
4.1.1.9.- AVALIACIÓN  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º E.S.O. 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais da ESO como os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. É evidente que a utilización dos mesmos 

variará segundo as unidades, como por ex. as prácticas de laboratorio, que non 

son viables en todas elas. Os procedementos son: 

1.- Probas escritas. VALOR NA AVALIACÓN 70%  

Intentarase realizar un mínimo de dúas probas por avaliación. 

2.- Actitude de cara á materia: VALOR NA AVALIACÓN 30% 

 Traballo de aula. Teremos constancia do esforzo diario a través 

de preguntas orais, traballos aportados, participación en debates. 

 Traballo de casa. O alumnado realizarán traballos no seu fogar 

que serán revisados e valorados pola profesora, así coma 

respostando a cuestións que se tratarán na aula. 

 Experiencias prácticas de laboratorio. Avaliaremos aspectos 

específicos como os hábitos de manexo de materiais e 



instrumentos, orde e limpeza, capacidade interpretativa dos 

fenómenos, traballo en grupo, etc. 

 Valoración do interese, motivación, actitude científica e técnica 

sobre os temas, os hábitos de respecto pola natureza e os 

obxectos, do traballo en grupo e puntualidade. 

En canto aos instrumentos, este farase por rexistro no cuaderno do 

profesor. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas escritas, a puntuación máxima será un 7. A esta 

nota sumarase a obtida no apartado “Actitude” que, coma moito, será de 3 

puntos. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos.  No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 

unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquera alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

MÍNIMOS EXIXIBLES. CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de Bioloxía e Xeoloxía ten como 

finalidade coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos 

obxectivos da mesma, tomando como referente os estándares e os seus 

indicadores anteriormente específicados, e que se poden concretar nos 

seguintes puntos: 

– Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 

exprésase de forma correcta tanto oralmente como por escrito.  

– Busca, selecciona e interpreta a información de carácter científico 

a partir da utilización de diversas fontes.  



– Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando 

diversos soportes.  

– Utiliza a información de carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados.  

– Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, 

respectando e coidando os instrumentos e o material empregado.  

– Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental: utiliza tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 

experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta 

os seus resultados. 

– Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 

– Recoñece os compoñentes do sistema solar e describe as súas 

caracteristicas xerais. 

– Precisa que caracteristicas se dan no planeta Terra, e non se dan 

nos outros planetas, que permiten o desenvolvemento da vida. 

– Identifica a posición da Terra no sistema solar. 

– Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento 

e coa posición dos astros, e deduce a súa importancia para a 

vida. 

– Interpreta correctamente, en gráficos e esquemas, fenómenos 

como as fases lunares e as eclipses, e establece a relación 

existente coa posición relativa da Terra, da Lúa e do Sol. 

– Describe as caracteristicas xerais dos materiais máis frecuentes 

nas zonas externas do planeta e xustifica a súa distribución en 

capas en función da súa densidade. 

– Describe as caracteristicas xerais da codia, do manto e do núcleo 

terrestre, e os materiais que os compoñen, e relaciona as 

devanditas caracteristicas coa súa situación. 

– Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 

diferencialos. 

– Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais 

e das rochas no ámbito da vida cotiá. 



– Recoñece a importancia do uso responsable e da xestión sostible 

dos recursos minerais. 

– Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 

– Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes 

principais relacionándoos coa súa orixe. 

– Identifica e xustifica, con argumentacións sinxelas, as causas que 

sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

– Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración do medio, 

e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

– Relaciona situacións nas que a actividade humana interfira coa 

acción protectora da atmosfera. 

– Recoñece as propiedades anómalas da auga e relaciónaas coas 

consecuencias que teñen para o mantemento da vida na Terra. 

– Describe o ciclo da auga e relaciónao cos cambios de estado de 

agregación desta. 

– Comprende o significado de xestión sostible da auga doce e 

enumera medidas concretas que colaboren nesa xestión. 

– Recoñece os problemas de contaminación de augas doce e 

salgadas, e relaciónaos coas actividades humanas. 

– Describe as caracteristicas que fixeron posible o 

desenvolvemento da vida na Terra. 

– Diferencia a materia viva da inerte partindo das caracteristicas 

particulares de ambas as dúas. 

– Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

– Comprende e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

– Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, 

e deduce a relación que hai entre elas. 

– Aplica criterios de clasificación dos seres vivos, e relaciona os 

animais e as plantas máis comúns co seu grupo taxonómico. 



– Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un 

destes grupos e destaca a súa importancia biolóxica. 

– Discrimina as caracteristicas xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico. 

– Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que 

pertencen. 

– Recoñece diferentes exemplares de vertebrados e asígnaos á 

clase á que pertencen. 

– Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese especial por seren especies en perigo 

de extinción ou endémicas. 

– Relaciona a presenza de determinadas estruturas nos animais e 

nas plantas máis comúns coa súa adaptación ao medio. 

– Clasifica animais e plantas a partir de claves de identificación. 

– Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

– Identifica os distintos compoñentes dun ecosistema.  

– Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 

desequilibrios nun ecosistema.  

– Selecciona accións que preveñen a destrución do medio.  

– Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os 

compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas 

interaccións.  

– Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de 

protexelo.  

– Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

– Utiliza argumentos xustificando as hipóteses que propón. 

– Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para 

a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

– Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 



– Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do seu ámbito ou a alimentación e a 

nutrición humana para a súa presentación e defensa na aula. 

– Expresa con precisión e coherencia, tanto verbalmente como por 

escrito, as conclusións das súas investigacións. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

- Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

- Facer unha proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 

Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2.9.- AVALIACIÓN  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º E.S.O. 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais da ESO como os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. É evidente que a utilización dos mesmos 

variará segundo as unidades, como por ex. as prácticas de laboratorio, que non 

son viables en todas elas. Os procedementos son: 

1. Probas escritas. Intentarase realizar un mínimo de dúas probas por 

avaliación. Nalgúns casos poden ser probas feitas a través da aula 

virtual do centro. VALOR NA AVALIACIÓN 80% 

2. Actitude de cara á materia: VALOR NA AVALIACIÓN 20% 

Traballo de aula. Teremos constancia do esforzo diario a través de 

preguntas orais, traballos aportados, participación en debates. 

Traballo de casa. O alumnado realizarán traballos no seu fogar que 

serán revisados e valorados pola profesora, así coma respostando a cuestións 

que se tratarán na aula. 

Experiencias prácticas de laboratorio. Avaliaremos aspectos específicos 

como os hábitos de manexo de materiais e instrumentos, orde e limpeza, 

capacidade interpretativa dos fenómenos, traballo en grupo, etc. 

 



Valoración do interese, motivación, actitude científica e técnica sobre os 

temas, os hábitos de respecto pola natureza e os obxectos, do traballo en 

grupo e puntualidade. 

