida na 1ª e 2ª avaliación e a valoración das tarefas
realizadas durante a 3ª avaliación, para o cal se aplicarán os
seguintes criterios:
• A valoración

terá en conta o resultado, a entrega en prazo,
o esforzo e o progreso na aprendizaxe.

Cualificación
final

• Non se considerará válidas aquelas actividades nas que se
detecte a reprodución total ou parcial de calquera tipo de
fonte ou das respostas de outro alumno/a.
• Alumnos/as

cunha media na 1ª e 2ª avaliacións superior ou
igual a 4: as tarefas serán valoradas ata 1 punto.

• Alumnos/as cunha media na 1ª e 2ª avaliación inferior a 4:
valoraranse as tarefas realizadas durante a 3ª avaliación

O modelo de proba será unha proba específica aberta sobre as
Proba
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros
extraordinaria de
trimestres do curso 2019/20 e os estándares e competencias
setembro
imprescindibles mencionados no apartado 1 deste documento.

Alumnado de
materia
pendente

Non procede

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Actividades de recuperación. Para o alumnado que non
adquiriu as aprendizaxes e competencias imprescindibles nas
dúas primeiras avaliacións.
Actividades

Actividades de reforzo. Das aprendizaxes e competencias
realizadas nas dúas primeiras avaliacións.
Actividades de ampliación das aprendizaxes das dúas
primeiras avaliacións baseados nos estándares e competencias
considerados imprescindibles neste documento.

Metodoloxía
Aula virtual do centro
(alumnado con
Correo electrónico profesora e alumnos/as
conectividade e
sen conectividade)

Materiais e
recursos

Material elaborado pola profesora para a plataforma
Material en Drive do centro para alumnado que o precise
Material audiovisual e dixital: vídeos, páxinas webs con
actividades interactivas ...

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Aula virtual do centro
Correos electrónicos dispoñible
Publicación na páxina web do centro

