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A.-CONSTITUCIÓN DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 

 Este departamento de Bioloxía e Xeoloxía, no presente ano académico, está integrado polas 

seguintes profesoras con destino definitivo no Centro: 

 Mª Isabel Brañas Abad, que imparte a materia de Proxecto Competencial nos grupos 

A e B de1º ESO; en 4º ESO, grupos A e B, a materia de Bioloxía e Xeoloxía, e en 1º de Bacharelato a 

materia de Bioloxía e Xeoloxía e Ciencias Ambientais. Tamén imparte o módulo de Ciencias 

Aplicadas I no grupo de FPB I- Electricidade e Electrónica. Desempeña o cargo de Xefa de 

Departamento. 

 Ana Belén Ignacio Veiga, que imparte a materia de Bioloxía e Xeoloxía nos grupos 

A e B de 1º ESO, en 3º ESO –grupos A e B- Bioloxía e Xeoloxía e en 2º curso de Bacharelato a 

materia de Bioloxía; ademais imparte o módulo de Ciencias Aplicadas I no grupo de FPB I- Servizos 

Administrativos 

 No presente curso non contaremos cunha hora de desdobre semanal para apoio en 

laboratorio. 

 

B.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS. 

 Debemos destacar, antes de abordar calquera outra cuestión, que comezamos o ano 

académico coa implantación dos novos currículos LOMLOE nos cursos e materias establecidos para 

este 2022-2023. Como en ocasións parecidas coas modificacións de anteriores normativas 

educativas, encontrámonos en situación de precariedade: o nº de horas de docencia e as materias a 

impartir van en aumento, non dispoñemos da posibilidade de formación ningunha na adecuación aos 

requerimentos da nova lei nin de tempo real para o estudo e comprensión das novas disposicións que 

se establecen e que debemos seguir no desenvolvemento do noso labor (só contamos con borradores 

dos currículos) 

 A premura na implantación de aspectos da nova lei - a eliminación das probas de setembro no 

curso pasado ca necesaria modificación dos noso proxectos didácticos en canto a avaliación a 

mediados dun curso xa en marcha é un exemplo- volve colocarnos en situación de moita dificultade 

para poder facer as nosas programacións didácticas co rigor, a dedicación e a seguridade que nos 

gustaría e cremos necesarios. 
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C.- CONTEXTUALIZACIÓN:CONTEXTO XEOGRÁFICO, 

SOCIOECONÓMICO E EDUCATIVO. 

 PEC IES Macías o Namorado, apartado: 1.4: Estudo socio-económico 

  a) Situación da residencia do alumnado e medio de transporte utilizado 

 O alumnado de ESO é do Concello de Padrón. Non ocorre o mesmo co alumnado de 

Bacharelato (maioritariamente de Padrón e tamén de Dodro, Rois e Pontecesures) e Ciclos 

Formativos (de toda a comarca: Padrón, Santiago,Teo, Valga, Rianxo, Caldas..) 

 O tipo de vivenda maioritario é unifamiliar (80%), situada no medio rural. 

 En relación ao medio de transporte utilizado, a maioría do alumnado de ESO emprega o 

transporte escolar (81,94%). O de Bacharelato e Ciclos emprega o transporte da ESO, se hai prazas 

libres e viven no concello de Padrón; o resto utiliza transporte privado ou público. Co fin de 

facilitar a utilización do transporte público, os dous institutos do concello de Padrón teñen o mesmo 

horario e procuran mantelo no tempo. 

b) Condicións e medios para o estudo 

 Practicamente a totalidade do alumnado dispón dun lugar para estudar sen ser molestado 

polos demais membros da familia. 

 Respecto a medios para poder seguir ensino telemático -se fose preciso-, segundo o 

documento do Centro que establece actuacións para poder afrontar a situación de pandemia por 

Covid-19 no curso 20-21 -“normas básicas COVID-19 para o profesorado-:No mes de setembro, 

os/as titores/as identificarán ao alumnado que , por mor da falta de recursos ou de conexión no seu 

fogar, puidera perder o acceso á educacióntelemática no caso de ensino a distancia , e notificarano 

ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste a lumnado e as súas necesidades 

no caso dun eventual paso ao ensino a distancia”. 

  c) Condicións económicas das familias do alumnado 

 Este Centro ten un nivel medio baixo segundo o Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) 

construído a partir de variables relativas ao nivel de estudo, á situación laboral e profesional das 

familias e aos recursos culturais e materiais no fogar.  
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D.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 1.- INTRODUCIÓN. 

 A materia de Bioloxía e Xeoloxía, tanto na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria como 

no Bacharelato, debe contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave de cada etapa 

educativa, pondo especial atención na adquisición da competencia científica en todas as súas 

dimensións. Trátase de que o alumnado aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, 

recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, iniciativa, motivación…, que todo ilo o leve a unha 

mellor intervención sobre a súa contorna e a un mellor benestar social. A Bioloxía e a Xeoloxía 

deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a súa autoestima e a superar prexuízos, respectar 

diferenzas e participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, mediante o uso do 

diálogo e respectando a diversidade cultural. 

 O currículo das materias deste departamento estará integrado polos obxectivos de cada 

ensinanza e de etapa educativa; as competencias, ou capacidades para aplicar de xeito integrado os 

contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de 

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos; os contidos, ou conxuntos de 

coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada 

ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que abrangue 

tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos/das docentes; os 

estándares e resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do grao de adquisición 

das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa.  
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 2.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA. 

 Entendendo que o Ensino Secundario Obrigatorio debe dotar a todas as persoas 

dunha formación básica que as prepare para comprender o mundo e para actuar como 

individuos libres, responsables e solidarios, e entendendo que as Ciencias da Natureza e as 

súas aplicacións constitúen elementos transcendentais da nosa sociedade sen os cales a 

comprensión da mesma non é posible, propoñemos como obxectivo primordial deste 

proxecto e abordando os contidos que nos son propios proporcionar aos alumnos e ás 

alumnas as bases científicas necesarias para desenvolver capacidades que lles permitan 

valorar criticamente e comprender a realidade, e adquirir destrezas apropiadas para a 

resolución de problemas de natureza diversa; poderán así vivir plenamente as súas vidas e 

intervir activamente, de xeito racional e xusto, no desenvolvemento e mellora da súa  

contorna. Consideramos prioritario contribuír, dende a nosa área, á formación de 

individuos que se conduzan segundo principios e valores propios dunha sociedade de 

liberdades e de dereitos e comprometidos coa loita pola construción dun mundo en paz e 

igualitario para todas e todos. 

Para cumprir este obxectivo básico prestaremos atención a inculcar a idea de que a 

Ciencia é un proceso de construción de coñecementos en relación estreita e interdependente 

coa sociedade que a produce, e a desbotar no alumnado a crenza nunha ciencia dogmática 

na que os coñecementos xa establecidos son verdades inamovibles. Non podemos esquecer, 

ademais, que a Ciencia é unha clase de coñecemento que convive con outras xeitos de 

comprender a realidade cos que, en múltiples ocasións, entra en conflito; dende esta área 

pretenderemos inculcar respecto por outras formas do saber humano pero manténdonos 

sempre dentro do marco que a Ciencia establece; é por isto, que na nosa proposta didáctica 

os procedementos experimentais e as actividades que permitan a observación e o contacto 

directo co noso obxecto de estudio (que non é outro que a Natureza) resultan de grande 

importancia como mostra clara da forma de adquisición de coñecementos propia das 

disciplinas científicas; así, dentro deste proxecto didáctico propomos incluír actividades 

extraescolares e complementarias, as cales formularemos para os distintos cursos 

vinculadas á consecución de obxectivos de diferentes unidades; é a nosa intención realizar 

estas actividades en colaboración con outros departamentos didácticos para abordalas 

dende unha perspectiva interdisciplinar cando os asuntos nelas formulados o xustifiquen. 

Obxectivo tamén de grande importancia para nós a acadar ao longo desta etapa é 

que o alumnado use con corrección da lingua galega, tanto na escritura como oralmente, e 

non só no que se refire á linguaxe específica das disciplinas estudadas senón en todos os 

ámbitos. 

E, por último, na formulación do noso traballo será fundamental, tamén, acadar o 

obxectivo de dotar aos alumnos e alumnas que opten por seguir no futuro itinerarios 

educativos dirixidos a especialidades científicas e tecnolóxicas dos coñecementos básicos 

necesarios para abordar con éxito  etapas educativas posteriores. 
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 2.1.- OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA. 

 Finalidade -Artigo 9. 

 A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas 

adquiran os elementos básicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico, 

científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; 

preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e forma-

los/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e cidadás.  

 

 Obxectivos da educación secundaria obrigatoria -Artigo 10.  

 A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 

 b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal.  

 c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

 d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

 e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación.  

 f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia.  

 g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades.  

 h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura.  

 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

 m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á 

súa conservación e á súa mellora.  

 n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

 ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 

respecto cara ao exercicio deste dereito.  

 o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial 

coas pertencentes á comunidade lusófona.  
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 2.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Competencias clave -Artigo 3. 

 Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 

realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 

emprego.As competencias clave do currículo serán as seguintes:  

 Comunicación lingüística (CCL). 

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

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 Ao longo das etapas de ESO, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado 

desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do 

método científico. Entre estas competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través 

da realización de tarefas en grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito 

oral e escrito, elaborar presentacións e defender as opinións propias en debates na aula. Os alumnos e 

as alumnas deberán desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e 

escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar 

actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as 

súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas 

básicas de seguridade e uso do material de laboratorio. 

 Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO ha permitir que os alumnos e as 

alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por si 

mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; a ser 

responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e descubrir 

 A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na 

educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde 

ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 

contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato. 
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Contribución da área á adquisición das competencias básicas. 

COMPETENCIA Descritor do grao competencial do alumnado 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía 

A primeira alude ás capacidades para aplicar o 

razoamento matemático á resolución de cuestións da vida 

cotiá; a competencia en ciencia céntrase nas habilidades 

para utilizar os coñecementos e metodoloxía científicos 

para explicar a realidade que nos rodea; a competencia 

tecnolóxica, en como aplicar estes coñecementos e 

métodos para dar resposta as necesidades humanas. 

A utilización da linguaxe matemática para 

cuantificar os fenómenos naturais, analizar 

causas e consecuencias, expresar datos e ideas 

sobre a natureza. 

• Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 

básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, criterios de 

medición e codificación numérica, etc. 

• Tomar conciencia dos cambios producidos 

polo ser humano no ámbito natural e as 

repercusións para a vida futura. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e 

tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que acontece ao noso redor e 

responder a preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando os datos e 

as estratexias apropiadas. 

• Respectar e preservar a vida dos seres vivos 

do seu ámbito. 

• Aplicar estratexias de resolución de 

problemas a situacións da vida cotiá. 

• Comprender e interpretar a información 

presentada en formato gráfico. 

Comunicación lingüística 

Refírese á habilidade para utilizar a lingua, expresar 

ideas e interactuar con outras persoas de maneira oral ou 

escrita. 

Esta materia contribúe a alcanzar esta 

competencia mediante a construción do discurso 

científico: expoñer ideas, formular explicacións, 

argumentar…coidando a precisión dos termos 

utilizados, encadeando axeitadamente as ideas… 

• Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 

lingüísticas e as normas ortográficas e 

gramaticais para elaborar textos escritos e 

orais. 

• Comprender o sentido dos textos escritos e 

orais. 

• Manter unha actitude favorable cara á 

lectura. 

• Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación e coherencia. 
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Competencia dixital  

Implica o uso seguro e crítico das TIC para obter, 

analizar, producir e intercambiar información. 

 

• Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento. 

• Empregar distintas fontes para a busca de 

información. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación 

audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

Conciencia e expresións culturais 

Fai referencia á capacidade para apreciar a importancia 

da expresión a través da música, as artes plásticas e 

escénicas ou a literatura. 

Na expresión das ideas, conceptos e principios 

das ciencias da natureza empréganse, de xeito 

creativo, diferentes códigos artísticos para 

representar fenómenos ou situacións dun xeito 

comprensible. Desde a área de ciencias 

contribúese a desenvolver esta competencia 

cando se promove a presentación das ideas ou 

traballos en formatos diversos, onde se lles deixa 

ás alumnas e aos alumnos a liberdade de elixir os 

ditos formatos estéticos e artísticos, cando se 

utilizan os museos de ciencias para espallar os 

xeitos de pensar ou facer doutras culturas, ou nas 

exposicións relacionadas co ámbito científico, 

como medio de coñecer, comprender e gozar do 

coñecemento científico. 

Desde a área de Bioloxía e Xeoloxía podemos 

adestrar aspectos desta competencia que nos 

levan á adquisición de valores e actitudes que 

teñen que ver coa interculturalidade, os 

pensamentos diverxentes, as crenzas...  

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e 

das manifestacións de creatividade, e gusto 

pola estética no ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con 

sentido estético. 

• Apreciar os valores culturais do patrimonio 

natural e da evolución do pensamento 

científico. 
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Competencias sociais e cívicas 

Fan referencia ás capacidades para relacionarse coas 

persoas e participar de maneira activa, participativa e 

democrática na vida social e cívica. 

A contribución das Ciencias da Natureza a esta 

competencia está ligada ao papel da Ciencia na 

preparación dunha e cidadanía crítica, 

participativa e activa na toma de decisións; 

ademais, contribúe a entender mellor cuestións 

que son importantes para comprender a 

evolución da sociedade en épocas pasadas e 

analizar a sociedade actual. 

A énfase na formación dun espírito crítico, capaz 

de cuestionar dogmas e desafiar prexuízos, 

permite contribuír ao desenvolvemento desta 

competencia. 

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións 

e ideas.  

• Aprender a comportarse desde o coñecemento 

dos distintos valores. 

• Mostrar dispoñibilidade para participar 

activamente en ámbitos de participación 

establecidos. 

• Concibir unha escala de valores propia e 

actuar conforme a ela. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Implica as habilidades necesarias para converter as ideas 

en actos, como a creatividade ou as capacidades para 

asumir riscos e planificar e xestionar proxectos. 

É importante, neste sentido, sinalar o papel da 

ciencia como potenciadora do espírito crítico e 

da participación na busca de solucións. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 

promover accións novas. 

• Actuar con responsabilidade social e sentido 

ético no traballo. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 

coñecementos previos do tema. 

• Optimizar o uso de recursos materiais e 

persoais para a consecución de obxectivos. 

Aprender a aprender 

Implica que o alumnado desenvolva a súa capacidade 

para iniciar a aprendizaxe e persistir nel, organizar as 

súas tarefas e tempo, e traballar de maneira individual ou 

colaborativa para conseguir un obxectivo. 

 

• Xerar estratexias para aprender en distintos 

contextos de aprendizaxe.  

• Planificar os recursos necesarios e os pasos que 

hai que realizar no proceso de aprendizaxe. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de 

aprendizaxe. 

• Identificar potencialidades persoais como 

aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a 

comprensión rigorosa dos contidos. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 



13 
IES Macías o Namorado. Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. Programación Didáctica -2022-2023. 
 

 2.3- PROPOSTAS METODOLÓXICAS. 