En canto aos instrumentos, este farase por rexistro no cuaderno do 

profesor. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas escritas, a puntuación máxima será un 10. A esta 

nota sumarase a obtida no apartado “Actitude” que, coma moito, será de 2 

puntos. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos.  No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 

unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquera alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

MÍNIMOS EXIXIBLES. CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de Bioloxía e Xeoloxía ten como 
finalidade coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos 
obxectivos da mesma, tomando como referente os criterios de avaliación e os 
estándares e os seus indicadores anteriormente específicados, e que se poden 
concretar nos seguintes puntos: 

- Coñecer as características da célula humana. 

- Explicar as funcións da membrana, do citoplasma e do núcleo. 

- Definir os conceptos de tecido, órgano e aparello. 

- Coñecer os aparellos e sistemas do corpo humano. 

- Clasificar os aparellos e sistemas do corpo humano segundo a 

súa función. 



- Coñecer os nutrientes e os alimentos e a súa clasificación. 

- Reflexionar sobre a importancia da dieta para a saúde. 

- Coñecer as enfermidades relacionadas coa nutrición. 

- Coñecer os métodos de conservación dos alimentos e a cadea 

alimentaria, saber recoñecer a información da etiquetaxe 

- Coñecer o aparello dixestivo e a súa función. 

- Coñecer o aparello respiratorio, os seus compoñentes e o seu 

funcionamento. 

- Coñecer o aparello circulatorio e o sistema linfático, os seus 

compoñentes e o seu funcionamento. Coñecer como acontece a 

circulación sanguínea. 

- Coñecer as etapas das que consta a función de relación. 

- Coñecer as características básicas dos órganos dos sentidos. 

- Describir, basicamente, en que consiste a coordinación nerviosa. 

- Describir, brevemente, en que consiste a coordinación endócrina. 

- Identificar en ilustracións os principais ósos e músculos. 

- Describir, brevemente, as características dos equinodermos. 

- Explicar os cambios na adolescencia. 

- Coñecer os aparellos reprodutores femininos e masculinos, as 

partes do óvulo e do espermatozoide. 

- Coñecer as etapas do desenvolvemento embrionario e do parto. 

- Coñecer os métodos anticonceptivos e as ETS. 

- Entender os conceptos de saúde, determinante da saúde e 

enfermidade, e coñecer os tipos de enfermidades que hai. 

- Comprender os mecanismos de defensa do organismo. 

- Definir vacina, soro, medicamento e primeiros auxilios. 

- Coñecer as causas de que a Terra sexa un planeta dinámico. 

- Comprender como se orixina o vento e coñecer o ciclo da auga. 



- Identificar os elementos dun mapa do tempo e os elementos dun 

mapa topográfico. 

- Comprender o que é un mineral e coñecer as propiedades máis 

significativas. 

- Coñecer os principais grupos de rochas. 

- Comprender o proceso xeolóxico e o concepto de meteorización. 

- Coñecer as partes dun torrente e a súa acción xeolóxica. 

- Coñecer os tramos do curso do río e comprender a idea de 

modelado fluvial. 

- Comprender a idea de modelado litoral e os procesos xeolóxicos 

relacionados cos glaciares e co vento. 

- Definir recurso natural e clasificalos en renovables e non 

renovables. 

- Coñecer os problemas do sistema enerxético actual e as medidas 

individuais de aforro de enerxía. 

- Coñecer os problemas que provoca o consumo irresponsable de 

auga e propoñer algunha medida de aforro. 

- Coñecer a importancia da depuración e a potabilización. 

- Coñecer algunhas causas da perda de biodiversidade. 

- Recoñecer os principais problemas globais que xera o uso 

indiscriminado de recursos naturais. 

- Propoñer algunhas medidas para un consumo responsable e 

sustentable e os principios básicos para un desenvolvemento 

sustentable. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 



- Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

- Facer unha proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 

Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.3.9.-  AVALIACIÓN  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º E.S.O. 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais da ESO como os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. É evidente que a utilización dos mesmos 

variará segundo as unidades, como por ex. as prácticas de laboratorio, que non 

son viables en todas elas.  

Os procedementos son: 

1. Proba escrita. 

2. Observación de aula 

3. Actitude cara á materia 

Os instrumentos son: 

No apartado 1 o instrumento son, en xeral, probas escritas, pero 

poderían ser nalgunha ocasión un exame feito a traves da aula virtual (escrita 

50%+30 aula virtua). 

Nos apartados Observación aula e Actitude cara á materia, a 

cualificación farase a través dos seguintes instrumentos: listas de control, 

rexistro anecdótico e diario de aula que reflectirán todo o acontecido na aula.  

 



 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS 
CUALIFI

CACIÓN 

VAL

OR AV. 

PROBA 

ESCRITA 
Probas escritas  0-10 ptos. 80 % 

 

OBSERVACI

ÓN AULA 

Resposta ás actividades de aula 

0,2 ptos. 

por resposta ata un 

máximo de 0,8 ptos. 

por avaliación 

15% 

 
Cumpre os obxectivos 

regularmente 

Cumpre os obxectivos 

nalgunhas ocasións 

Non cumpre os obxectivos 

case nunca 
 

Intervención diaria na 

aula 
0,2 ptos. 0,1 ptos. 0 ptos. 0-0,2 ptos. 

Intervención en 

debates 
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Realización tarefas 

aula 
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Realización tarefas 

casa 
0,2 ptos. 0,1 ptos. 0 ptos. 0-0,2 ptos. 

Laboratorio 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Cumpre os 

obxectivos regularmente 

Cumpre os 

obxectivos nalgunhas 

ocasións 

Non cumpre os 

obxectivos case nunca 
 

ACTITUDE 

CARA Á MATERIA 

Trae o material 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

5% 

Traballo en grupo 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Mostra respecto pola intervención dos 

demais 
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Puntualidade 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Contribúe de maneira positiva ao 

ambiente das clases  
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 



 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas escritas, a puntuación máxima será un 10. 

Nos apartados Observación traballo aula e Actitude cara á materia, 

excepto no apartado Resposta ás actividades da aula onde o rexistro é directo, 

nos demais farase a través de listas de control, rexistro anecdótico e diarios de 

aula que reflectirán todo o acontecido na aula. 

As Probas escritas serán un 80% da nota. 

A Observación de aula terá un valor dun 15% do total. 

A Actitude de cara á materia será un 5% do total. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos.  No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 

unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquera alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

MÍNIMOS EXIXIBLES. CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de Bioloxía e Xeoloxía ten como 

finalidade coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos 

obxectivos da mesma, tomando como referente os criterios de avaliación e os 

estándares e os seus indicadores anteriormente específicados, e que se poden 

concretar nos seguintes puntos: 

– Coñece os tipos de ondas sísmicas, o seu comportamento ao 

propagarse no interior da Terra a súa utilidade á hora de detectar 

descontinuidades (cambios de composición ou de estado) no 

interior da Terra. 



– Coñece as características e o comportamento dinámico das 

diferentes capas e subcapas que constitúen o interior da xeosfera. 

– Coñece as teorías oroxénicas do pasado, en especial as 

propostas de Wegener sobre a deriva continental e a influencia 

destas no desenvolvemento da teoría da tectónica de placas. 

– Recoñece as placas tectónicas e distingue os tipos de 

interaccións que se producen entre os seus bordos converxentes, 

diverxentes e transformantes, así como nas zonas do interior das 

placas. 

– Coñece e describe as etapas do ciclo de Wilson. 

– Coñece, interpreta e explica as diferentes probas da tectónica de 

placas. 

– Coñece e explica os modelos da dinámica interna da Terra 

compatibles coa dinámica das placas litosféricas. 

– Coñece a relación entre os efectos da dinámica da litosfera e os 

procesos xeolóxicos endóxenos e esóxenos. 

– Describe e sitúa os procesos magmáticos no contexto da 

tectónica de placas. 

– Describe e sitúa os procesos metamórficos no contexto da 

tectónica de placas. 

– Describe e sitúa as principais deformacións das rochas da 

litosfera (terremotos, fracturas e dobras) no contexto da tectónica 

de placas. 

– Describe e sitúa os procesos do modelado do relevo e a 

formación das rochas sedimentarias no contexto da tectónica de 

placas. 

– Comprende a relación entre os procesos petroxenéticos a través 

do ciclo das rochas ou mediante a tectónica de placas. 

– Interpreta as características xeolóxicas dun terreo a partir de 

mapas xeolóxicos. 

– Comprende que o relevo é o resultado dunha evolución na que 

interveñen diversos procesos xeolóxicos. 



– Coñece os factores que determinan a evolución do relevo e 

relaciónaos cos tipos de relevos que se orixinan en función da 

predominancia duns ou outros. 

– Identifica os relevos volcánicos, graníticos e cársticos como 

relevos litolóxicos e coñece a xénese, a evolución e as formas 

características de cada un deles. 

– Identifica os relevos das zonas morfoclimáticas e sabe explicar, 

tanto o modo de acción dos procesos do modelado 

predominantes en cada zona coma a xénese, a evolución e as 

formas características de cada un deles. 

– Identifica os principais relevos estruturais e coñece a xénese, a 

evolución e as formas características de cada un deles. 

– Identifica os relevos das zonas costeiras, comprende a 

predominancia da acción do mar nestas zonas e coñece a 

xénese, a evolución e as formas características destes relevos. 

– Coñece a interacción entre os procesos xeolóxicos e as 

actividades humanas e comprende os riscos derivados da 

devandita interacción. 

– Sabe realizar cortes xeolóxicos simples a partir de mapas 

xeolóxicos e interpreta neles as características e a evolución do 

relevo representado. 

– Comprende a orixe e o significado do rexistro estratigráfico. 

– Coñece os principios básicos da estratigrafía e aplícaos para 

interpretar, datar e correlacionar o rexistro estratigráfico. 

– Coñece os principais eventos acontecidos ao longo da historia da 

Terra. 

– Coñece a extensión do tempo xeolóxico e é capaz de 

representalo nun calendario da historia da Terra. 

– Coñece as principais divisións do calendario da Terra e sabe 

situar nelas os principais acontecementos xeolóxicos e biolóxicos 

acontecidos ao longo da historia do planeta. 

– Define ecosistema, identifica os seus compoñentes e recoñece 

algunhas relacións entre eles. 



– Coñece os principais factores abióticos que caracterizan aos 

medios terrestres e acuáticos e relaciónaos coas adaptacións que 

aparecen nos seres vivos. 

– Explica as relacións que se producen entre os seres vivos da 

biocenose e diferencia entre relación intraespecífica e 

interespecífica. 

– Coñece os principais tipos de interaccións interespecíficas e 

intraespecíficas. 

– Define produtores, consumidores e descompoñedores. 

– Forma redes e cadeas tróficas. 

– Describe os fluxos da materia e da enerxía nos ecosistemas e 

explica as súas diferenzas. 

– Define biomasa e produción. 

– Constrúe pirámides ecolóxicas sinxelas. 

– Describe o ciclo bioxeoquímico do carbono 

– Define o concepto de sucesión, clasifica os seus tipos, comenta 

as súas características e desenvolve o concepto de clímax. 

– Analiza as migracións e a relación depredador-presa como 

mecanismos de autorregulación do ecosistema. 

– Explica en que consiste a loita biolóxica. 

– Define impacto ambiental e coñece os servizos que os 

ecosistemas prestan ao ser humano. 

– Coñece as causas e os efectos dos impactos ambientais. 

– Describe as causas e o resultado da degradación dos bosques no 

planeta. 

– Describe o proceso de formación dun solo e os impactos que 

poden destruílo. 

– Coñece as bases do desenvolvemento sostible. 

– Explica as principais medidas para protexer o medio e as medidas 

correctoras do dano producido ao medio. 



– Coñece os postulados da teoría celular e os antecedentes 

históricos que levaron a eles. 

– Diferencia os distintos niveis de organización dos seres vivos e 

coñece as características de cada un deles. 

– Identifica as células procariotas e coñece as súas características. 

– Identifica ás células eucariotas e recoñece aos seus constituíntes 

estruturais e a función que desempeñan. 

– Coñece as características que diferencian as células vexetais das 

animais e distingue ambos os dous tipos de células. 

– Sabe en que consiste a nutrición celular e as etapas que se 

diferencian nela; coñece a importancia do metabolismo e 

diferencia a nutrición autótrofa da heterótrofa. 

– Entende en que consiste a función de relación e coñece cales son 

as respostas celulares máis frecuentes. 

– Describe que é a reprodución celular e coñece os distintos tipos 

de división celular. 

– Coñece a composición dos nucleótidos e diferencia a estrutura 

dos dous tipos de avaliación de ácidos nucleicos e sabe cal é a 

súa función. 

– Diferencia as dúas etapas que teñen lugar na síntese de 

proteínas e describe o que acontece en cada unha delas. 

– Coñece que é o código xenético e cales son as súas 

características. 

– Comprende a importancia da replicación do ADN e explica como 

se produce e entende o seu carácter semiconservativo. 

– Entende que é o ciclo celular, diferencia as súas etapas e coñece 

os cambios que sofre o ADN durante o ciclo celular. 

– Diferencia a mitose e a citocinese e coñece os acontecementos 

que suceden en cada un destes procesos. 