 As propostas pedagóxicas para esta etapa elaboraranse desde a consideración da atención á 

diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación común. Así mesmo terán en conta os 

diferentes ritmos de aprendizaxe, favorecerán a capacidade de aprender por si mesmxs e promoverán 

a aprendizaxe en equipo. 

 A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o 

traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 

correspondentes. Basearase nos seguintes principios: 

1.  Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. 

2.  Asegurar a construción de aprendizaxes significativas. 

4.  Facer que o alumnado modifique progresivamente os seus esquemas de coñecemento. 

5.  Incrementar a actividade manipulativa e mental do alumnado. 

Basicamente tratarase de asegurar unha aprendizaxe significativa o que supón: 

a)  O contido debe ser potencialmente significativo, tanto dende o punto de vista da estrutura lóxica 

da disciplina coma no que concirne á estrutura psicolóxica do alumnado. 

b) O proceso de ensino-aprendizaxe debe conectar coas necesidades, intereses, capacidades e 

experiencias da vida cotiá dos alumnos e as alumnas. Neste sentido, a información que recibe o 

alumno ha de ser lóxica, comprensible e útil. 

c) Deben potenciarse as relacións entre as aprendizaxes previas e as novas. 

d) Os alumnos e as alumnas deben ter unha actitude favorable para aprender significativamente. Así 

pois, han de estar motivados para relacionar os contidos novos con aqueles que adquiriron 

previamente. 

e) As interaccións de profesorado e alumnado e de alumnxs con alumnxs facilitan a construción de 

aprendizaxes significativas. Ao mesmo tempo, favorecen os procesos de socialización entre os 

alumnos e as alumnas. 

Ponse en práctica un proceso no que se aplican diferentes métodos: 

- Indutivo: partir do particular e próximo ao alumno, para rematar no xeral, a través de 

conceptualizacións cada vez máis complexas. 

-  Dedutivo: partir do xeral, para concluír no particular, no ámbito próximo ao alumno. 

-  Indagatorio: mediante a aplicación do método científico. 

-  Activo: baseado na realización de actividades por parte do alumnado. 

-  Explicativo: baseado en estratexias de explicación. 
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-  Participativo: invitando ao debate. 

- Mixto: tendente a unir nunha mesma unidade didáctica a práctica de máis dun dos métodos 

anteriores. 

 A materia de Bioloxía e Xeoloxía deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter 

eminentemente práctico, baseado na realización de variadas e adecuadas tarefas experimentais 

adaptadas a cada nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de 

material de laboratorio, material de campo, recollida de mostras, resolución de problemas… e todos 

os que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto 

desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao longo do currículo preséntanse actividades de 

laboratorio, saídas ao medio natural e instalacións divulgativas diversas, e manexo de modelos 

baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos.  

 

Materiais e recursos didácticos. 

- Libro do alumnado e material bibliográfico dispoñible na aula de ciencias e na biblioteca do 

Centro. (guías de campo, revistas de divulgación científica, dicionarios, glosarios…) 

- Vídeos, presentacións, actividades interactivas…, recursos da “Rede”. 

- Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía 

- Proxector e encerado dixital. 

- Aula virtual do Centro. 

- Actividades extraescolares e complementarias -se fose posible a súa realización en función 

da evolución da situación de pandemia por covid-19. 
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 2.4.- AVALIACIÓN. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será 

un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. A 

avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta a 

consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias 

correspondentes.A avaliación incluirá tamén, os procesos de ensino e a propia práctica docente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os 

procedementos terán que ser variados: 

- Probas escritas. 

- Valoración de actividades individuais ou de grupo. 

- Revisión do material de aula persoal do/a alumno/a. 

- Observación sistemática do traballo do alumnado. 

 

2.4.1.- Avaliación inicial 

A avaliación inicial facilitaranos o coñecemento non só do grupo como conxunto, senón 

tamén información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partires dela 

poderemos obter datos fundamentais para desenvolver o noso labor: 

a. Funcionamento do grupo: clima da aula, nivel de disciplina, atención... 

b. Fortalezas e carencias que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares. 

c. Fortalezas e carencias que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

d. Identificación de alumnos e as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe: 

- alumnado con necesidades educativas 

- alumnado con altas capacidades 

- alumnado con necesidades no diagnosticadas, que requiran atención específica pola 

situación particular 

Data prevista de realización: a avaliación inicial realizarase nas primeiras semanas do curso. 

Medidas a adoptar en función dos resultados: 

a. Actividades en grupo destinadas a mellorar o clima da aula. 

b. Reforzo de contidos curriculares empregando diversas metodoloxías e actividades. 
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c. Práctica no grupo de desempeños competenciais prioritarios da materia. 

d. Para o alumnado que necesite un maior seguimento: 

- ter en conta diversos aspectos ao agrupar ao alumnado para os traballos cooperativos 

- nomear titores nos traballos en grupo 

- acoutar o tempo para as actividades  

- distribuír as tarefas en función das capacidades e habilidades do alumnado  

- valorar o modo en que se van a avaliar os progresos destes estudan1tes 

 

2.4.2.-Criterios de cualificación. 

A.- Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 

A cualificación de cada avaliación será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo/a 

alumno/a nos seguintes apartados e de acordo coa ponderación proposta para cada un deles. 

1.- Probas escritas: 

A cualificación correspondente a este apartado na avaliación será a media aritmética das 

cualificacións obtidas nas distintas probas a realizar. 

A non asistencia ás probas deberá ser xustificada e documentada convenientemente: só por 

motivos de enfermidade ou de forza maior se poderá aprazar individualmente unha proba escrita, 

nestes casos cómpre a correspondente xustificación documentada (certificado médico, citación 

xudicial…) para que a proba poida ser realizada noutra data. 

 2.- Actividades individuais e de grupo 

Proxectos e traballos de investigación, exposicións sobre temas diversos, actividades en 

laboratorio, etc; nestas actividades os membros do grupo terán unha cualificación individual que 

pode ser diferente para os diferentes membros do equipo en función da achega feita ao traballo 

colectivo. 

3.- Traballo de aula 

Para a valoración deste apartado atenderase ás observacións realizadas pola profesora sobre a 

o traballo individual do alumna/o (elaboración do caderno de aula, anotacións sobre as actividades 

realizadas na aula…) e ao desenvolvemento do traballo común (participación, colaboración…) 
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 Cualificación total de avaliación: A cualificación que corresponderá a cada alumno/a será 

aquela que resulte de sumar as puntuacións dos apartados 1, 2 e 3. 

 Para o cálculo da cualificación total do alumno/a por avaliación e en cada curso o valor en % 

de cada apartado figura na seguinte táboa: 

Apartados: 
4º ESO 

Bioloxía e Xeoloxía 

1. Probas escritas 80 

2. Actividades individuais/grupo  

20 

3. Traballo de aula 

 

NOTA: Non cumprir as normas dadas para a realización das probas e “copiar” - en calquera das 

súas modalidades- poderá ser motivo de suspenso na avaliación correspondente. 

 

B.- Probas de recuperación. 

As materias deste departamento non teñen avaliación continúa nos apartados referidos a 

numerosos contidos, polo tanto, os/as alumnos/as que non acadaran o aprobado sumando todos os 

apartados na avaliación correspondente deberán presentarse e superar (obter un mínimo de 5 puntos) 

unha proba de recuperación que incluirá os contidos totais traballados no trimestre (aqueles obxecto 

de probas escritas e, tamén, os correspondentes ás demais actividades realizadas durante a 

avaliación) 

Se o/a alumno/a non supera o trimestre 1º a proba de recuperación realizarase despois da 

entrega de notas de 1ª avaliación e do período vacacional de Nadal (a data para a realización da 

proba de recuperación será establecida por acordo entre a profesora e o alumnado correspondente) 

As probas para recuperar o 1º trimestre -se continúa suspenso despois da recuperación 

primeira- e os 2º e 3º trimestres realizaranse no mes de xuño na “proba final de recuperación por 

parciais”, despois da 3ª avaliación e do período de xuño para actividades de apoio, reforzo, 

recuperación e ampliación previo á avaliación final. 
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Proba final de recuperación por parciais do mes de xuño 

A recuperación final a realizar despois do período de actividades de apoio, reforzo, 

recuperación e ampliación previo á avaliación final constará de probas parciais correspondentes a 

cada unha das tres avaliacións; cada alumno/a poderá presentarse a esta proba para recuperar os 

parciais que non superou ao longo do curso, os cales quedarán aprobados se obtén un mínimo de 5 

puntos. 

Durante o período de xuño para actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación 

formularánselle a este alumnado as tarefas de reforzo correspondentes para a preparación da proba de 

recuperación final. 

 

C.- Criterios para determinar a cualificación na avaliación final do mes de xuño. 

A cualificación final do curso será a “media ponderada”
(*)

 das tres avaliacións. A materia 

considérase superada se se obtén unha nota de 5 ou superior. 

Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. Se se 

dá o caso de que a cualificación obtida nunha avaliación suspensa é dun mínimo de 4 e a media final 

coas outras avaliacións acadase o 5, a/o alumna/o terá o curso aprobado sen necesidade de realizar 

recuperación ningunha; neste suposto, para facer efectivo o aprobado final, o/a alumno/a deberá 

realizar as tarefas de reforzo e recuperación propostas sobre o trimestre suspenso. 

A cualificación de cada avaliación que se computará para a media final, no caso de haber 

probas de recuperación, será a máis alta das obtidas polo/a alumno/a (de entre a de a avaliación 

ordinaria e as de recuperación das avaliacións suspensas) 

 (*)
Valorarase positivamente e redondeará cara arriba a constancia e regularidade na boa 

realización das tarefas propostas e a melloría na traxectoria académica e nos resultados obtidos 

polo alumno/a nas últimas avaliacións. 

 Se un alumno/a obtén nunha das avaliacións das tres do curso unha cualificación moi inferior 

ás dos outros dous parciais e quere mellorala para subir a súa media final, poderá presentarse á 

“proba final de recuperación por parciais” que se celebrará no mes de xuño; nesta fará a parte 

correspondente ao trimestre en cuestión e a cualificación que se lle empregue na media final será a 

maior das obtidas das diferentes que tivera obtido. É condición necesaria para poder presentarse á 

proba final para mellorar a cualificación dun trimestre e mellorar a media final do curso, realizar e 

entregar as actividades de repaso e reforzo do trimestre correspondente propostas durante o período 

de xuño para actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación. 
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ANEXO:actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación no mes 

de xuño. 

No período de actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación previo á avaliación 

final revisaranse e traballaranse os asuntos sobre os que o alumnado deberá render nas probas finais 

tanto para recuperar e superar a materia como para mellorar a súa media na avaliación final.  

.   
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 2.5.- CUARTO CURSO DE ESO. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación Bloques 3,4 

2ª Avaliación Bloques 1,4 

3ª Avaliación Bloques 2,4 

 

 

CONTIDOS 

 

Bloque 1. A evolución da vida 

B1.1. Célula procariota e célula eucariota: relacións evolutivas. Célula animal e célula vexetal: 

morfoloxía e función. 

B1.2. Núcleo e ciclo celular. 

B1.3. Cromatina e cromosomas. Cariotipo. 

B1.4. Mitose e meiose: principais procesos, importancia e significado biolóxico. 

B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN. 

B1.6. ADN e xenética molecular. Proceso de replicación do ADN. Concepto de xene. 

B1.7. Expresión da información xenética. Código xenético. 

B1.8. Mutacións. Relacións coa evolución. 

B1.9. Herdanza e transmisión de caracteres. Introdución e desenvolvemento das leis de Mendel. 

B1.10. Base cromosómica da herdanza mendeliana. 

B1.11. Aplicacións das leis de Mendel. 

B1.12. Herdanza do sexo e herdanza ligada ao sexo. 

B1.12. Herdanza do sexo e herdanza ligada ao sexo. 

B1.13. Doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social 

B1.14. Técnicas da enxeñaría xenética 

B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotecnoloxía. Bioética 

B1.16. Orixe e evolución dos seres vivos. Hipóteses sobre a orixe da vida na Terra 

B1.16. Orixe e evolución dos seres vivos. Hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. 

B1.17. Teorías da evolución. Feito e mecanismos da evolución. 

B1.18. As árbores filoxenéticas no proceso de evolución. 

B1.19. Evolución humana: proceso de hominización 

 

 

Bloque 2. A dinámica da Terra 

B2.1. Historia da Terra. Orixe da Terra. Tempo xeolóxico: ideas históricas sobre a idade da Terra. 

Principios e procedementos que permiten reconstruír a súa historia. Utilización do actualismo 

como método de interpretación. 

B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e períodos xeolóxicos: situación dos acontecementos xeolóxicos e 

biolóxicos importantes 
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B2.3. Os fósiles guía e o seu emprego para a datación e o estudo de procesos xeolóxicos 

B2.4. Interpretación de mapas topográficos e realización de perfís topográficos. Interpretación e 

datación de procesos representados en cortes xeolóxicos. 

B2.5. Estrutura e composición da Terra. Modelos xeodinámico e xeoquímico 

B2.6. A tectónica de placas e as súas manifestacións. Evolución histórica da deriva continental á 

tectónica de placas. 

B2.7. Evolución do relevo como resultado da interacción da dinámica externa e interna 

 

 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

B3.1. Compoñentes e estrutura do ecosistema: comunidade e biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico 

B3.2. Factores ambientais e seres vivos. Factores limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia 

B3.2. Factores ambientais e seres vivos. Factores limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia 

B3.4. Autorregulación do ecosistema, da poboación e da comunidade. 

B3.5. Relacións tróficas: cadeas e redes. 

B3.6. Dinámica do ecosistema. 

B3.7. Ciclo da materia e fluxo da enerxía. 

B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas 

B3.10. Eficiencia ecolóxica e aproveitamento dos recursos alimentarios. Regra do 10 %. 

B3.11. Actividade humana e medio ambiente. Impactos e valoración das actividades humanas nos 

ecosistemas. Consecuencias ambientais do consumo humano de enerxía. 

B3.12. Os recursos naturais e os seus tipos. A superpoboación e as súas consecuencias 

deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

B3.13. Os residuos e a súa xestión. Coñecemento de técnicas sinxelas para coñecer o grao de 

contaminación e depuración ambiental 

B3.14. Uso de enerxías renovables como factor fundamental para un desenvolvemento sustentable. 

Consecuencias ambientais do consumo humano de enerxía. 

 

 

Bloque 4. Proxecto de investigación 

B4.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e comprobación e argumentación a partir da 

experimentación ou a observación. 

B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica.  

B4.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e comprobación e argumentación a partir da 

experimentación ou a observación 

B4.3. Proxecto de investigación: organización. Participación e colaboración respectuosa no traballo 

individual e en equipo. Presentación de conclusións 
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Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos nas 

avaliacións serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran a continuación: 

 
Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 
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Bloque 1. A evolución da vida 
 

 

 

 

 
-Probas 
escritas. 

 

-Traballos de 

investigación e de 

laboratorio, 

individuais e en 

equipo 

 

 

-Traballo de aula. 

 

 

 

 

 

 

f 

h 

B1.1. Célula procariota e célula eucariota: 

relacións evolutivas. Célula animal e célula 

vexetal: morfoloxía e función. 

 

B1.1. Determinar as analoxías e as 

diferenzasnaestrutura das células 

procariotas e eucariotas, e 

interpretar as relacións evolutivas 

entreelas. 

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 

morfoloxíaefunción. 

CAA 

CMCCT 

100% 

BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o 

microscopio óptico, micrografías e esquemas 

gráficos. 

CD 

CAA 

50% 

f 

g 

B1.2. Núcleo e ciclo celular. B1.2. Identificar o núcleo celular e 

a súa organización segundo as 

fases do ciclo celular, a través da 

observación directa ou indirecta. 

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a 

súa función segundo as etapas do ciclo celular. 

CCL 

CAA 

80% 

g 

f 

B1.3. Cromatina e cromosomas. Cariotipo. B1.3. Comparar a estrutura dos 

cromosomas e da cromatina. 

BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma 

utilizándoo para construír un cariotipo. 

CMCCT 60% 

g 

f 

h 

B1.4. Mitose e meiose: principais procesos, 

importancia e significado biolóxico. 

B1.4. Formular e identificar os 

principais procesos que teñen lugar 

namitose e nameiose, e revisar o 

seu significado e a súa importancia 

biolóxica. 

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, 

diferencia ambos os procesos e distingue o seu 

significado biolóxico. 

CMCCT 

CAA 

80% 
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g 

f 

h 

B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN. B1.5.Comparar os tipos e a 

composición dos ácidos nucleicos, 

e relacionalos coa súa función. 

BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e 

enumera os seuscompoñentes. 

CAA 

CSIEE 

80% 
 
 
 
 

 

g 

h 

B1.6. ADN e xenética molecular. Proceso de 

replicación do ADN. Concepto de xene. 

B1.6. Relacionar a replicación do 

ADN coa conservación da 

información xenética. 

BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como 

portador da información xenética, e relaciónaoco 

concepto dexene. 

CAA 100% 

g 

b 

B1.7. Expresión da información xenética. 

Código xenético. 

B1.7. Comprender e ilustrar como 

se expresa a información xenética, 

utilizando o código xenético e 

resolvendo problemas sinxelos. 

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión 

xenética por medio do código xenético. 

CAA 

CSIEE 

80% 

b 

a 

B1.8. Mutacións. Relacións coa evolución. B1.8. Valorar e recoñecer o papel 

das 

mutaciónsnadiversidadexenética, e 

comprender a relación entre 

mutación e evolución. 

BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as 

mutacións e os seus tipos. 

CMCCT 

CAA 

60% 

f 

g 

h 

B1.9. Herdanza e transmisión de caracteres. 

Introdución e desenvolvemento das leis de 

Mendel. 

B1.10. Base cromosómica da herdanza 
mendeliana. 

B1.11. Aplicacións das leis de Mendel. 

B1.9. Formular os principios da 

xenética mendeliana, aplicando as 

leis da herdanzana resolución de 

problemas sinxelos, e recoñecer a 

base cromosómica das leis de 

Mendel. 

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da 

xenética mendeliana e resolve problemas prácticos 

de cruzamentos con un oudous caracteres. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

70% 

g B1.12. Herdanza do sexo e herdanza ligada ao 

sexo. 

B1.10. Diferenciar a herdanza do 

sexo e a ligada ao sexo, e 

establecer a relación entre elas. 

BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a 

herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

CAA 

CSIEE 

60% 

a 

c 

g 

m 

B1.13. Doenzas hereditarias máis frecuentes e 

o seualcancesocial. 

B1.11. Coñecer e identificar 

algunhasdoenzas hereditarias, a súa 

prevención e o seu alcance social. 

BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis 

frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, 

utilizando árboresxenealóxicas. 

 CMCCT 

 CSC 

60% 

f B1.14. Técnicas da enxeñaríaxenética. B1.12. Identificar as técnicas da 

enxeñaría xenética: ADN 

recombinante e PCR. 

BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en 

enxeñaríaxenética. 

CMCCT 

CSIEE 

50% 
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g 

h 

m 

B1.15. Aplicacións da enxeñaríaxenética. 

Biotecnoloxía. Bioética. 

B1.13. Comprender e describir o 

proceso da clonación. 

BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación 

animal, distinguindo clonación terapéutica e 

reprodutiva. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

60% 

a 

c 

g 

B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. 

Biotecnoloxía. Bioética. 

B1.14. Recoñecer as aplicacións da 

enxeñaría xenética: organismos 

modificados xeneticamente 

(OMX). 

BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais 

e ambientais da enxeñaríaxenética. 

CSC 

CSIEE 

80% 

a 

c 

d 

B1.15. Aplicacións da enxeñaríaxenética. 

Biotecnoloxía. Bioética. 

B1.15. Valorar e interpretar as 

aplicacións da tecnoloxía do ADN 

recombinante na agricultura, na 

gandaría, no ambiente e na saúde.  

BXB1.15.1. Interpreta criticamente as 

consecuencias dos avances actuais no campo da 

biotecnoloxía. 

CSC 80% 

a 

c 

g 

h 

B1.16. Orixe e evolución dos seres vivos. 

Hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. 

B1.17. Teorías da evolución. Feito e 

mecanismos devolución. 

B1.16. Coñecer e describir as 

hipóteses sobre a orixe da vida e as 

probas da evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo 

neodarwinismo. 

BXB1.16.1. Distingue as características 

diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo. 

CMCCT 

CAA 

70% 

g 

h 

B1.16. Orixe e evolución dos seres vivos. 

Hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. 

B1.17. Teorías da evolución. Feito e 
mecanismos daevolución. 

B1.17. Comprender e establecer os 

mecanismos da evolución 

destacando a importancia da 

mutación e a selección. Analizar o 

debate entre gradualismo, 

saltacionismo e neutralismo. 

BXB1.17.1. Establece a relación entre 

variabilidadexenética, adaptación e selección 

natural. 

CAA 80% 

g B1.18. As árboresfiloxenéticas no proceso   de 

evolución. 

B1.18.Interpretarárbores 

filoxenéticas,incluíndoa humana. 

BXB1.18.1. Interpretaárboresfiloxenéticas. CAA 80% 

g 

h 

b 

B1.19. Evolución humana: proceso de 

hominización. 

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

hominización. 

CMCCT 

CCL 

80% 
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Bloque 2. A dinámica da Terra 
 
 
 
 
 
 
-Probas 
escritas. 

 

-Traballos de 

investigación e de 

laboratorio, 

individuais e en 

equipo 

 

 

-Traballo de aula. 

f 

g 

h 

B2.1. Historia da Terra. Orixe da Terra. Tempo 

xeolóxico: ideas históricas sobre a idade da 

Terra. Principios e procedementos que 

permiten reconstruír a súa historia. Utilización 

do actualismo como método de interpretación. 

B2.1. Recoñecer, compilar e 

contrastar feitos que amosen a 

Terra como un planeta cambiante. 

BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen 

a Terra como un planeta cambiante, e relaciónaos 

cos fenómenos que suceden naactualidade. 

 

 

CAA 

 

 

70% 

g B2.1. Historia da Terra. Orixe da Terra. Tempo 

xeolóxico: ideas históricas sobre a idade da 

Terra. Principios e procedementos que 

permiten reconstruír a súa historia. Utilización 

do actualismo como método de interpretación. 

B2.2. Rexistrar e reconstruíralgúns 

dos cambios máis notables da 

historia da Terra, e asocialos coa 

súa situación actual. 

BXB2.2.1. Reconstrúealgúns cambios notables na 

Terra, mediante a utilización de modelos temporais 

a escala e recoñecendo as unidades temporaisna 

historia xeolóxica. 

 

CAA 

CSIEE 

 

50% 

g 

h 

B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e períodos 

xeolóxicos: situación dos 

acontecementosxeolóxicos e biolóxicos 

importantes. 

B2.3. Categorizar e integrar os 

procesos xeolóxicosmáis 

importantes da historia da Terra. 

BXB2.3.1. Discrimina os 

principaisacontecementosxeolóxicos, climáticos e 

biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da 

Terra, e recoñecealgúnsanimais e plantas 

característicos de cadaera. 

CMCCT 60% 

f B2.3. Os fósiles guía e o seuemprego para a 

datación e o estudo de procesos xeolóxicos. 

B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras 

e períodos xeolóxicos, utilizando o 

coñecemento dos fósilesguía. 

BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis 

característico coa súa era xeolóxica. 

CAA 60% 

e 

f 

B2.4. Interpretación de mapas topográficos e 

realización de perfís topográficos. 

B2.5. Interpretar cortes 

xeolóxicossinxelos e perfís 

BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai 

perfís topográficos.. 

 CMCCT 

 CCL 

60%  
 



26 
IES Macías o Namorado. Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. Programación Didáctica -2022-2023. 
 

Interpretación e datación de procesos 

representados en cortes xeolóxicos. 

topográficos como procedemento 

para o estudodunha zona oudun 

terreo. 

BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación 

relativa, aplicando os principios de superposición 

de estratos, superposición de procesos 

ecorrelación. 

CMCCT 60%  

g B2.5. Estrutura e composición da Terra. 

Modelos xeodinámico e xeoquímico. 

B2.6. Comprender e comparar os 

modelos que explican a estrutura e 

a composición da Terra. 

BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que 

explican a estrutura e a composición da Terra. 

CAA 80% 

g 

f 

B2.5. Estrutura e composición da Terra. 

Modelos xeodinámico e xeoquímico. 

B2.6. A tectónica de placas e as 

súasmanifestacións. Evolución histórica da 

deriva continental á tectónica deplacas. 

B2.7. Combinar o modelo 

dinámico da estrutura interna da 

Terra coa teoría da tectónica de 

placas. 

BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura 

interna da Terra e asóciaascos fenómenos 

superficiais. 

CAA 

CSIEE 

80% 

g B2.6. A tectónica de placas e as 

súasmanifestacións. Evolución histórica da 

deriva continental á tectónica deplacas. 

B2.8. Recoñecer as evidencias da 

deriva continental e da expansión 

do fondooceánico. 

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da 

deriva continental e da expansión do fondo 

oceánico. 

CAA 80% 

g B2.6. A tectónica de placas e as 

súasmanifestacións. Evolución histórica da 

deriva continental á tectónica deplacas. 

B2.9. Interpretar algúns fenómenos 

xeolóxicos asociados 

aomovemento da litosfera e 

relacionalos coa súa situación en 

mapas terrestres. Comprender os 

fenómenos naturais producidos nos 

contactos das placas. 

BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os 

movementos relativos das placas litosféricas. 

CAA 

CMCCT 

80% 

BXB2.9.2.Interpretaasconsecuenciasdos 

movementos das placas norelevo. 

CAA 70% 

g 

h 

B2.6. A tectónica de placas e as 

súasmanifestacións. Evolución histórica da  

deriva continental á tectónica deplacas. 

B2.10. Explicar a orixe das 

cordilleiras, os arcos de illas e os 

oróxenos térmicos. 

BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais 

relevos terrestres. 

CMCCT 70% 

g B2.6. A tectónica de placas e as 

súasmanifestacións. Evolución histórica da  

deriva continental á tectónica deplacas. 

B2.11. Contrastar os tipos de  

placas litosféricas e 

asociarllesmovementoseconsecuen

cias 

BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas 

con procesos tectónicos. 

CAA 

CCL 

70% 

g 

b 

B2.7. Evolución do relevo como resultado da 

interacción da dinámica externa e interna. 

B2.12. Analiza que o relevo, 

nasúaorixe e nasúa evolución, é 

resultado da interacción entre os 

procesos xeolóxicos internos e 

externos. 

BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo 

a influencia da dinámica externa e interna. 

CAA 70% 
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Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 
 

f 

h 

B3.1. Compoñentes e estrutura do ecosistema: 

comunidade e biótopo. Hábitat e nicho 

ecolóxico. 

B3.1. Explicar os conceptos de 

ecosistema, biótopo, poboación, 

comunidade, ecotono, hábitat e 

nicho ecolóxico. 

BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e 

distingue os seuscompoñentes. 

CMCCT 80% 

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e 

biocenose, e avalía a súa importancia para manter o 

equilibrio doecosistema. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

80% 

g 

b 

f 

B3.2. Factores ambientais e seres vivos. 

Factores limitantes e adaptacións. Límite de 

tolerancia. 

B3.2. Comparar adaptacións dos 

seres vivos a diferentes medios, 

mediante a utilización de 

exemplos. 

BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres 

vivos a un ambiente determinado, relacionando a 

adaptación co factor ou os factores 

ambientaisdesencadeantesdeste. 

CSC 

CAA 

60% 

a 

b 

B3.2. Factores ambientais e seres vivos. 

Factores limitantes e adaptacións. Límite de 

tolerancia. 

B3.3. Categorizar os factores 

ambientais e a súa influencia sobre 

os seres vivos, e recoñecer o 

concepto de factor limitante e 

límite de tolerancia. 

BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que 

condicionan o desenvolvemento dos seres vivos 

nun ambiente determinado, e valora a súa 

importancia na conservación deste. 

CMCCT 

CAA 

70% 

g 

f 

B3.3. Relacións intraespecíficas e 

interespecíficas. Influencia na regulación dos 

ecosistemas. 

B3.4. Identificar as relacións 

intraespecíficas e 

interespecíficas   como  factores 

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa 

influencia na regulación dos ecosistemas, 

interpretando casos prácticos en contextos reais. 

 CMCCT 70% 

 B3.4. Autorregulación do ecosistema, da 

poboación e da comunidade. 

de regulación dos ecosistemas.    

f 

h 

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

cadeas e redes tróficas. 

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as 

súasrelacións nos ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o 

mantementodestas. 

CAA 

CSC 

CCL 

90% 
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a 

c 

g 

B3.6. Dinámica do ecosistema 

B3.7. Ciclo da materia e fluxo da enerxía. 

B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e 
sucesiónsecolóxicas. 

B3.6. Expresar como se produce a 

transferencia de materia e 

enerxíaao longo dunhacadeaou 

rede trófica, e deducir as 

consecuencias prácticas na 

xestión sustentable dalgúns 

recursos por parte do ser 

humano. 

BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas 

naxestión sustentable dalgúns recursos por parte do 

ser humano, e valora criticamente a súa 

importancia. 

CSC 

CCEC 

80% 

a 

c 

m 

B3.10. Eficiencia ecolóxica e aproveitamento 

dos recursos alimentarios. Regra do 10%. 

B3.7. Relacionar as 

perdasenerxéticas producidas en 

cada nivel trófico 

coaproveitamento dos recursos 

alimentarios do planeta desde un 

punto de vista sustentable. 

BXB3.7.1. Establece a relación entre as 

transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa 

eficiencia enerxética. 