– Entende a importancia da meiose na reprodución sexual e coñece 

como se realiza. 



– Coñece o significado da mitose e da meiose e comprende as súas 

diferenzas. 

– Relaciona os factores mendelianos cos xenes e cos caracteres 

hereditarios e distingue entre xenotipo e fenotipo. 

– Recoñece a importancia dos experimentos de Mendel, define as 

leis de Mendel, formula experimentos para demostralas e resolve 

problemas relacionados con elas. 

– Distingue entre herdanza intermedia, codominancia e xenes que 

actúan sobre un mesmo carácter e explica o ligamento 

cromosómico e a recombinación xenética. 

– Coñece as formas de determinación sexual e a existencia de 

xenes relacionados cos cromosomas sexuais. 

– Define mutación, distingue os principais tipos de mutacións e 

coñece as principais enfermidades xenéticas e o seu diagnóstico 

prenatal. 

– Coñece en que consisten as principais técnicas de enxeñería 

xenética. 

– Describe as aplicacións da enxeñería xenética en diversos 

campos como a obtención de medicamentos, a aplicación de 

terapias xénicas, a gandaría e a agricultura, etc. 

– Coñece as repercusións sociais e ambientais da enxeñería 

xenética. 

– Desenvolve destrezas e estratexias. 

– Progresa na aprendizaxe e aplica as competencias básicas. 

– Coñece as principais hipóteses sobre a evolución química da 

vida. 

– Describe as teorías que explican a orixe das primeiras células. 

– Explica as principais teorías sobre a orixe das especies. 

– Aplica o proceso da selección natural á evolución das especies. 

– Valora a importancia da mutación e da selección natural no 

proceso evolutivo e comprende os cambios evolutivos. 

– Aplica as probas nas que se basea a evolución das especies. 



AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

- Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

- Facer unha proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 

Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.4.9.- AVALIACIÓN CULTURA CIENTÍFICA 4º E.S.O. 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais da ESO como os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. É evidente que a utilización dos mesmos 

variará segundo as unidades, como por ex. as prácticas de laboratorio, que non 

son viables en todas elas. Os procedementos son: 

1.- Probas escritas. VALOR NA AVALIACIÓN 60%  

Farase unha proba escrita por avaliación. Nalgúns casos poden ser 

probas feitas a través da aula virtual do centro. 

2.- Blog de Climántica VALOR NA AVALIACIÓN 40% 

En canto aos instrumentos, este farase por rexistro no cuaderno do 

profesor. As actividades no blog serán feitas polo alumnado no instituto. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas escritas, a puntuación máxima será un 10. A esta 

nota sumarase a obtida no apartado “Blog” que coma moito será de 4 puntos. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos. No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 



unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquer alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

MÍNIMOS ESIXIBLES. CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de Cultura Científica ten como 

finalidade coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos 

obxectivos da mesma, tomando como referente os estándares e os seus 

indicadores anteriormente específicados, e que se poden concretar nos 

seguintes puntos: 

- Coñece as liñas xerais do traballo científico. 

- Sabe contrastar hipóteses sinxelas. 

- Valora a importancia do coñecemento para detectar a casualidade 

en ciencia. 

- Valora a contribución da ciencia e a tecnoloxía á comprensión e 

resolución de problemas das persoas e da súa calidade de vida, 

mediante unha metodoloxía baseada na obtención de datos, a 

razón, a perseveranza e o espírito crítico, aceptando as súas 

limitacións e equivocacións propias de toda actividade humana. 

- Comenta en liñas xerais como se constrúe o coñecemento 

científico. 

- Coñece a existencia da fraude e o uso perverso da ciencia, cita 

algúns exemplos e razoa o rexeitamento a eses comportamentos. 

- Xustifica a teoría da deriva continental a partir das probas 

xeográficas, paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas. 

- Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo 

oceánico e a actividade sísmica e volcánica nos bordos das 

placas. 



- Relaciona a existencia de diferentes capas terrestres coa 

propagación das ondas sísmicas a través delas. 

- Coñece as liñas xerais do traballo científico. 

- Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que 

apoian a teoría da evolución das especies. 

- Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección 

natural. 

- Valora, de forma crítica, as informacións asociadas ao universo, a 

Terra e a orixe das especies, distinguindo entre información 

científica real, opinión e ideoloxía. 

- Describe as últimas investigacións científicas sobre o 

coñecemento da orixe e o desenvolvemento da vida na Terra. 

- Establece as diferentes etapas evolutivas dos homínidos ata 

chegar ao Homo sapiens, establecendo as súas características 

fundamentais, tales como a capacidade cranial e a altura. 

- Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos 

levados a cabo dentro do campo da xenética. 

- Sabe situar a información xenética que posúe todo ser vivo, 

establecendo a relación xerárquica entre as distintas estruturas, 

desde o nucleótido ata os xenes responsables da herdanza. 

- Coñece e explica a forma en que se codifica a información 

xenética no ADN, xustificando a necesidade de obter o xenoma 

completo dun individuo e descifrar o seu significado. 

- Analiza as aplicacións da enxeñería xenética na obtención de 

fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

- Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución 

asistida, así como da selección e a conservación de embrións. 

- Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en 

diferentes campos. 

- Recoñece os diferentes tipos de células nai en función da súa 

procedencia e capacidade xenerativa, establecendo en cada caso 

as aplicacións principais. 



- Valora, de forma crítica, os avances científicos relacionados coa 

xenética, os seus usos e as súas consecuencias médicas e 

sociais. 

- Explica as vantaxes e inconvenientes dos alimentos transxénicos, 

razoando a conveniencia ou non do seu uso. 

- Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e 

tratamento das enfermidades. 

- Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, 

valorando o seu fundamento científico e os riscos que levan 

consigo. 

- Propón os transplantes como alternativa no tratamento de certas 

enfermidades, valorando as súas vantaxes e inconvenientes. 

- Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para 

descubrir, desenvolver, ensaiar e comercializar os fármacos. 

- Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos 

medicamentos. 

- Discrimina a información recibida sobre tratamentos médicos e 

medicamentos en función da fonte consultada. 

- Recoñece a evolución histórica do ordenador en termos de 

tamaño e capacidade de procesamento. 

- Explica como se almacena a información en diferentes formatos 

físicos, tales como discos duros, discos ópticos e memorias, 

valorando as vantaxes e inconvenientes de cada un deles. 

- Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao 

uso de Internet. 

- Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo 

tipo, un baseado na tecnoloxía analóxica e outro na dixital. 

- Establece e describe a infraestrutura básica que require o uso da 

telefonía móbil. 

- Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que 

supón a súa aplicación en pantallas planas e iluminación. 

- Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, 

valorando as posibilidades que lle poden ofrecer ao usuario. 