CAA 70% 

a 

c 

B3.11. Actividade humana e medio ambiente. 

Impactos e valoración das actividades humanas 

nos ecosistemas. Consecuencias ambientais do 

consumo humano de enerxía. 

B3.12. Os recursos naturais e os seus tipos. A 

superpoboación e as súas consecuencias: 

deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

B3.8. Contrastar 

algunhasactuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a 

súa influencia e argumentar as 

razóns de 

certasactuaciónsindividuais e 

colectivas para evitar a súa 

deterioración. 

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións  

humanas que teñenunha influencia negativa sobre 

os ecosistemas: contaminación, desertización, 

esgotamento de recursos,etc. 

CSC 

CCL 

CCEC 

100% 

BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles 

actuacións para a mellora ambiental e analiza 

desde distintos puntos de vista un problema 

ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

preséntaos utilizando distintos medios. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

90% 

b 

f 

B3.13. Os residuos e a súaxestión. 

Coñecemento de técnicas sinxelas para coñecer 

o grao de contaminación e depuración 

ambiental. 

B3.9. Concretar procesos de 

tratamento de residuos e  describir 

a xestión que dos residuos se fai no 

seu contorno próximo. 

BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de 

residuos, e valora criticamente a súarecollida 

selectiva. 

CSC 

CSIEE 

60%  

m 

c 

a 

B3.13. Os residuos e a súaxestión. 

Coñecemento de técnicas sinxelas para coñecer 

o grao de contaminación e depuración 

ambiental. 

B3.10. Contrastar argumentos a 

favor da recollida selectiva de 

residuos e a súa repercusión a nivel 

familiar e social. 

BXB3.10.1. Argumenta os pros e os contras da 

reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 

CSC 

CAA 

80% 

a 

g 

B3.14. Uso de enerxías renovables como factor 

fundamental para un desenvolvemento 

sustentable. Consecuencias ambientais do 

consumo humano de enerxía. 

B3.11. Asociar a importancia da 

utilización de enerxías renovables 

no desenvolvemento sustentable. 

BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías 

renovables para o desenvolvemento sustentable do 

planeta. 

CSC 

CCL 

   90% 
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Bloque 4. Proxecto de investigación  

 

 

 

-Traballos de 

investigación e de 

laboratorio, 

individuais e en 

equipo 

 

 

-Traballo de aula. 

b 

c 

e 

f 

g 

B4.1. Método científico. Elaboración de 

hipóteses, e comprobación e argumentación a 

partir da experimentación ou a observación. 

B4.1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e as habilidades propias 

do traballo científico. 

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos 

métodos da ciencia. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

50% 

b 

e 

f 

g 

h 

B4.1. Método científico. Elaboración de 

hipóteses, e comprobación e argumentación a 

partir da experimentación ou a observación. 

B4.2. Elaborar hipóteses e 

contrastalas a través da 

experimentación ou da observación 

e a argumentación. 

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

50% 

b 

e 

B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación 

científica. 

B4.3. Discriminar e decidir sobre 

as  fontes  de  información  e  os 

BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, 

apoiándosenas   TIC,   para  a  elaboración  e  a 

CAA 

CCL 

50% 

f 

h 

o 

 métodos empregados para a súa 

obtención. 

presentación das súas investigacións. CMCCT 

CD 

 

a 

b 

c 

d 

g 

B4.3. Proxecto de investigación: organización. 

Participación e colaboración respectuosa no 

traballo individual e en equipo. Presentación de 

conclusións. 

B4.4. Participar, valorar e respectar 

o traballo individual e en grupo. 

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 

individual e en grupo. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

100% 
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a 

b 

d 

e 

g 

h 

o 

B4.3. Proxecto de investigación: organización. 

Participación e colaboración respectuosa no 

traballo individual e en equipo. Presentación de 

conclusións. 

B4.5. Presentar e defender en 

público o proxecto de investigación 

realizado. 

BXB4.5.1. Deseña pequenostraballos de 

investigación sobre animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 

nutrición humana, para a súa presentación e a súa 

defensa na aula. 

CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

50% 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 

conclusións das súasinvestigacións, tanto 

verbalmente como por escrito. 

CCL 50% 
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 3.- BACHARELATO 

 

 3.1.- OBXECTIVOS DO BACHARELATO. 

 Artigo 25.Finalidade  

 O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza 

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e 

incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado 

para acceder á educación superior. 

 

 Artigo 26. Obxectivos 

 O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

 a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais.  

 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  

 d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

 e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

 g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación.  

 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  
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 i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida.  

 l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

 m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

 n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural.  

 ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables.  

 o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

 p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

 3.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Artigo 3. Competencias clave  

 Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 

realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 

emprego". 

 Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se 

mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Xa que logo, as competencias considéranse 

como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en 

prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través 

do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse como "un 

saber facer" que se aplica a unha diversidade de contextos educativos, sociais e profesionais.  

 A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integra; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se 

adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de 
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desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu 

uso. 

 As competencias clave do currículo serán as seguintes:  

 Comunicación lingüística (CCL). 

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

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en Bacharelato ha permitir que os alumnos e 

as alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por 

si mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; a 

ser responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e descubrir 

 Ao longo do bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado 

desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo. Entre estas competencias haberá 

que considerar a lingüística que se mellorará a través da realización de tarefas que supoñan 

perfeccionar a comprensión lectora, compilar e organizar información, comunicar os resultados de 

investigacións realizadas, expor a información oralmente e por escrito, elaborar presentacións e 

defender as opinións propias en debates. Ademais, a materia de Bioloxía e Xeoloxía utiliza unha 

terminoloxía formal que permitirá aos alumnos e alumnas incorporar esta linguaxe e os seus termos 

para utilizalos nos momentos axeitados e coa suficiente propiedade. 

 A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: para 

desenvolver esta competencia os alumnos e alumnas aplicarán estratexias para definir problemas, 

resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. 

 A competencia dixital: a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar a información en 

medios dixitais permite que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos e linguaxes 

nos que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, modelos 

xeométricos ...). O uso da tecnoloxía da información e a comunicación na aprendizaxe das ciencias 

para comunicarse, recoller información, simular e visualizar situacións, para a recollida e tratamento 

de datos, etc., é un recurso útil no campo da Bioloxía e Xeoloxía que axuda a mostrar unha visión 

actualizada da actividade científica. 
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 A adquisición da competencia para aprender a aprenderfundaméntase, neste curso, na 

natureza instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con 

modelos teóricos estimula a imaxinación, a análise, a capacidade de observación, a creatividade e o 

espírito crítico, o que incentiva a aprendizaxe autónoma. 

 Esta materia incentiva o traballo en equipo para resolver actividades e traballos de 

laboratorio, promovendo o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o 

respecto polas opinións dos demais, o que contribúe á adquisición de competencias sociais e cívicas. 

Ademais, o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura cívica que permite formarse 

unha opinión fundamentada en feitos e datos reais. 

 O método científico require sentido de iniciativa e espírito emprendedor xa que dende a 

formulación da hipótese até a obtención de conclusións faise necesaria a elección de recursos, a 

planificación da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión permanente dos resultados. Isto 

promove a iniciativa persoal e a motivación para o traballo. 

 A elaboración de modelos que representen distintos aspectos da Natureza, a observación e 

apreciación da beleza natural e da harmonía dunha paisaxe, son exemplos dalgunhas das habilidades 

plásticas que se empregan no traballo da Bioloxía e Xeoloxía e que contribúen ao desenvolvemento 

da conciencia e expresións culturais ao fomentarse a sensibilidade estética do alumnado 

 

 

 3.3.- PROPOSTAS METODOLÓXICAS. 

 A metodoloxía aplicable no bacharelato debe ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe 

do alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que 

todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo, esta 

metodoloxía deberá favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, favorecerá o 

traballo en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de 

investigación en distintos campos do saber e a aplicación de métodos de investigación apropiados, 

así como a transferencia e a aplicación do aprendido. 

 A materia de Bioloxía e Xeoloxía deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter 

eminentemente práctico, baseado na realización de variadas e adecuadas tarefas experimentais, 

adaptadas ao nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de 

material de laboratorio, microscopios, material de campo, recollida de mostras, resolución de 

problemas e todos os que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria 
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para o seu correcto desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao longo do currículo 

preséntanse actividades de laboratorio, saídas ao medio natural, e manexo de modelos baseados nas 

novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos. 

 Empregaranse estratexias didácticas variadas, que combinen as estratexias expositivas, 

acompañadas de actividades de aplicación, e as estratexias de indagación: tarefas sen solución clara e 

pechada (as distintas opcións son igualmente posibles e válidas) para facer reflexionar ao alumnado 

sobre a complexidade dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das 

solucións aportadas e sobre a natureza provisional do coñecemento humano; o estudo de casos, feitos 

ou situacións concretas como instrumento para motivar e facer significativo o estudo dos fenómenos 

xerais. Os proxectos de investigación que habitúan ao alumnado a afrontar e resolver problemas con 

autonomía, a formular preguntas, a adquirir experiencia na procura e a consulta autónoma, e 

facilitaralle unha experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia e o coñecemento 

científico. 

A metodoloxía adecuada para desenvolver a Bioloxía e Xeoloxía no bacharelato será aquela 

que potencie a capacidade do alumnado para a autoaprendizaxe, o traballar en equipo, aplicar 

métodos adecuados de investigación e para que poida establecer a conexión entre os coñecementos 

teóricos e a súas aplicacións prácticas. 

Para desenvolver estas capacidades será preciso, cando menos: 

-Crear na aula un clima que favoreza as aprendizaxes significativas, que desenvolva o 

interese pola materia e os seus estudos posteriores, que permita a comunicación e intercambio de 

saberes e experiencias na aula. 

-Ter en conta as ideas previas do alumnado para o deseño e a secuencia de actividades. 

Facilitar a construción de aprendizaxes cooperativas que propicien o cambio conceptual, 

metodolóxico e actitudinal. 

-Dotar o alumnado de ferramentas que lle permitan iniciarse nos métodos de investigación 

mediante a preparación de actividades nas que un dos obxectivos sexa o desenvolvemento de  

procedementos. 

-Propoñer actividades que poñan de manifesto a correlación entre os fenómenos estudados na 

aula e os da vida cotiá, mediante análise de situacións concretas, comentarios de novas de 

actualidade ou realizando saídas didácticas (a laboratorios, fábricas, itinerarios xeolóxicos, etc.) 

combinadas con informes ou traballos específicos. Facer especial fincapé nas características 

xeolóxicas e na biodiversidade de Galicia. 
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 3.4.- AVALIACIÓN. 

 A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será 

un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse 

en conta a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das 

competencias correspondentes. 

Os instrumentos de avaliación que se van utilizar incluirán as actividades seguintes: 

 Actividades de tipo conceptual: nelas o alumnos e as alumnas irán substituíndo de forma 

progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na aula. 

 Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico: deseños experimentais, análises 

de resultados, resolución de problemas… 

 Actividades que salienten a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o ambiente, 

que implican a aplicación á vida cotiá dos contidos desenvolvidos. 

 Incluirán: actividades orais, probas obxectivas escritas, resolución de exercicios e problemas, 

traballos de investigación, traballos de laboratorio. 

 

3.4.1 Avaliación inicial. 

A avaliación inicial facilitaranos o coñecemento  non só do grupo como conxunto, senón 

tamén información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partires dela 

poderemos obter datos fundamentais para desenvolver o noso labor: 

e. Funcionamento do grupo: clima da aula, nivel de disciplina, atención... 

f. Fortalezas e carencias que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

g. Fortalezas e carencias que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

h. Identificación de alumnos e as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe: 

- alumnado con necesidades educativas 

- alumnado con altas capacidades 

- alumnado con necesidades no diagnosticadas, que requiran atención específica pola 

situación particular.  
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Data prevista de realización:a avaliación inicial realizarase nas primeiras semanas do curso. 

Medidas a adoptar en función dos resultados: 

e. Actividades en grupo destinadas a mellorar o clima da aula. 

f. Reforzo de contidos curriculares empregando diversas metodoloxías e actividades: 

g. Práctica no grupo de desempeños competenciais prioritarios da materia. 

h. Para o alumnado que necesite un maior seguimento: 

- ter en conta diversos aspectos ao agrupar ao alumnado para os traballos cooperativos 

- nomear titores nos traballos en grupo 

- acoutar o tempo para as actividades  

- distribuír as tarefas en función das capacidades e habilidades do alumnado  

- valorar o modo en que se van a avaliar os progresos destes estudantes 

 

3.4.2.-Criterios de cualificación: 

A.- Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 

A cualificación de cada avaliación será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo/a 

alumno/a nos seguintes apartados e de acordo coa ponderación proposta para cada un deles. 

1.- Probas escritas: 

A cualificación correspondente a este apartado na avaliación será a media aritmética das 

cualificacións obtidas nas distintas probas a realizar. 

A non asistencia ás probas deberá ser xustificada e documentada convenientemente: só por 

motivos de enfermidade ou de forza maior se poderá aprazar individualmente unha proba escrita, 

nestes casos cómpre a correspondente xustificación documentada (certificado médico, citación 

xudicial…) para que a proba poida ser realizada noutra data. 

 2.- Actividades individuais e de grupo 

Proxectos e traballos de investigación, exposicións sobre temas diversos, actividades en 

laboratorio, etc; nos traballos realizados en grupo os membros do grupo terán unha cualificación 

individual que pode ser diferente para os diferentes membros do equipo en función da achega feita ao  
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3.- Traballo de aula 

Para a valoración deste apartado atenderase ás observacións realizadas pola profesora sobre a 

o traballo individual do alumna/o (elaboración do caderno de aula, anotacións sobre as actividades 

realizadas na aula…) e ao desenvolvemento do traballo común (participación, colaboración…) 

 

 Cualificación total de avaliación: A cualificación que corresponderá a cada alumno/a será 

aquela que resulte de sumar as puntuacións dos apartados 1, 2 e 3. 

 Para o cálculo da cualificación total do alumno/a por avaliación e en cada curso o valor en % 

de cada apartado figura na seguinte táboa: 

Apartados 
2º Bacharelato 

Bioloxía 

1.- Probas escritas 90 

2.- Actividades individuais/grupo. 

10 

3.- traballo aula 

 

NOTA: Non cumprir as normas dadas para a realización das probas e “copiar” -en calquera das 

súas modalidades- poderá ser motivo de suspenso na avaliación correspondente. 

 

B.- Probas de recuperación. 

As materias deste departamento non teñen avaliación continua nos apartados referidos a 

numerosos contidos, polo tanto, os/as alumnos/as que non o acadaran o aprobado sumando todos os 

apartados na avaliación correspondente deberán presentarse e superar (obter un mínimo de 5 puntos) 

unha proba de recuperación que incluirá os contidos totais traballados no trimestre (aqueles obxecto 

de probas escritas e, tamén, os correspondentes ás demais actividades realizadas durante a 

avaliación) 

Se o/a alumno/a non supera o trimestre 1º a proba de recuperación realizarase despois da 

entrega de notas de 1ª avaliación e do período vacacional de Nadal (a data para a realización da 

proba de recuperación será establecida por acordo entre a profesora e o alumnado correspondente) 
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As probas para recuperar o 1º trimestre -se continúa suspenso despois da recuperación 

primeira- e os 2º e 3º trimestres realizaranse no mes de xuño nunha proba final de recuperación por 

parciais. 

 

C.- Criterios para determinar a cualificación final. 

Avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

A cualificación final do curso será a “media ponderada”
(*)

 das tres avaliacións. A materia 

considérase superada se se obtén unha nota de 5 ou superior. 

Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. Non 

obstante, pode superarse a materia cunha avaliación suspensa se a cualificación desta é de 4 puntos, e 

se a media das outras dúas avaliacións é de 5 ou superior a 5. 

A cualificación de cada avaliación que se computará neste apartado, no caso de haber probas 

de recuperación, será a máis alta das obtidas polo/a alumno/a (de entre a de a avaliación ordinaria e a 

de recuperacións das avaliacións suspensas) 

 (*)
Valorarase positivamente e redondeará cara arriba a constancia e regularidade na boa 

realización das tarefas propostas e a melloría na traxectoria académica e nos resultados obtidos 

polo alumno/a nas últimas avaliacións. 

 

 NOTA: 

 2º Bacharelato, Bioloxía:  

Condicións para a subida de nota: 

 - Todos os alumnos/as coas 3 avaliacións aprobadas poderán presentarse a unha proba co 

fin de mellorar a súa cualificación final na materia. 

 - Esta proba incluirá contidos da avaliación que se pretenda mellorar (aquela na que acadou 

a cualificación máis baixa). 

 - A aqueles/as cuxa nota acadada sexa 2 puntos inferior á orixinal, faráselles unha media 

entre as dúas notas, que será a cualificación definitiva nesa avaliación e , polo tanto, a que se 

utilizará para facer a media total da materia. 

 

2.4.3.-Avaliación extraordinaria do mes de xuño. 

Os alumnos/as que non superen a materia na avaliación final ordinaria de xuño realizarán 

unha proba posterior, que terá lugar despois do período de reforzo e recuperación do mes de xuño e 
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que versará sobre os contidos do curso, a cal considerarase superada se se obtén unha puntuación de 

5 ou superior. 

 Durante o período de reforzo presentaránselle aos alumnos/as tarefas de repaso e reforzo a 

realizar para a preparación da proba extraordinaria. A realización correcta destas tarefas significará 

un incremento de 0,25 puntos na nota da proba extraordinaria. 

A cualificación na avaliación extraordinaria será, así, a que a/o alumno/a obteña na proba 

correspondente á que se lle sumarán, se é o caso, 0,25 puntos das tarefas de recuperación e reforzo 

do mes de xuño. 

 

 

 

ANEXO:actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación no mes 

de xuño. 

No período de actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación previo á avaliación 

extraordinariarevisaranse e traballaranse os asuntos sobre os que o alumnado deberá render na proba 

extraordinaria final. 
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 3.5.- SEGUNDO CURSO DE BACHARELATO. BIOLOXÍA. 

A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e 

fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa vocación polo estudo das ciencias. 

Deste xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao puxante mundo das ciencias biosanitarias e 

biotecnolóxicas, e contribúe a consolidar o método científico como ferramenta habitual de traballo, 

fomentando no alumnado o estímulo da súa curiosidade, da capacidade de razoar, da formulación de 

hipóteses e deseños experimentais, da interpretación de datos e da resolución de problemas. Faise 

que o alumnado alcance satisfactoriamente as competencias clave, afondando en aspectos xa 

recollidos en cursos anteriores. Xa que logo, neste curso trabállanse en profundidade competencias 

como a matemática, e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital e o sentido 

da iniciativa e o espírito emprendedor, grazas ao desenvolvemento cognitivo e á madureza que o 

alumnado chega a alcanzar ao final do ciclo de bacharelato que favorecen unha mellor consecución 

destas. Pero as contribucións doutras competencias, como aprender a aprender, as competencias 

sociais e cívicas ou a competencia de comunicación lingüística, presentes tamén noutras etapas 

anteriores, van permitir tamén que o alumnado poida seguir, sen atrancos, con estudos posteriores. 

A materia de Bioloxía ten que ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter 

eminentemente práctico, baseado na realización de variadas e axeitadas tarefas experimentais que lle 

permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, 

microscopios, técnicas de preparación e tinguidura de mostras, resolución de problemas e todos os 

aspectos que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu 

correcto desenvolvemento. Para lograr estes obxectivos, formúlanse ao longo do currículo 

actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á 

formación teórica que se recolle nos contidos.  

Os contidos distribúense en cinco grandes bloques, nos que se pretende afondar a partir dos 

coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa 

composición química, a estrutura e ultraestrutura, e as súas funcións.  

Grazas a estes contidos, a materia de Bioloxía achégalles aos alumnos e ás alumnas todas as 

competencias clave imprescindibles para a formación científica, así como as destrezas necesarias 

para a persoa, que lles van permitir madurar como persoas e alcanzar un pleno desenvolvemento 

cívico como cidadáns e cidadás libres e responsables na nosa sociedade. 

 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

Avaliación 1ª Bloques 1,2 

Avaliación 2ª Bloques 2,3 

Avaliación 3ª Bloques 4,5 
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CONTIDOS 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

B1.1. Compoñentes químicos da vida. Concepto de bioelemento. Tipos, propiedades e funcións dos 

bioelementos. 

B1.2. Os enlaces químicos e a súa importancia en bioloxía. 

B1.3. Biomoléculas: concepto, clasificación e técnicas de separación. 

B1.4. Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e propiedades fisicoquímicas da auga que a fan unha 

molécula imprescindible para a vida. Funcións dos sales minerais. 

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

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

de glícidos, lípidos, prótidos e ácidos nucleicos. 

B1.7. Encimas: concepto, clasificación, propiedades e funcións. Catálise encimática. Activación e 

inhibición encimática. Alosterismo. 

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

 

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

B2.1. A célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Teoría celular. 

B2.2. Evolución dos métodos de estudo das células. Preparación e procesamento das mostras para a 

observación ao microscopio óptico e electrónico. 

B2.3. Morfoloxía celular. Composición, estrutura, funcións e propiedades das envolturas e dos 

orgánulos celulares. 

B2.4. Modelos de organización celular en procariotas e eucarióticas. Células animais e vexetais. 

B2.5. Observación microscópica de células procariotas e eucariotas tanto animais como vexetais. 

B2.6. Ciclo celular. 

B2.7. División celular. Mitose en células animais e vexetais. 

B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para a reprodución sexual. Importancia da 

reprodución sexual na evolución dos seres vivos. 

B2.9. Observación de células en mitose. Estudo das fases da división celular. 

B2.10. Importancia da membrana nos fenómenos de transporte. Tipos de transporte. Endocitose e 

exocitose. 

B2.11. Introdución ao metabolismo: catabolismo e anabolismo. 

B2.12. Reaccións metabólicas: aspectos enerxéticos e de regulación. 

B2.13. Respiración celular: o seu significado biolóxico. Orgánulos celulares implicados no proceso 

respiratorio. 

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

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

lévedos. 

B2.16. Fotosíntese: localización celular en procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso 

fotosintético. Balance global. 

B2.17. Importancia biolóxica da fotosíntese. 

B2.18. Quimiosíntese. 

 

Bloque 3. Xenética e evolución 

B3.1. Xenética molecular. Importancia biolóxica do ADN como portador da información xenética. 

Concepto de xene. 

B3.2. Replicación do ADN. Etapas da replicación. Diferenzas entre o proceso replicativo entre 

eucarióticas e procariotas. 
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B3.3. ARN: tipos e funcións. 

B3.4. Fluxo da información xenética nos seres vivos. 

B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e tradución xenéticas en procariotas e eucarióticas. O 

código xenético na información xenética. 

B3.6. Resolución de problemas de xenética molecular. 

B3.7. Regulación da expresión xénica. 

B3.8. Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos. 

B3.9. Mutacións e cancro. 

B3.10. Implicacións das mutacións na evolución e na aparición de novas especies. 

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

xeneticamente. 

B3.12. Proxecto xenoma: repercusións sociais e valoracións éticas da manipulación xenética e das 

novas terapias xénicas. 

B3.13. Xenética mendeliana. Teoría cromosómica da herdanza. Determinismo do sexo e herdanza 

ligada ao sexo e influída polo sexo. 

B3.14. Evidencias do proceso evolutivo. 

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

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

B3.17. A mutación e a recombinación xénica como procesos que xeran cambios e adaptacións. 

Principios da selección natural. 

B3.18. Evolución e biodiversidade. 

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

 

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

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

ela. 

B4.2. Virus, outras formas acelulares e partículas infectivassubvirais. Bacterias. Fungos 

microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. 

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

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

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

B4.6. Microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

B4.7. Microorganismos como axentes produtores de doenzas. 

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

por biotecnoloxía. 

B4.9. Realización de experiencias con microorganismos fermentadores. 

 

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

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

B5.2. Inmunidade específica: características e tipos (celular e humoral). Células responsables. 

B5.3. Identificación de células inmunitarias mediante a súa observación. 

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

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

inmune. 

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

B5.7. Inmunidade natural e artificial ou adquirida. Soros e vacinas. A súa importancia na loita contra 

as doenzas infecciosas. 

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

B5.9. Sistema inmunitario e cancro. 
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B5.10. A SIDA e os seus efectos no sistema inmunitario. 

B5.11. Doenzas autoinmunes. 

B5.12. Anticorpos monoclonais e enxeñaría xenética. 

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

órganos, medula e sangue 
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Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos nas avaliacións serán os criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran a continuación: 

Bioloxía 2º de bacharelato 

O
b

x
ec

ti
v
o
s 

 

Contidos 

 

Criterios avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

C
o
m

p
et

en
ci

a
s 

cl
a
v
e 

G
ra

o
 d

e 

co
n

se
cu

ci
ó
n

 

 

P
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d

e
m

en
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s 

d
e 

a
v
a

li
a
ci

ó
n

 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida  

 

-Probas escritas. 

 

-Traballo de aula. 

i 

e 

B1.1. Compoñentes químicos da vida. Concepto 

de bioelemento. Tipos, propiedades e funcións 

dos bioelementos. 

B1.2. Os enlaces químicos e a súa importancia en 
bioloxía. 

B1.3. Biomoléculas: concepto, clasificación e 
técnicas de separación. 

B1.1. Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos 

que os fan indispensables para a 

vida. Relaciona ros enlaces 

químicos coa súa importancia 

biolóxica. 

BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e 

químicos que permiten o illamento das moléculas e a súa 

contribución ao grande avance da experimentación biolóxica. 

CAA 

CMCCT 

30% 

BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada 

un coa súa proporción e coa súafunciónbiolóxica. 

CAA 50% 

BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a 

formación de moléculas inorgánicas e orgánicas presentes nos 

seresvivos. 

CMCCT 

CD 

40% 

i 

l 

e 

B1.4. Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e 

propiedades fisicoquímicas da auga que a fan 

unha molécula imprescindible para a vida. 

Funcións dos sales minerais. 

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

B1.2. Argumentar as razóns 

polas que a auga e os sales 

minerais son fundamentais nos 

procesos biolóxicos. 

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

CAA 70% 

BB1.2.2. Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a 
composición coafunción. 

CMCCT 50% 

BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias dos procesos de 

difusión, osmose e diálise, e interpreta a súa relación coa 

concentración salina das células. 

CMCCT 

CAA CD 

50% 
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d 

l 

B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e 

funciónsbiolóxicas de glícidos, lípidos, prótidos e 

ácidos nucleicos. 

B1.3. Recoñecer e identificar os 

tipos de moléculas que constitúen 

a materia viva, e relacionalos 

coas súas respectivas 

funciónsbiolóxicasna célula. 

BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas 

orgánicas, e relaciona a súa composición química coa 

súaestrutura e coa súa función. 

CAA 

CSIEE 

80% 
 

BB1.3.2.  Deseña  e  realiza  experiencias  identificando  en  

mostras biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas. 

CSIEE 

CMCCT 

40% 

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

biomoléculas orgánicas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

30% 

i 

g 

B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e funcións 

biolóxicas de glícidos, lípidos, prótidos e ácidos 

nucleicos. 

B1.4. Identificar os tipos de 

monómeros que forman as 

macromoléculas biolóxicas e os 

enlaces que os unen. 

BB1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os enlaces 

químicos que permiten a síntese das macromoléculas: enlaces 

O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e enlace O- 

nucleosídico. 

CMCCT 

CD 

70% 

i B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e funcións 

biolóxicas de glícidos, lípidos, prótidos e ácidos 

nucleicos. 

B1.5. Determinar a composición 

química e describir a función, a 

localización e exemplos das 

principais biomoléculas 

orgánicas. 

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

biomoléculas orgánicas. 

CCL 60% 

l B1.7. Encimas: concepto, clasificación, 

propiedades e funcións. Catáliseencimática. 

Activación e inhibición encimática. Alosterismo. 

B1.6. Comprender e diferenciar a 

función biocatalizadora dos 

encimas, con valoración da súa 

importancia biolóxica. 

BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos encimas como 

biocatalizadores, e relaciona as súas propiedades coa súa 

función catalítica. 

CAA 

CMCCT 

60% 

l 

ñ 

B1.8. Vitaminas: concepto, clasificación e 

funcións. 

B1.7. Sinalar a importancia das 

vitaminas para o mantemento da 
vida. 

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

CAA 

CCEC 

50% 
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Bioloxía. 2º de bacharelato 
O

b
x
ec

ti
v
o
s 

 

Contidos 

 

Criterios avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

C
o
m

p
et

en
ci

a
s 

cl
a
v
e 

G
ra

o
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e 

co
n

se
cu

ci
ó
n

 

 

P
ro
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d

e
m
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s 

d
e 

a
v
a
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a
ci

ó
n

 

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

i 

e 

B2.1. A célula como unidadeestrutural e 
funcional dos seres vivos. Teoría celular. 

B2.2. Evolución dos métodos de estudo das 
células. Preparación e procesamento das mostras 

para a observación ao microscopio óptico e 
electrónico. 

B2.3. Morfoloxía celular. Composición, estrutura, 

funcións e propiedades das envolturas e dos 
orgánulos celulares. 

B2.4. Modelos de organización celular en 

procariotas  eeucarióticas. Células animais e vexetais. 

B2.1. Establecer as diferenzas 
estruturais e de composición 
entre células procariotas e 

eucarióticas. 

BB2.1.1. Compara unha célula procariota con unha 
eucariótica, e identifica os orgánuloscitoplasmático presentes 
nelas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

80%  
-Probas escritas 

 

-Traballo de aula 

d

 

e 

l 

 

B2.3. Morfoloxía celular. Composición, estrutura, 

funcións e propiedades das envolturas e dos 

orgánulos celulares. 

B2.4. Modelos de organización celular en 

procariotas e eucarióticas. Células animais e 

vexetais. 