- Valora de forma crítica a constante evolución tecnolóxica e o 

consumismo que orixina na sociedade. 

- Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que 

ofrecen e os riscos que supoñen. 

- Determina os problemas aos que se enfronta Internet e as 

solucións que se barallan. 

- Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais. 

- Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante 

encriptación, contrasinal, etc. 

- Sinala as implicacións sociais do desenvolvemento tecnolóxico. 

- Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre 

coa información recibida dos sistemas de satélites GPS ou 

GLONASS. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

- Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

- Facer unha proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 

Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 



4.2.1.9.- AVALIACIÓN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACHARELATO 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais do bacharelato e os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. É evidente que a utilización dos mesmos 

variará segundo as unidades, como por ex. as prácticas de laboratorio, que non 

son viables en todas elas.  

Os procedementos son: 

1. Proba escrita. 

2. Observación de aula 

3. Actitude cara á materia 

Os instrumentos son: 

No apartado 1 trátase de probas escritas, pero poderían ser nalgunha 

ocasión un exame feito a traves da aula virtual. 

Nos apartados Observación aula e Actitude cara á materia, a 

cualificación farase a través dos seguintes instrumentos: listas de control, 

rexistro anecdótico e diario de aula que reflectirán todo o acontecido na aula.



 

 

 

 

PROCEDEMENTOS 
CUALIFI

CACIÓN 

VAL

OR AV. 

PROBA 

ESCRITA 
Probas escritas  0-10 ptos. 80 % 

 

OBSERVAC

IÓN AULA 

Resposta ás actividades de aula 

0,2 ptos. 

por resposta ata un 

máximo de 0,8 ptos. 

por avaliación 

15% 

 
Cumpre os obxectivos 

regularmente 

Cumpre os obxectivos 

nalgunhas ocasións 

Non cumpre os 

obxectivos case nunca 
 

Intervención diaria 

na aula 
0,2 ptos. 0,1 ptos. 0 ptos. 

0-0,1 

ptos. 

Intervención en 

debates 
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 

0-0,2 

ptos. 

Realización tarefas 

aula 
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 

0-0,1 

ptos. 

Realización tarefas  0,2 ptos. 0,1 ptos. 0 ptos. 
0-0,2 

ptos. 

Laboratorio 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 
0-0,1 

ptos. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Cumpre os 

obxectivos regularmente 

Cumpre os 

obxectivos nalgunhas 

ocasións 

Non cumpre os 

obxectivos case nunca 
 

ACTITUDE 

CARA Á MATERIA 

Trae o material 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

5% 

Traballo en grupo 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Mostra respecto pola intervención 

dos demais 
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Puntualidade 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Contribúe de maneira positiva ao 

ambiente das clases  
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

 

 

 

 



 



 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas escritas, a puntuación máxima será un 10. 

Nos apartados Observación traballo aula e Actitude cara á materia, 

excepto no apartado Resposta ás actividades da aula onde o rexistro é directo, 

nos demais farase a través de listas de control, rexistro anecdótico e diarios de 

aula que reflectirán todo o acontecido na aula. 

As Probas escritas serán un 80% da nota. 

A Observación de aula terá un valor dun 15% do total. 

A Actitude de cara á materia será un 5% do total. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos.  No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 

unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquer alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

 MÍNIMOS EXIXIBLES. CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de Bioloxía e Xeoloxía ten como 

finalidade coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos 

obxectivos da mesma, tomando como referente os criterios de avaliación e os 

estándares e os seus indicadores anteriormente específicados, e que se poden 

concretar nos seguintes puntos: 

- Coñecer o método científico e cada unha das súas etapas.  



- Identificar os distintos tipos de microscopios, os seus elementos, 

características, fundamentos e propiedades.  

- Recoñecer os diferentes utensilios de laboratorio e de campo.  

- Entender que a bioloxía está constituída por numerosas áreas de 

coñecemento.  

- Coñecer as técnicas de estudo en bioloxía.  

- Aprender os conceptos de biodiversidade, ecosistema, hábitat, 

nicho ecolóxico e endemismo. 

- Coñecer a importancia da biodiversidade, os seus beneficios, 

causas que provocan a súa perda e accións para a súa 

conservación. 

- Entender o funcionamento dos seres vivos como diferentes 

estratexias adaptativas ao medio ambiente. 

- Identificar as especies representativas da flora e a fauna 

española. 

- Coñecer o concepto de endemismo e a súa relación coa área de 

distribución xeográfica. 

- Aprender que é unha especie protexida e o catro categorías 

consideradas. 

- Recoñecer a importancia das plantas no mantemento da vida na 

Terra. 

- Coñecer os criterios e métodos actuais de clasificación. 

- Aprender o concepto biolóxico de especie. 

- Comprender os mecanismos polos que se orixinan novas 

especies. 

- Entender a nomenclatura científica e enumerar os principais 

taxones aceptados na actualidade. 

- Describir o cinco reinos de seres vivos e identificar os criterios de 

clasificación que permiten asignar unha especie a un dos 

devanditos reinos. 



- Aprender as características máis importantes dos moneras, os 

protoctistas, os fungos, as plantas e os animais, así como os 

principais grupos nos que se divide cada un destes reinos. 

- Coñecer o uso das claves dicotómicas para identificar seres vivos. 

- Coñecer os criterios e métodos actuais de clasificación. 

- Aprender o concepto biolóxico de especie. 

- Comprender os mecanismos polos que se orixinan novas 

especies. 

- Entender a nomenclatura científica e enumerar os principais 

taxones aceptados na actualidade. 

- Coñecer os niveis de organización da materia  viva. 

- Coñecer as características, propiedades e funcións das 

biomoléculas inorgánicas e orgánicas constituíntes da materia 

viva. 

- Recoñecer os tipos de organización celular procariota e eucariota. 

- Diferenciar as estruturas e orgánulos dunha célula animal e 

vexetal. 

- Distinguir os tipos de tecidos máis importantes nos animais, as 

súas variedades e as súas funcións. 

- Enumerar os principais sistemas e aparellos que forman o corpo 

humano, explicando que órganos constitúenos e cales son as 

súas funcións. 

- Describir a estrutura e as funcións dos principais tipos de tecidos 

vexetais. 

- Distinguir as plantas que teñen organización tisular (cormofítica) 

das que presentan organización tipo tallo (talofíticas). 

- Comprender o concepto de nutrición animal de tipo heterótrofa e o 

de alimentación. 

- Coñecer os aparellos que interveñen na nutrición animal e as 

funcións principais que realizan. 

- Saber cales son os principais procesos que se producen no 

aparello dixestivo: inxestión, dixestión, absorción e egestión. 



- Distinguir os diferentes modelos de aparellos dixestivos en 

invertebrados. 