B2.5. Observación microscópica de células 

procariotas e eucariotas tanto animais como 

vexetais. 

 

B2.2. Interpretar e identificar a 

estruturadunha célula eucariótica 

animal e dunha vexetal, representar 

os seus orgánulos e describir a 

súafunción. 

BB2.2.1. Esquematiza os orgánuloscitoplasmáticos e recoñece 
as súasestruturas. 

CSIEE 40% 

BB2.2.2. Analiza a relación entre a composición química, a 
estrutura e a ultraestrutura dos orgánulos celulares, e a 

súafunción. 

CSIEE 

CAA 

70% 

i B2.6. Ciclocelular. B2.3. Analizar o ciclo celular e 

diferenciar as súas fases. 

BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e explica os 

principais procesos que acontecen en cada unha. 

CCL 

CD 

50% 
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e 

l 

B2.7.División celular. Mitose en células animais e 

vexetais. 

B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da meiose 

para a reprodución sexual. Importancia da 
reprodución sexual na evolución dos seres vivos. 

B2.9. Observación de células en mitose. Estudo 
das fases da división celular. 

B2.4. Distinguir e identificar os 

tipos de división celular, e 

desenvolver os acontecementos que 

teñen lugar en cada fase. 

BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da 

mitose e da meiose, e indica os acontecementos básicos que se 

producen en cada unha. 

CAA 

CMCCT 

CD 

50% 

BB2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzasmáis 

significativas entre mitose e meiose. 

CAA 

CSIEE 

50% 

e B2.8. Meiose. Necesidadebiolóxica da meiose 
para a reprodución sexual. Importancia da 
reprodución sexual na evolución dos seresvivos. 

B2.5. Argumentar a relación da 
meiose coa variabilidade 
xenética dasespecies. 

BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, 
o aumento da variabilidade xenética e a posibilidade de 
evolución das especies. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

50% 

e 

i 

m 

B2.10. Importancia da membrana nos fenómenos 

de transporte. Tipos de transporte. Endocitose e 

exocitose. 

B2.6. Examinar e comprender a 

importancia das membranas na 

regulación dos intercambios 

celulares para o mantemento da 

vida, e realizar experiencias sobre a 

plasmolise e a turxescencia. 

BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos de 

transporte a través das membranas, e explica detalladamente as 

características de cadaun. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

40% 

l B2.11. Introduciónao metabolismo: catabolismo e 

anabolismo. 

B2.12. Reaccións metabólicas: aspectos 

enerxéticos e de regulación. 

 

B2.7. Comprender e diferenciar os 

procesos de catabolismo e 

anabolismo, e establecer a relación 

entre ambos. 

BB2.7.1. Define e interpreta os procesos catabólicos e os 

anabólicos, así como os intercambios enerxéticos asociados a 

eles. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

60% 

e 

i 

f 

B2.13. Respiración celular: o seu significado 

biolóxico. Orgánulos celulares implicados no 

proceso respiratorio. 

B2.8. Describir as fases da  

respiración celular, identificando 

rutas e produtosiniciaisefinais. 

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar 

onde se produce cada un destes procesos, e diferenza en cada 

caso as rutas principais de degradación e de síntese, e os 

encimas e as moléculas máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

CAA 

CMCCT 

60% 

i 
 

B2.14. Diferenzas entre as vías aeróbicas e 

anaeróbicas. 

B2.15. As fermentacións e as súas aplicacións. 

Observación do proceso de fermentación mediante 

lévedos. 

B2.9. Diferenciar a vía aeróbica 
da anaeróbica. 

BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece 
a súa relación co seu rendemento enerxético. 

CMCCT 50% 

BB2.9.2. Valora a importancia das fermentacións en 

numerosos procesos industriais, e recoñece as súasaplicacións. 

CCEC 

CSC 

40% 

l B2.16. Fotosíntese: localización celular en 

procariotas e eucarióticas. Etapas do 

procesofotosintético. Balance global. 

B2.10. Pormenorizar os procesos 

que teñen lugar en cada fase da 

fotosíntese. 

BB2.10.1.Identifica e clasifica os tipos de organismos 

fotosintéticos. 

CAA 

CSIEE 

50% 

BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada 

fase, e destaca os procesos que teñen lugar. 

CAA 50% 
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n 

a 

l 

B2.17. Importancia biolóxica da fotosíntese. B2.11. Xustificar a importancia 

biolóxica da fotosíntese como 

proceso de biosíntese, individual 

para os organismos pero tamén 

global no mantemento da vida na 

Terra. 

BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese 

para o mantemento da vida na Terra. 

CSC 

CCEC 

40% 

e 

i 

B2.18. Quimiosíntese. B2.12. Argumentar a importancia 

da quimiosíntese. 

BB2.12.1. Valora o papel biolóxico dos organismos 

quimiosintéticos. 

CCEC 50% 

 

Bioloxía. 2º de bacharelato 

O
b

x
ec

ti
v
o
s 

 

Contidos 

 

Criterios avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

C
o
m

p
et

en
ci

a
s 

cl
a
v
e 

G
ra

o
 d

e 

co
n

se
cu

ci
ó
n

 

 

P
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d

e
m

en
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s 

d
e 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

Bloque 3. Xenética e evolución  

 

-Probas escritas 

 

-Traballo de aula 

i 

d 

B3.1. Xenética molecular. Importancia biolóxica 

do ADN como portador da información xenética. 

Concepto de xene. 

B3.1. Analizar o papel do ADN   

como portador da información 

xenética. 

BB3.1.1. Describe a estrutura e a composición química do 

ADN, e recoñece a súa importancia biolóxica como molécula  

responsable do almacenamento, a conservación e a transmisión 

da información xenética. 

CCL 

CSC  

CCEC 

60% 

l B3.2. Replicación do ADN. Etapas da 

replicación. Diferenzas entre o proceso 

replicativo entre eucarióticas e procariotas. 

B3.2. Distinguir as etapas da 

replicación e os encimas 

implicadosnela. 

BB3.2.1. Diferenza as etapas da replicación e identifica os 

encimas implicados nela. 

CAA 

CMCCT 

50% 

i 

l 

B3.3. ARN: tipos e funcións. 

B3.4. Fluxo da información xenética nos seres 

vivos. 

B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e 

traduciónxenéticas en procariotas e eucarióticas. 
O código xenético na información xenética. 

B3.3. Establecer a relación do 
ADN coa síntese de proteínas. 

BB3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso da síntese 
de proteínas  

CAA 

CMCCT 

50% 
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i B3.3. ARN: tipos e funcións. 

B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en procariotas e eucarióticas. 
O código xenéticona información xenética. 

B3.6. Resolución de problemas de xenética 

molecular. 

B3.4. Determinar as 

características e as funcións dos 

ARN. 

BB3.4.1. Diferenza os tipos de ARN e a función de cada un 

nos procesos de transcrición e tradución. 

CAA 60% 

BB3.4.2. Recoñece e indica as características fundamentais do 

código xenético, e aplica ese coñecemento á resolución de 

problemas de xenética molecular. 

CAA 

CMCCT 

50% 

g 

m 

B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e 

tradución xenéticas en procariotas e eucarióticas. 

O código xenético na información xenética. 

B3.6. Resolución de problemas de xenética 

molecular. 

B3.7. Regulación da expresión xénica. 

B3.5. Elaborar e interpretar 

esquemas dos procesos de 

replicación, transcrición e 

tradución, e a regulación da 

expresión xénica. 

BB3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos procesos de 

replicación, transcrición e tradución. 

CD 

CMCCT 

50% 

BB3.5.2. Resolveexercicios prácticos de replicación, 

transcrición e tradución, e de aplicación do código xenético. 

CMCCT 50% 

BB3.5.3. Identifica e distingue os encimas principais 

relacionados cos procesos de transcrición e tradución. 

CAA 

CD 

40% 

e 

ñ 

B3.8. Mutacións: tipos. Axentesmutaxénicos. B3.6. Definir o concepto de 

mutación  e distinguir os 

principais tipos e axentes 

mutaxénicos. 

BB3.6.1. Describe o concepto de mutación e establece a súa 

relación cos fallos na transmisión da información xenética. 

CCL 50% 

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

CAA 

CSC 

50% 

h

l 

ñ 

B3.9. Mutacións e cancro. 

B3.10. Implicacións das mutacións na evolución e 
na aparición de novas especies. 

B3.7. Relacionar mutación e 

cancro. Destacar a importancia 

das mutaciónsna evolución das 

especies. 

BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e 

determina os riscos que implican algún axentes mutaxénicos. 

CAA 

CSC 

CCEC 

50% 
 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

50% 

a 

g 

B3.11. Enxeñaríaxenética. Principais liñas actuais 

de investigación. Organismos modificados 

xeneticamente. 

B3.8. Desenvolver os avances 

máisrecentes no ámbito da 

enxeñaría xenética, así como as 

súasaplicacións. 

BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as técnicas 

desenvolvidas nos procesos de manipulación xenética para a 

obtención de organismos transxénicos. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

40% 

a 

c 

d 

B3.12. Proxectoxenoma: repercusións sociais e 

valoracións éticas da manipulación xenética e das 

novas terapias xénicas. 

B3.9. Analizar os progresos no 

coñecemento do xenoma humano 

e a súa influencia nos novos 

tratamentos. 

BB3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos máis recentes 

sobre o xenoma humano e as súas aplicacións en enxeñaría 

xenética, e valora as súas implicacións éticas esociais. 

CSC 

CCEC 

40% 
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n 

b 

e 

m 

B3.13. Xenética mendeliana. Teoría cromosómica 

da herdanza. Determinismo do sexo e herdanza 
ligada ao sexo e influída polo sexo. 

B3.10. Formular os principios da 

xenética mendeliana, aplicando 

as leis da herdanzana resolución 

de problemas, e establecer a 

relación entre as proporcións da 

descendencia e a información 

xenética. 

BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios da xenética 

mendeliana, os resultados de exercicios de transmisión de 

caracteres autosómicos, caracteres ligados ao sexo e influídos 

polo sexo. 

CAA 

CMCCT 

50% 

b 

i 

B3.14. Evidencias do proceso evolutivo. B3.11. Diferenciar evidencias do 

proceso evolutivo. 

BB3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o feito 

evolutivo. 

CSIEE 

CCL 

50% 

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

B3.12. Recoñecer e diferenciar 

os principios da teoría darwinista 

e neodarwinista. 

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

CAA 50% 

a B3.16. Xenética de poboacións. Frecuencias 

xénicas e a súa relación coa evolución. 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as 

frecuencias xénicas coa xenética  

de  poboacións e a  súa influencia 

naevolución 

BB3.13.1. Distingue os factores que inflúennas frecuencias 

xénicas. 

CMCCT 40% 

BB3.13.2. Comprende e aplica modelos de estudo das 

frecuencias xénicas na investigación privada e en modelos 

teóricos. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

30% 

d

 

e 

l 

B3.17. A mutación e a recombinación xénica 

como procesos que xeran cambios e adaptacións. 

Principios da selección natural. 

B3.14. Recoñecer e indicar a 

importancia da mutación e a 

recombinación como motores da 

evolución. 

BB3.14.1. Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o 

aumento da diversidade e a súa influencia na evolución dos 

seres vivos. 

CSC 

CCEC 

40% 
 

l 

a 

B3.18. Evolución e biodiversidade. 

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

B3.15. Analizar os factores que 

incrementan a biodiversidade e a 

súa influencia no proceso de 

especiación. 

BB3.15.1. Distingue tipos de especiación e identifica os 

factores que posibilitan a segregación dunha especie orixinal 

en dúas especies diferentes. 

CCEC 

CAA 

40% 
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Bioloxía. 2º de bacharelato 
O

b
x
ec

ti
v
o
s 

 

Contidos 

 

Criterios avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

C
o
m

p
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a
s 

cl
a
v
e 

G
ra

o
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e 

co
n

se
cu

ci
ó
n

 

 

P
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ce
d

e
m

en
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s 

d
e 

a
v
a
li

a
ci

ó
n

 

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

l 

m 

B4.1. Microbioloxía. Concepto de 

microorganismo. Microorganismos con 

organización celular e sen ela. 

B4.1. Diferenciar os tipos de 

microorganismos en función da 

súa organización celular. 

BB4.1.1. Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico 

ao que pertencen. 

CSIEE 60%  

 
-Probas escritas 

 
-Traballo de aula e B4.2. Virus, outras formas acelulares e partículas 

infectivassubvirais. Bacterias. Fungos 
microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. 

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

B4.2. Describir as características 

estruturais e funcionais dos 
grupos de microorganismos. 

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

CSIEE 50% 

l 

m 

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

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

B4.3. Identificar os métodos de 

illamento, cultivo e esterilización 

dosmicroorganismos. 

BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais que permiten o 

illamento, o cultivo e o estudo dos microorganismos para a 

experimentación biolóxica. 

CD 

CMCCT 

40% 

a 

l 

B4.6. Microorganismos nos ciclos xeoquímicos. B4.4. Valorar a importancia dos 

microorganismos nos ciclos 

xeoquímicos. 

BB4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental dos 

microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

CCL 

CMCCT 

50% 

b 

c 

d 

B4.7. Microorganismos como axentesprodutores 
de doenzas. 

B4.5. Recoñecer e numerar as 

doenzas máis frecuentes 

transmitidas polos 

microorganismos, utilizando o 

vocabulario axeitado relacionado 

con elas. 

BB4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenosmáis 
frecuentes coas doenzas que orixinan. 

CSC 

CD 

50% 
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a 

c 

g

ñ 

B4.8. Biotecnoloxía. Utilización dos 

microorganismos nos procesos industriais: 

produtos elaborados por biotecnoloxía. 

B4.9. Realización de experiencias con 
microorganismos fermentadores. 

B4.6. Avaliar as aplicacións da 

biotecnoloxía e a microbioloxía 

na industria alimentaria e 

farmacéutica, e na mellora do 

medio. 

BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en 

numerosos procesos naturais e industriais, e as súas numerosas 

aplicacións 

CAA 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

50%  

BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de microorganismos 

implicados en procesos fermentativos de interese industrial. 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

50% 

BB4.6.3. Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a enxeñaría 
xenéticana obtención de produtos farmacéuticos, en medicina e 
en biorremediación, para o mantemento e a melloradomedio. 

CD 

CMCCT 

50% 

 

Bioloxía. 2º de bacharelato 

O
b

x
ec
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v
o
s 

 

Contidos 

 

Criterios avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 
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a
ci

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

d

 

e 

b 

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

B5.1. Desenvolver o concepto 
actual de inmunidade. 

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

CAA 

CSIEE 

50%  
-Probas escritas 

 

-Traballo de aula 
 

l 

i 

B5.2. Inmunidade específica: características e 

tipos (celular e humoral). Células responsables. 

B5.3. Identificación de células inmunitarias 

mediante a súa observación. 

B5.2. Distinguir inmunidade 

inespecífica e específica, así 

como as súas células respectivas. 

BB5.2.1. Describe as características e os métodos de acción 

das células implicadas naresposta inmune. 

CCL 50% 

i 

l 

B5.4. Mecanismo de acción da resposta 

inmunitaria. Memoria inmunolóxica. 

B5.3. Discriminar resposta 

inmune primaria e secundaria. 

BB5.3.1. Compara as características da resposta inmune 

primaria e secundaria. 

CAA 50% 
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n 

e 

g

 

i 

B5.5. Antíxenos e anticorpos. Estrutura dos 

anticorpos. Formas de acción. A súa función na 

resposta inmune. 

B5.4. Definir os conceptos de 

antíxeno e anticorpo, e identificar 

a estruturadosanticorpos. 

BB5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e 
recoñece a estrutura e a composición química dos anticorpos. 

CCL 

CAA 

50% 

i 

l 

B5.6 Reacción antíxeno-anticorpo tipos e 

características. 

B5.5. Diferenciar os tipos de 

reacción antíxeno-anticorpo. 

BB5.5.1. Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e 

resume as características de cada un. 

CAA 40% 

i 

l 

B5.7. Inmunidade natural e artificial ou adquirida. 

Soros e vacinas. A súa importancia naloita contra 

as doenzas infecciosas. 

B5.6. Diferenciar inmunidade 

natural e artificial, e soro e 

vacina. 

BB5.6.1. Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no 

mecanismo de acción da resposta inmunitaria e asóciaa coa 

síntese de vacinas e soros. 

CAA 50% 

m 

h 

ñ 

B5.8. Disfuncións e deficiencias do sistema 

inmunitario. Alerxias e inmunodeficiencias. 

B5.9. Sistema inmunitario e cancro. 

B5.7. Investigar a relación entre 

as disfuncións do sistema inmune 

e algunhaspatoloxías frecuentes. 

BB5.7.1. Resume as principais alteracións e disfuncións do 

sistema inmunitario, e analiza as diferenzas entre alerxias e 

inmunodeficiencias. 

CCL 

CSIEE 

50% 

h 

g 

a 

B5.10. A SIDA e os seus efectos no sistema 
inmunitario. 

B5.8. Analizar e describir o ciclo 
do virus do VIH. 

BB5.8.1. Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. CAA 

CD 

CCL 

60% 

e 

i 

B5.11. Doenzas autoinmunes. B5.9. Describir o proceso de 

autoinmunidade. 

BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes 

máis frecuentes, así como os seus efectos sobre a saúde. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

50% 

e 

a 

c 

B5.12. Anticorpos monoclonais e enxeñaría 

xenética. 

B5.13. Transplante de órganos e problemas de 

rexeitamento. Reflexión ética sobre a doazón de 
órganos, medula e sangue. 

B5.10. Argumentar e valorar os 

avances da inmunoloxía e a 

enxeñaríaxenética nos tratamentos 

con anticorpos monoclonais e os 

transplantes de órganos, e a 

problemática do rexeitamento. 

BB5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía 

e da enxeñaría xenética para a produción de anticorpos 

monoclonais. 

CSC 

CCEC 

40% 

BB5.10.2. Describe os problemas asociados ao transplante de 
órganos, e identifica as células queactúan. 

CAA 

CSC 

CCEC 

50’% 

BB5.10.3. Clasifica e entende os tipos de transplantes, e 

relaciona os avances neste ámbito co impacto futuro 

nadoazón de órganos, medula esangue. 

CSC 

CCEC 

40% 
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 4.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES. 

 ESO: 

O seguimento da avaliación das aprendizaxes do alumnado con materias pendentes de cursos 

anteriores será coordinado polas profesoras que imparten as materias nos grupos ordinarios 

correspondentes. 

Este departamento formula realizar este seguimento do modo que se establece a continuación: 

- A profesora encargada proporá ao alumnado con materias pendentes un plan de 

actividades cuadrimestral no que se desenvolverán os contidos que se establezan para ese período de 

tempo. Ao remate de cada unha das fases, as alumnas e alumnos deberán presentar os resultados das 

actividades realizadas e o caderno de traballo cumprimentado para a súa valoración polas profesoras, 

para a realización das correccións necesarias, e para a aclaración das dúbidas xurdidas. Este traballo 

poderá ser considerado para a superación do parcial respectivo. 

- Cada cuadrimestre realizarase unha proba escrita sobre os contidos abordados nas 

actividades propostas para os períodos correspondentes e segundo calendario proposto pola Xefatura 

de Estudos. 

- No mes de maio realizaranse as probas finais das diferentes materias para o 

alumnado que non superase a materia nas probas parciais e que abarcarán a totalidade dos contidos 

do curso correspondente. No caso de non superar a materia na convocatoria de maio deberá 

presentarse á convocatoria extraordinaria do mes de xuño, na que se repetirán as condicións 

establecidas para o mes de maio 

 Aprobarán a materia aqueles alumnos e alumnas que, tendo entregados os traballos propostos, 

teñan superadas con puntuación de 5 ou superior as dúas probas parciais que se realizan no curso; de 

non darse a circunstancia anterior deberán obter un 5 ou nota superior na proba final de maio ou de 

xuño (segundo o caso) 

Os contidos sobre os que versarán as actividades e as probas serán os mesmos que se 

establecen na programación didáctica do departamento para cada unha das diferentes materias e 

cursos. A súa secuenciación será, de igual modo, semellante á seguida cos grupos ordinarios 

 

 BACHARELATO:  

O seguimento da avaliación das aprendizaxes do alumnado con esta materia pendente correrá 

a cargo da profesora que imparte a materia nos grupos ordinarios correspondentes. Este 

departamento formula realizar este seguimento do modo que se establece a continuación: 

- Cada cuadrimestre realizarase unha proba escrita sobre os contidos indicados para os 

períodos correspondentes e segundo calendario proposto pola Xefatura de Estudos. 

- No mes de maio realizarase a proba final para o alumnado que non superase a 

materia nas probas parciais e que abarcará a totalidade dos contidos do curso. No caso de non superar 

a materia na convocatoria de maio deberá presentarse á convocatoria extraordinaria do mes de xuño, 

na que se repetirán as condicións establecidas para o mes de maio. 

 Aprobarán a materia aqueles alumnos e alumnas que teñan superadas con puntuación de 5 ou 
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superior as dúas probas parciais que se realizan no curso; de non darse a circunstancia anterior 

deberán obter un 5 ou nota superior na proba final de.maio ou de setembro (segundo o caso) 

Os contidos sobre os que versarán as actividades e as probas serán os mesmos que se 

establecen na programación didáctica do departamento para a materia. A súa secuenciación será, de 

igual modo, semellante á seguida cos grupos ordinarios. 

 

 

E.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

Como xa se indicou na nosa introdución, “os procedementos experimentais e as actividades 

que permitan a observación e o contacto directo co noso obxecto de estudio (que non é outro que o 

medio natural) resultan de grande importancia como mostra clara da forma de adquisición de 

coñecementos propia das disciplinas científicas; así, neste proxecto didáctico incluímos propostas 

de actividades extraescolares e complementarias, as cales formularemos para os distintos cursos 

vinculadas á consecución de obxectivos de diferentes unidades; é a nosa intención realizar estas 

actividades en colaboración con outros departamentos didácticos para abordalas dende unha 

perspectiva interdisciplinar cando os asuntos nelas formulados o xustifiquen”. 

A concreción das actividades a realizar queda pendente de coordinación co Departamento de 

Actividades Extraescolares e Complementarias do Centro e da súa programación para o presente 

curso, non obstante formulamos as seguintes propostas: 

  -Conmemoración Día da Ciencia en Galego. 

  - Conmemoración Día da Muller e a Nena na Ciencia. 

  - Visitas guiadas a Centros de Investigación e divulgación científicas: CIMUS,  IDIS, 

Museo de Historia Natural da USC Luís Iglesias de Santiago de Compostela. 

  - Obradoiro de Xeoloxía. 

  - Xeorruta por Padrón/Xincana xeolóxica. Para grupos de bacharelato que cursen 

Bioloxía e Xeoloxía. 

  - Visitas a  espazos naturais por determinar -con realización de roteiro camiñando. 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía quere promover a realización de xornadas dedicadas 

ao medioambiente que permita a participación de todo o Centro; o proxecto, aínda a desenvolver 

consistiría na celebración dunha feira de actividades, a “FEIRA DO MEDIOAMBIENTE” 
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F.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Temos na aula alumnado diverso, con diferentes intereses e con distintos ritmos de 

aprendizaxe. Normalmente estas diferenzas poderemos integralas nas actividades de aula graduando 

a súa dificultade e diversificando o seu contido. 

Se no presente curso académico contamos con alumnado con TDAH e con alumnado que 

precisa de Adaptación Curricular, as medidas a tomar serán as indicadas polo departamento de 

Orientación e acomodadas a cada caso concreto. 
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G.- TRATAMENTO TRANSVERSAL DA EDUCACIÓN EN VALORES. 

Todos os temas transversais teñen cabida neste proxecto; algúns contidos destes temas son 

abordados como  contidos propios de diferentes unidades nos proxectos dos distintos cursos, pois a 

orientación que damos ás materias da nosa área xustifica o tratamento máis exhaustivo dalgúns 

deles. 

 Educación ambiental: 

Preténdese que os alumnos e as alumnas dispoñan dos coñecementos necesarios para a 

comprensión dos principais problemas ambientais do seu contorno inmediato e do planeta; tamén 

que manexen procedementos que lles permitan o estudo do medio, gozar del sen contribuír ao seu 

deterioro e implicarse e intervir na súa protección e conservación. 

Educación para o consumo: 

En relación directa coa educación ambiental e a educación para a saúde, tratarase de 

inculcar no alumnado actitudes de consumidores e consumidoras responsables. Traballarase para 

dotar ao alumnado de conciencia crítica fronte ao mal uso dos recursos naturais, causa de graves 

problemas no contorno natural. Abordarase a responsabilidade que como cidadáns e cidadás do 

mundo occidental desenvolvido temos na inxusta distribución das riquezas do planeta, e 

reflexionarase sobre como o noso modo de vida establece modelos de explotación dos recursos que 

condenan a unha importante parte da poboación mundial a vivir en condicións de precariedade e 

grave carencia. Tamén en conexión coa educación para a saúde, terase como obxectivo que as 

alumnas e os alumnos desenvolvan actitudes críticas fronte á publicidade e coñezan exerzan os seus 

dereitos como consumidores e consumidoras. 

Educación para a saúde: 

Nos bloques de estudo da estrutura e función dos seres vivos trátanse numerosos aspectos 

relacionados co corpo humano. Partindo destes coñecementos fomentarase a adquisición de hábitos 

de saúde no campo da hixiene corporal, a alimentación correcta, a prevención de accidentes e 

enfermidades, prevención de drogodependencias... Os coñecementos adquiridos nos distintos 

bloques nos que se abordan cuestións relacionadas coa reprodución poden servir de base para 

afondar na idea da diferenza entre reprodución e sexualidade, para abordar diversas cuestións 

relacionadas coa sexualidade humana, as técnicas de control da natalidade e de reprodución 

asistida, a prevención de enfermidades de transmisión sexual, etc. 
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Educación non sexista: 

Partindo do principio fundamental de rexeitar calquera discriminación das persoas por 

razón de sexo e dende a conciencia de que para acadar a igualdade entre os individuos é necesario 

revalorizar o papel das mulleres na sociedade, formulamos as seguintes propostas no que a 

educación en valores non sexistas se refire: uso en todo momento de linguaxe non sexista; 

presentación de mulleres científicas e das súas investigacións que actúen de modelos de 

identificación para frear a tendencia das alumnas a afastárense da Ciencia; exclusión de calquera 

imaxe ou texto que manifeste discriminación por razón de sexo; formulación de accións que poñan 

de manifesto o valor das diferenzas entre os individuos como fontes de riqueza non como 

argumentos xustificativos de forma ningunha de discriminación. Tratarase de que cos coñecementos 

obxectivos adquiridos nestas materias desboten ideas referidas á existencia de fundamentos 

biolóxicos ou de calquera outra índole que xustifiquen a discriminación da muller. Proporanse 

actividades que contribúan a desenvolver no alumnado a capacidade de analizaren criticamente a 

realidade, de corrixiren prexuízos sexistas, de rexeitaren as súas manifestacións  e de actuaren en 

consecuencia en todos os eidos da súa vida. 

Educación para a paz: 

Manifestar respecto cara outras formas de pensamento, manifestar respecto pola diferenza e 

valorar esta diferenza como necesaria para o enriquecemento do ser humano, manifestar 

curiosidade polo coñecemento doutras culturas, actuar de xeito dialogante e respectuoso na  

solución de calquera conflito, cultivar actitudes de corresponsabilidade e colaboración no traballo 

de grupo, son algúns obxectivos a acadar dentro deste tema transversal. 

Entendemos que formar individuos libres, que actúen de acordo a principios de xustiza, 

solidariedade e responsabilidade é o mellor xeito de traballar pola paz. 

 

H.- COLABORACIÓN NA INCORPORACIÓN DAS TIC. 

Nesta área traballaremos habilidades para o manexo de información procedente de diferentes 

fontes e para presentala en diferentes linguaxes propias das tecnoloxías da información e da 

comunicación (TICs). No presente curso o uso de cursos virtuais do departamento na aula virtual do 

Centro,  para propor contidos, actividades e para a comunicación co noso alumnado,estará 

xeralizado. 
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I.-COLABORACIÓN CO PROXECTO LECTOR. 

A nosa colaboración co plan lector enmarcarase dentro da consecución de obxectivos coma 

os seguintes: 

-Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 

-Potenciar a comprensión lectora, en particular en relación coa Bioloxía e Xeoloxía.  

-Formar lectores/as competentes no ámbito escolar. 

-Fomentar no alumnado, a través da lectura, unha actitude reflexiva e crítica no seu medio. 

-Usar a biblioteca para aprendizaxe e como fonte de pracer. 

 Dende o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía entendemos a necesidade de prestar unha 

especial atención á consecución dun dos primeiros obxectivos da E.S.O. cal é que o alumnado 

adquira competencias plenas no uso das linguas oficiais, e polo tanto, sexa quen de utilizalas 

correctamente tanto na comprensión de textos lidos como na elaboración de textos propios. 

 En relación co anteriormente exposto é actividade incluída en diferentes unidades nos 

distintos cursos desta programación didáctica, a lectura e análise de textos, fundamentalmente 

extraídos de xornais pero tamén de revistas de divulgación, así como os dispoñibles nos propios 

libros de texto, nos que se abordan temas relacionados coa nosa área e asuntos de actualidade 

científica. 

 É tamén unha ferramenta a usar, e na mesma liña que formulamos no punto anterior, a 

internet; o uso de webs das que o alumnado deberá extraer información para completar actividades 

relacionadas cos contidos das materias e, incluso, elaborar informes sobre temas diversos, deberá 

contribuír a reforzar o correcto uso da lingua escrita. Empregarase para abordar actividades de 

lectura como as mencionadas nos parágrafos anteriores un tempo de media hora semanal nos grupos 

de ESO 

 No desenvolvemento da competencia lingüística, tamén no que se refire á lectoescritura, é 

importante que na área de Ciencias se insista na obrigatoriedade de fixar léxico específico para ser 

entendido e usado coa precisión que se require. O uso de guías de campo e de diversos manuais das 

diferentes especialidades a tratar será incentivado dende as nosas materias. Na mesma liña, 

consideramos imprescindible o uso do dicionario. 