- Coñecer o aparello dixestivo en vertebrados; os seus órganos e 

funcións, e as glándulas dixestivas coas súas secreciones e 

encimas características. 

- Describir a absorción no intestino delgado e intestino groso en 

vertebrados. 

- Aprender o proceso dixestivo dos rumiantes, as principais 

adaptacións do seu aparello dixestivo e a anatomía do seu 

estómago. 

- Definir o concepto de transporte, describindo as súas funcións e 

enumerando as sustancias que circulan polo organismo. 

- Explicar o significado dos termos: circulación aberta e pechada, 

circulación sinxela e dobre, circulación completa e incompleta. 

- Describir os principais líquidos circulatorios e os compoñentes do 

sangue. 

- Diferenciar a estrutura e función dos vasos sanguíneos: arterias, 

veas e capilares. 

- Coñecer os aparellos circulatorios de invertebrados. 

- Diferenciar os aparellos circulatorios pechados nos distintos 

grupos de vertebrados. 

- Coñecer as funcións do sistema linfático de vertebrados e as 

estruturas que o compoñen. 

- Describir a estrutura e funcionamento do corazón de mamíferos; 

fases do latexado cardíaco e control da actividade cardíaca. 

- Definir e diferenciar os procesos de respiración celular e 

respiración externa. 

- Explicar as distintas modalidades de respiración externa nos 

principais grupos de animais invertebrados. 

- Explicar as distintas modalidades de respiración externa nos 

vertebrados. 

- Describir a anatomía do aparello respiratorio na especie humana. 



- Analizar a fisioloxía da respiración na especie humana: os 

movementos e o intercambio de gases. 

- Definir o concepto de excreción e relacionalo cos obxectivos que 

persegue. 

- Enumerar os principais produtos de excreción e sinalar as 

diferenzas apreciables nos distintos grupos de animais en relación 

con estes produtos. 

- Describir os principais tipos órganos e aparellos excretores nos 

distintos grupos de animais. 

- Estudar a estrutura das nefronas e o proceso de formación dos 

ouriños. 

- Coñecer mecanismos especiais de excreción en vertebrados. 

- Definir os principais elementos que interveñen na función de 

relación dos animais. 

- Coñecer os principais órganos dos sentidos dos invertebrados. 

- Coñecer os principais órganos dos sentidos dos vertebrados e as 

súas particularidades segundo os grupos. 

- Describir algúns órganos dos sentidos de certos grupos; liña 

lateral, foseta facial e bochas de Lorenzini. 

- Identificar a resposta motora do aparello locomotor. 

- Definir a estrutura e localización dos diferentes tipos de músculos 

do sistema muscular. 

- Describir os compoñentes do esqueleto ou sistema esquelético 

segundo o grupo animal. 

- Identificar a resposta secretora das glándulas; tipos de glándulas 

segundo o seu secreción. 

- Comprender o concepto de feromona e as súas funcións. 

- Comprender o funcionamento integrado dos sistemas nervioso e 

hormonal nos animais. 

- Coñecer os principais compoñentes do sistema nervioso e o seu 

funcionamento. 



- Explicar o mecanismo de transmisión do impulso nervioso. 

- Describir os compoñentes e funcións do sistema nervioso tanto 

desde o punto de vista anatómico (SNC e SNP) como funcional 

(somático e autónomo). 

- Identificar os principais tipos de sistemas nerviosos en 

invertebrados. 

- Coñecer os modos de elaboración da resposta polo sistema 

nervioso. 

- Describir os compoñentes do sistema endocrino e a súa relación 

co sistema nervioso. 

- Enumerar as glándulas endocrinas en vertebrados, as hormonas 

que producen e as funcións destas. 

- Coñecer as hormonas e as estruturas que as producen nos 

principais grupos de invertebrados. 

- Definir o concepto de reprodución e diferenciar entre reprodución 

sexual e reprodución asexual. 

- Coñecer os principais tipos de reprodución sexual e reprodución 

asexual, así como as súas vantaxes e inconvenientes. 

- Identificar os órganos que forman o aparello reprodutor humano 

(masculino e feminino) e as súas funcións. 

- Describir os procesos da gametogénesis. 

- Coñecer os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 

- Describir as distintas fases do desenvolvemento embrionario e os 

tipos de desenvolvemento postembrionario en animais. 

- Comprender os diferentes tipos de ciclos biolóxicos. 

- Entender o proceso da clonación, así como as súas aplicacións e 

repercusións. 

- Coñecer as técnicas de intervención humana na reprodución. 

- Definir o proceso de nutrición nas plantas. 

- Describir como se realiza a absorción de auga e sales minerais. 



- Coñecer a composición da savia bruta e os seus mecanismos de 

transporte. 

- Describir os procesos de transpiración, intercambio de gases e 

gutación. 

- Comprender as fases da fotosíntesis, os factores que a afectan e 

a súa importancia biolóxica. 

- Coñecer a composición da savia elaborada e os seus 

mecanismos de transporte. 

- Entender os procesos metabólicos nas plantas e o 

almacenamento de nutrientes. 

- Coñecer a función de excreción en vexetais e as sustancias 

producidas polos tecidos secretores. 

- Definir o proceso de regulación nas plantas mediante hormonas 

vexetais. 

- Coñecer os diferentes tipos de fitohormonas e as súas funcións. 

- Describir os tropismos e as nastias. 

- Comprender os efectos da temperatura e da luz no 

desenvolvemento das plantas. 

- Entender os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución 

artificial nas plantas. 

- Diferenciar os ciclos biolóxicos de briofitas, pteridofitas e 

espermafitas e as súas fases e estruturas características. 

- Entender os procesos de polinización e de fecundación en plantas 

angiospermas, a súa semente e o seu froito. 

- Coñecer os mecanismos de diseminación das sementes e os 

tipos de germinación. 

- Comprender o papel da xeoloxía como ciencia e as súas distintas 

fases de traballo. 

- Coñecer o funcionamento e utilidade do microscopio petrográfico, 

así como a preparación de mostras. 

- Entender os métodos directos e indirectos utilizados para o 

estudo do interior terrestre. 



- Describir a utilidade dos sistemas de información xeográfica e a 

teledetección. 

- Coñecer os criterios de división do tempo xeolóxico e os materiais 

característicos das eras. 

- Comprender os métodos de datación absoluta e relativa aplicados 

en procesos xeolóxicos. 

- Interpretar os compoñentes dun mapa topográfico ou xeolóxico. 

- Entender os conceptos de xeocronología absoluta e relativa, 

contactos concordantes e discordantes. 

- Coñecer a estrutura e composición do interior terrestre; as súas 

capas e descontinuidades. 

- Definir os procesos de magnetismo terrestre, atracción 

gravitatoria e as súas anomalías. 