 Valoramos propoñer algúns textos de lectura voluntaria, ou incluso só fragmentos deles, se 

a disposición do alumnado é favorable; Textos, moitos deles, a disposición na Biblioteca do Centro. 

Farémolo trimestralmente. 
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L.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

- Farase un seguimento mensual da programación e recolleranse, na memoria da reunión 

correspondente, os cambios que se puidese ter efectuado na mesma. 

- Analizaranse e valoraranse os resultados obtidos polo alumnado despois de cada avaliación, 

e faranse propostas de medidas a adoptar para mellorar resultados, se fose o caso. De igual modo se 

procederá co conxunto da programación no mes de xuño, e de cara á formulación das modificacións 

que parezan pertinentes para a súa mellora para cursos posteriores. 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

5 4 3 2 1 

1. Ten en conta as competencias básicas que 

o alumnado debe acadar 

      

2. Informa dos obxectivos e contidos de cada 

curso 

      

3. Os estándares de aprendizaxe avaliables 

encóntranse vinculados ás competencias, 

contidos e criterios de avaliación. 

      

4. Os instrumentos de avaliación permiten 

rexistrar numerosas variables da 

aprendizaxe. 

      

5. Indica os mínimos que o alumnado deberá 

acadar para aprobar a materia 

      

6. Desenvolve a metodoloxía.       

7. Contempla o xeito de recuperar a materia.       

8. Explica detalladamente os criterios de 

cualificación 

      

9. Os criterios de cualificación están 

axustados á tipoloxía de actividades 

planificadas. 

      

10. Os criterios de cualificación son coñecidos 

polos alumnos 

      

11. A programación é practica e útil       

12. Fomenta o gusto pola lectura       

13. Acrecenta o gusto artístico e literario       
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M.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO 

E A PRACTICA DOCENTE. 

 
INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 

MELLORA  5 4 3 2 1 

P
la

n
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a

ci
ó

n
 d

a
 c

la
se

 

 

1. Hai coherencia entre o programado e o 

desenvolvemento das clases. 
      

2. Programa a materia tendo en conta o tempo 

dispoñible para o seu desenvolvemento. 
      

3. Existe unha distribución temporal 

equilibrada. 
      

4. Planifica as clases de modo flexible, 

preparando actividades e recursos axustados á 

programación de aula e ás necesidades e aos 

intereses do alumnado. 

      

5. Adecúa  o desenvolvemento da clase ás 

características do grupo. 
      

6. Establece os criterios, procedementos e os 

instrumentos de avaliación e autoavaliación 

que permiten facer o seguimento do progreso 

de aprendizaxe dos alumnos e alumnas. 

      

7. Ten en conta a interdisciplinariedade en 

actividades, tratamento dos contidos 

      

8. Coordínase co profesorado doutros 

departamentos que poidan ter contidos afines 

a súa materia 

      

M
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a
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m
n

a
d

o
 

9. Formula situacións que introduzan a 

diversidade de estratexias (lecturas, debates, 

diálogos…). 

      

10.  Informa sobre os progresos conseguidos e as 

dificultades encontradas.  
      

11.  Relaciona os contidos e as actividades cos 

intereses do alumnado. 
      

12.  Estimula a participación activa dos 

estudantes en clase. 
      

13.  Promove a reflexión dos temas tratados.       

M
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s 
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e 
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n
ci
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iv
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a
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e 14. Adóptanse medidas con antelación para 

coñecer as dificultades de aprendizaxe. 

      

15. Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades 

e ritmos de aprendizaxe. 

      

16. As medidas e recursos ofrecidos foron 

suficientes. 

      

17. Aplícanse medidas extraordinarias 

recomendadas polo equipo docente atendendo 

aos informes psicopedagóxicos. 
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INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 

MELLORA 5 4 3 2 1 

18. Resume as ideas fundamentais discutidas 

antes de pasar a unha nova unidade ou tema 

con mapas conceptuais, esquemas… 

      

19. Cando introduce conceptos novos, 

relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pon 

exemplos... 

      

20.  Ten predisposición para aclarar dúbidas e 

ofrecer asesorías dentro e  fora das clases.   

      

21.  Optimiza o tempo dispoñible para el 

desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

      

22.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo 

para apoiar os contidos  na aula. 

      

23.  Promove o traballo cooperativo e mantén 

unha comunicación fluído cos estudantes. 

      

24.  Desenvolve los contidos dunha forma 

ordenada e comprensible para os alumnos e 

as alumnas. 

      

25. Formula actividades que permitan a 

adquisición dos estándares de aprendizaxe e 

as destrezas propias da etapa educativa. 

      

26. Formula actividades grupais e individuais. 
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27. Realiza a avaliación inicial ao principio de 

curso para axustar a programación ao nivel 

de los estudantes. 

      

28.  Detecta os  coñecementos previos de cada 

unidade didáctica. 

      

29.  Revisa, con frecuencia, os traballos 

propostos na aula e fora dela.   

      

30. Proporciona a información necesaria sobre la 

resolución das tarefas e como pode 

melloralas. 

      

31. Corrixe e explica de forma habitual os 

traballos e as actividades dos alumnos e las 

alumnas, e da pautas para a mellora da súas 

aprendizaxes. 

      

32. Utiliza suficientes criterios de avaliación que 

atendan de maneira equilibrada a avaliación 

dos diferentes contidos. 
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 33. Favorece os procesos de autoavaliación e 

coavaliación. 

      

34.  Propón novas actividades que faciliten a 

adquisición de obxectivos cando estes no 

foron alcanzados suficientemente. 

      

35.  Propón novas actividades de maior nivel 

cando os obxectivos foron alcanzados con 

suficiencia. 

      

36. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 

función dos contidos, o nivel dos estudantes, 

etc. 

      

37. Emprega diferentes medios para informar dos 

resultados aos estudantes e aos pais/nais 

      

 

 

N.- PROCEDEMENTOS PARA INFORMAR AO ALUMNADO SOBRE A 

PROGRAMACIÓN. 

Exporanse nas primeiras sesións do curso con cada grupo de alumnos/as os contidos, procedementos 

de avaliación, criterios de cualificación e os plans de recuperación das materias pendentes; colocarase no 

taboleiro informativo das aulas de Ciencias unha copia na que apareza por escrito esta información. 
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ANEXO II.- Actuacións en caso de teledocencia: 

 

1.- Metodoloxía. Medios e procedementos de traballo. 

 A aula virtual do Centro, na sección do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía na que temos 

cursos para cada nivel e materia desta área a disposición do noso alumnado, será o marco no que 

formularemos as propostas de traballo e o medio a través do que manteñamos a comunicación cos 

nosos alumnos e alumnas. Contemplamos, así mesmo, o uso de plataformas de videochamadas 

(Webex) para establecer aulas online cos grupos de alumnas/os, se así o consideramos preciso. 

 Sabemos, en vistas do que nos comunican as/os titores/as dos diferentes grupos e a Dirección 

do Centro, con que NON todo o noso alumnado ten acceso aos recursos necesarios para a 

utilización de medios telemáticos na continuación do traballo escolar, PERO QUE SE ESTÁ 

TRABALLANDO PARA RESOLVER ESTA CUESTIÓN. As dificultades que se puideran dar no 

futuro serán abordadas cos medios dos que se dispoña en cada momento (comunicación telefónica, 

a través de titorías…) e deseñadas as alternativas necesarias e posibles co obxectivo de que o 

alumnado poida continuar a súa formación e avaliación. 

 Presentaranse, a través dos mencionados cursos virtuais, documentos e tarefas de repaso e 

recuperación das aprendizaxes desenvolvidas durante os períodos presenciais do curso -se se dá o 

caso- e proporanse actividades nas que se aborden os novos bloques de materia que vaian 

correspondendo en función do momento, Tratarase de manter en todo momento a continuidade do 

curso académico. 

 

2.- Avaliación e cualificación. 

 2.1.- Procedementos, instrumentos e criterios de avaliación 

 A través das actividades propostas nos cursos virtuais e das aulas online, se as houbese, 

avaliarase o traballo realizado polo alumnado. 

  2.1.1.- Valoración das tarefas realizadaspolo alumnado de entre as propostas e 

sinaladas para tal fin en cada curso e materia -que serán de entrega obrigatoria a través de medios 

telemáticos, salvo en casos suficientemente xustificados- incluirá os seguintes aspectos: 

A tarefa foi enviada para a súa corrección/valoración e entregada nos prazos establecidos. 

Fóra destes prazos non será aceptada, -salvo xustificación; neste caso, a corrección faraa o 

alumno/a a partires das correccións proporcionadas, no seu momento, no curso virtual. 

Non obstante: o alumnado poderá facer consultas sobre dúbidas vía telemática e, se a tarefa o 

require e a profesora encargada o considera, poderanse facer observacións individuais ao 

alumnado. 
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  2.1.2.- Rexistro de asistencia e resposta a aulas online naquelas materias nas 

que estas se realicen. 

 Nas materias nas que se realicen aulas online a asistencia a estas será un aspecto máis a ter en 

conta na avaliación. Contemplaranse excepcións, como circunstancias puntuais de mala conexión a 

internet ou algún outro motivo que se xustifique. 

 

  2.1.3.- Tarefas-proba: Ademais das actividades formuladas nos cursos virtuais, 

proporanse tarefas-proba a realizar por medios telemáticos, cumprimentadas a man e con tempo 

limitado -a indicar en cada caso- entre o envío da tarefa ao alumnado e o reenvío do documento coa 

tarefa resolta; farase en data, hora e condicións previamente acordadas entre xsalumnxs e a 

profesora. 

 

 

 2.2.-Criterios de Cualificación. 

  2.2.1.- A cualificación do alumnado en cada avaliación, en caso de aulas telemáticas, 

será a media das cualificacións das tarefas propostas no curso virtual e incorporará, se é o caso, a 

cualificación da/o alumna/o nas probas e tarefas de aulas presenciais. 

 

  2.2.2.- Valoración das tarefas realizadas . 

 Propomos que a correcta realización dos traballos indicados por medios telemáticos diversos, 

debe ter o seguinte valor numérico segundo etapa e curso: 

  

A tarefa foi realizada na súa totalidade e correctamente. 

O traballo na realización da tarefa foi persoal, reflicte reflexións, valoracións e conclusións 

propias, expresión propia das ideas traballadas, creación de textos propios… Non cumprir esta 

condición implicará unha valoración negativa da tarefa –non aceptaremos “corta-pega” de 

ningunha clase! 

A tarefa, e calquera comunicación realizada por medios telemáticos, foi enviada empregando a 

corrección requirida: identificación correcta da/o alumna/o que envía a mensaxe, “asunto” 

claro na presentación da mesma, contidos correctamente expostos…  



67 
IES Macías o Namorado. Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. Programación Didáctica -2022-2023. 

 →Valoracións das tarefas realizadas a través do curso virtual para os cursos 

ESO a efectos de cómputo de cualificación de avaliación ou, se fose o caso, fin de 

curso. 

-A tarefa foi enviada para a súa corrección/valoración e nos 

prazos establecidos. 

-A tarefa foi realizada na súa totalidade. 

-A tarefa foi realizada correctamente, o que inclúe que o traballo 

na realización da tarefa foi persoal.  

 

-A tarefa, e calquera comunicación realizada por medios 

telemáticos foi enviada empregando a corrección requirida e mostra 

dispoñibilidade para o traballo telemático por parte do/alumno/a 

 

 

 →Valoracións das tarefas realizadas para os cursos de Bacharelato a efectos de 

cómputo de cualificación de avaliación ou de fin de curso, se fose o caso. 

 

Aspectos a valorar 

Cursos 

1º Bª.Xª 

1º C.C 

2ªBioloxía 

2º CTA 

-A tarefa foi enviada para a súa 

corrección/valoración e nos prazos establecidos. 

-A tarefa foi realizada na súa totalidade. 

-A tarefa foi realizada correctamente, o que 

inclúe que o traballo na realización da tarefa foi 

persoal. 

  

-A tarefa, e calquera comunicación realizada por 

medios telemáticos, mostra Dispoñibilidade para o 

traballo telemático por parte do/alumno/a, foi enviada 

empregando a corrección requirida. 

  

Asistencia e participación activa nas explicacións 

e nas correccións orais das tarefas. 

  

 

 Será de aplicación para todos os cursos que non se sumará puntuación ningunha á media das 

avaliacións se non se acada un mínimo do 25% da cualificación total por tarefas do trimestre 

correspondente. Non acadar esta porcentaxe significaría non ter realizado un mínimo dos traballos  

propostos e non ter a xustificación debida da causa dilo (1) 
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(1)…Ter dificultades de conectividade, problemas de saúde … Acudirase á información facilitada 

polo titor/a de cada grupo para corroborar calquera xustificación aportada polo alumnado. 

 

 2.3.- Plan de Recuperación de avaliacións suspensas. 

 A propoñer ao alumnado que deba facer tarefas de recuperación de avaliacións suspensas, e 

coa condición de que é imprescindible a realización dos tres apartados dos que consta o plan. 

 Nota: As tarefas de recuperación de avaliación suspensas de 2º bacharelato de Bioloxía e 

Xeoloxía non se basearán en cuestións de exames ABAU. 

 

2.4.- Criterios de cualificación final. 

 A cualificación final do curso considerará en conxunto as tres avaliacións e será a media 

ponderada das cualificacións obtidas nas avaliacións de aulas presenciais e non presenciais (estas a 

partires dos resultados obtidos polo alumnado nas tarefas diversas que se proporán durante o período 

de aulas telemáticas) tal como se formula na Programación Didáctica ordinaria deste departamento 

 

2.5.- Avaliación de materia pendentes. 

 Mantemos o plan de recuperación de materias pendentes do noso proxecto didáctico 

adaptándoo á metodoloxía e os criterios de avaliación expostos neste apartado, ao igual que para o 

resto das materias dependentes deste departamento. 

 

Fases do plan de recuperación … Valor ( % do total) 

-Realización de tarefas de reforzo e repaso (en nº 

variable segundo o caso) deseñadas 

especificamente para a recuperación dos contidos 

e competencias das avaliacións suspensas, que 

deberán ser realizadas a través do curso virtual 

correspondente e nas condicións establecidas para 

cada unha delas. 

50% 

O valor deste apartado calcularase 

sobre a media dos valores de todas 

as actividades propostas. 

Unha tarefa-proba a realizar por medios 

telemáticos, cumprimentada a man e con tempo 

limitado -a indicar en cada caso- entre o envío da 

tarefa ao alumnado e o reenvío do documento coa 

tarefa resolta; farase en data, hora e condicións 

previamente acordadas entre xsalumnxs e a 

profesora. 

 

50% 

 TOTAL= 10 