- Coñecer a estrutura e composición da litosfera e da astenosfera. 

- Describir os procesos que orixinaron a enerxía térmica da Terra. 

- Analizar as correntes de convección do interior terrestre como 

consecuencia do gradiente geotérmico. 

- Describir a atmosfera, a súa orixe, evolución e a composición 

actual. 

- Identificar a estrutura da atmosfera. 

- Definir a hidrosfera, os seus efectos sobre o clima e as 

consecuencias das correntes oceánicas. 

- Coñecer a interacción da biosfera cos demais sistemas do 

planeta. 

- Definir os procesos que achegan calor á Terra e o concepto de 

gradiente geotérmico. 

- Coñecer as ideas fijistas sobre a orixe dos relevos. 

- Identificar a teoría de derívaa continental de Wegener. 

- Aprender as características das dorsais oceánicas. 

- Comprender o proceso de subducción. 



- Saber cales son os tipos de placas litosféricas, a súa actividade 

xeolóxica e os procesos que ocorren entre elas. 

- Entender os procesos relacionados coa dinámica sublitosférica. 

- Diferenciar entre os procesos xeolóxicos intraplaca na litosfera 

oceánica e na continental. 

- Coñecer a composición do magma e os factores que inflúen no 

magmatismo. 

- Establecer a relación entre o magmatismo e a tectónica de 

placas. 

- Describir os diferentes tipos de magmas e o seu proceso. 

- Coñecer as estruturas resultantes do emprazamento dos magmas 

en profundidade e en superficie. 

- Diferenciar os tipos de actividade volcánica. 

- Definir o proceso de metamorfismo, factores que lle afectan e os 

seus tipos. 

- Coñecer as características das rochas magmáticas e 

metamórficas; os seus tipos e utilidades. 

- Entender as diferentes deformacións nas rochas; pliegues, 

diaclasas e fallas. 

- Identificar os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. 

Vulcanismo e sismicidade. 

- Coñecer o proceso de meteorización das rochas. 

- Entender a edafización. 

- Comprender os procesos da mobilización dos clastos. 

- Definir os tipos de estruturas sedimentarias e ambientes 

sedimentarios. 

- Comprender a diagénesis e as súas fases. 

- Definir a fosilización e os cambios que se producen. 

- Coñecer a clasificación das rochas sedimentarias. 



- Identificar os minerais petroxenéticos e industriais máis 

abundantes. 

- Entender os riscos xeolóxicos existentes ligados aos procesos 

externos. 

- Coñecer os efectos da actividade humana sobre a cortiza 

terrestre. 

- Coñecer a orixe do universo e do Sistema Solar. 

- Entender os procesos de formación da Terra e a Lúa. 

- Describir os principais acontecementos que ocorreron no 

Precámbrico. 

- Aprender os acontecementos xeolóxicos e biolóxicos 

fundamentais do Fanerozoico. 

- Coñecer a evolución da nosa especie. 

- Interpretar cortes xeolóxicos, orogenias e discordancias. 

- Comprender o estado actual do noso planeta como consecuencia 

da actividade humana. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

– Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

– Facer unha  proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 



Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2.9.- AVALIACIÓN  CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHARELATO 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais do bacharelato e os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. É evidente que a utilización dos mesmos 

variará segundo as unidades, como por ex. as prácticas de laboratorio, que non 

son viables en todas elas. Os procedementos son: 

1.- Probas escritas. VALOR NA AVALIACIÓN 60%  

Farase unha proba escrita por avaliación. Nalgúns casos poden ser 

probas feitas a través da aula virtual do centro. 

2.- Blog de Climántica VALOR NA AVALIACIÓN 40% 

En canto aos instrumentos, este farase por rexistro no cuaderno do 

profesor. As actividades no blog serán feitas polo alumnado no instituto. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas escritas, a puntuación máxima será un 10. A esta 

nota sumarase a obtida no apartado “Blog” que coma moito será de 4 puntos. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos. No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 



unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquer alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

MÍNIMOS ESIXIBLES. CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de Bioloxía e Xeoloxía ten como 

finalidade coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos 

obxectivos da mesma, tomando como referente os criterios de avaliación e os 

estándares e os seus indicadores anteriormente específicados, e que se poden 

concretar nos seguintes puntos: 

- Facerse preguntas sobre os problemas da sociedade actual 

susceptibles de ser obxecto de investigación tecnocientífica. 

- Coñecer os elementos dos procesos de investigación e as 

características das explicacións científicas. 

- Valorar o coñecemento científico como un proceso en evolución e 

revisión continua. 

- Buscar, seleccionar e valorar criticamente información sobre 

temas científicos utilizando diferentes fontes. 

- Diferenciar adecuadamente planeta, estrela ou galaxia. 

- Explicar cales son os procedementos que nos permitiron coñecer 

cal é a materia que forma parte dos planetas, as estrelas e as 

galaxias. 

- Explicar cales son os procedementos que nos permitiron saber 

que o universo se está expandindo. 

- Sinalar cales son as probas científicas que apoian a teoría do big 

bang. 

- Explicar correctamente como está organizado o universo: como 

se agrupan planetas, estrelas ou galaxias. 



- Sinalar que magnitudes caracterizan a un buraco negro e cales 

son as observacións que permiten identificar buracos negros no 

ceo. 

- Indicar como se forman os átomos dos elementos químicos que 

forman parte do noso planeta. 

- Explicar a orixe do Sol e do Sistema Solar. 

- Describir algúns astros do Sistema Solar, sinalando algunha 

características clave dos planetas ou as súas lúas. 

- Sinalar cales son as condicións necesarias para que poida darse 

a vida noutros planetas. 

- Extraer información dun mapa celeste. 

- Explicar como se poden detectar exoplanetas. 

- Explicar en que consiste a tectónica de placas. 

- Explicar que é a teoría de derívaa continental e sinalar cales coas 

evidencias experimentais que a apoian. 

- Explicar por que a Terra non é plana a pesar dos procesos de 

erosión, transporte e sedimentación que teñen lugar no noso 

planeta de maneira continuada. 

- Elaborar esquemas que mostren as diferentes capas que ten o 

noso planeta e cales son os principais procesos xeolóxicos que 

teñen lugar en cada unha delas. 

- Indicar que tipo de información somos capaces de extraer a partir 

das ondas sísmicas: S ou P. 

- Relacionar as placas tectónicas coa presenza de volcáns ou a 

aparición de sismos nunha rexión concreta do planeta. 

- Explicar a creación e destrución do relevo na Terra. 

- Explicar a evolución xeolóxica do noso planeta. 

- Enunciar as teorías científicas máis admitidas na actualidade para 

explicar a orixe do a vida na Terra. 

- Sinalar cales eran as condicións do noso planeta cando 

apareceron os primeiros seres vivos. 



- Explicar como podemos coñecer a idade das rocas ou saber en 

que épocas viviron determinados seres vivos. 

- Sinalar cales son as probas que apoian a teoría da sección 

natural de Darwin e Wallace. 

- Explicar a evolución dos seres vivos na Terra relacionándoo coa 

teoría da selección natural proposta por Darwin. 

- Ordenar temporalmente os fósiles de seres vivos a partir dos 

estratos en que se atoparon. 

- Explicar a relación entre derívaa dos continentes e a presenza de 

organismos endémicos nunha rexión do planeta. 

- Enunciar algunhas das causas que poden provocar a extinción de 

seres vivos no noso planeta. 

- Explicar cales son as probas que nos permiten coñecer a 

evolución do ser humano. 

- Explicar que é un xene e que relación teñen os xenes coas 

características dunha persoa. 

- Explicar o papel de Mendel á hora de explicar a herdanza de 

determinadas características dos pais. 

- Explicar a diferenza entre ADN e xene. 

- Explicar a diferenza entre ADN e ARN. 

- Explicar a diferenza entre xene e proteína. 

- Sinalar como se copian os xenes e para que serven. 

- Relacionar xenética e evolución nos seres vivos. 

- Explicar como ten lugar a síntese de proteínas no ser humano. 

- Explicar a importancia da secuencia de nucleótidos no ADN dun 

organismo. 

- Explicar algunhas das consecuencias extraídas a partir de certos 

experimentos crave relacionados coa xenética ao longo da 

historia. 

- Enumerar algunhas das aplicacións da enxeñaría xenética, 

sinalando a utilidade de cada unha delas. 



- Explicar que son as células nai e por que se estima que teñen 

unha gran utilidade en medicamento. 

- Explicar como podemos empregar o ADN para identificar a unha 

persoa. 

- Explicar como contraemos certas enfermidades e cales son os 

procedementos empregados para combatelas. 

- Diferenciar os tipos de enfermidades máis frecuentes. 

- Sinalar cales son os factores que afectan á saúde dunha persoa. 

- Explicar como actúan as defensas naturais en caso de infección. 

- Sinalar algúns factores de risco de enfermidades cardiovasculares 

relacionados coa alimentación e outros hábitos. 

- Sinalar os numerosos efectos adversos derivados do consumo de 

todo tipo de drogas. 

- Explicar cal é a información extraída de diferentes probas de 

diagnóstico, como unha análise de sangue ou as imaxes obtidas 

do interior do organismo. 

- Explicar o procedemento levado a cabo durante o 

desenvolvemento de novos fármacos. 

- Enunciar algúns dos problemas de saúde aos que se enfrontan os 

habitantes de países en vías de desenvolvemento. 

- Identificar os principais problemas ambientais e as causas que os 

provocan. 

- Identificar os factores que agravan os principais problemas 

ambientais que sofre o noso planeta. 

- Coñecer os factores que afectan á contaminación atmosférica e 

propor algunhas solucións a este problema. 

- Coñecer os factores que afectan o incremento do efecto 

invernadoiro e propor algunhas solucións a este problema. 

- Coñecer os factores que afectan o esgotamento dos recursos e 

propor algunhas solucións a este problema. 

- Identificar os materiais que poden achegar algunha solución aos 

problemas ambientais que sofre a Terra. 



- Propor solucións para evitar determinados accidentes que danan 

considerablemente ao medio ambiente, como as verteduras de 

petróleo ou os incendios forestais. 

- Propor novas formas de aproveitamento das fontes de enerxía 

alternativas, como a enerxía solar ou a enerxía eólica. 

- Explicar as vantaxes e desvantaxes derivadas da utilización de 

biocombustibles. 

- Decidir o material máis apto para un obxecto en función das 

características que este debe ter e en función das propiedades 

dos materiais. 

- Explicar de que maneiras podemos obter materiais: 

aproveitándoos da natureza directamente, transformándoos 

lixeiramente, sintetizándoos por completo a partir doutros con 

propiedades similares ou diferentes ou reciclando. 

- Explicar como é a estrutura común dos plásticos. 

- Identificar materiais concretos en obxectos cotiáns. 

- Explicar cales son as vantaxes de certos materiais artificiais, 

como a fibra de carbono ou os nanotubos de carbono. 

- Propor solucións destinadas a reducir o consumo de certos 

materiais, como o vidro, o papel ou o plástico. 

- Explicar cales son as dimensións típicas dos obxectos implicados 

nos procesos relacionados coa nanotecnoloxía. 

- Diferenciar formato e códec. 

- Diferenciar bit e byte. 

- Sinalar cales son os principais usos de Internet na actualidade. 

- Buscar información actualizada na Rede sobre os perigos das 

redes informáticas. 

- Explicar o funcionamento básico dunha rede informática. 

- Explicar o funcionamento básico de Internet. 

- Explicar o funcionamento básico do correo electrónico. 

- Sinalar cales son os principais problemas de Internet. 



- Explicar a relación entre as novas tecnoloxías e as 

telecomunicacións. 

- Coñecer as funcións de aparellos que manexamos a diario, como 

unha PDA ou un teléfono móbil. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

- Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

- Facer unha  proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 

Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.5.9.- AVALIACIÓN  ANATOMÍA APLICADA 1º BACHARELATO 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais do bacharelato e os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. É evidente que a utilización dos mesmos 

variará segundo as unidades, como por ex. as prácticas de laboratorio, que non 

son viables en todas elas. Os procedementos son: 

1. Probas.  

2. Observación aula.  

3. Actitude cara á materia. 

En canto aos instrumentos a aplicar son: 

En canto as Probas, serán levadas a cabo na aula de Informática, 

usando para elo a aula virtual. Das 3 sesións por semana da materia, unha 

delas será na aula de informática, fomentando desta maneira o uso das TIC’s. 

Nos apartados Observación aula e Actitude cara á materia, a 

cualificación farase a través dos seguintes instrumentos: listas de control, 

rexistro anecdótico  e diario de aula que reflectirán todo o acontecido na aula. 

Nas táboas da seguinte páxina enuméranse todos os procedementos e 

instrumentos de avaliación xunto co seu valor na avaliación. 



 

PROCEDEMENTOS 
CUALIFICA

CIÓN 

VALOR AV. 

PR

OBAS 
Probas escritas e/ou na aula virtual 0-10 ptos. 60 % 

 

  
Participa 

con frecuencia 

Participa 

aprox. un 50 % 

das sesións 

Participa moi 

pouco 
 

OBS

ERVACIÓN 

AULA 

Intervención diaria na aula 1 pto. 0,50 ptos. 0 ptos. 0-1 pto. 

35% 

 
Acada  todos 

os obxectivos 

Acada a aprox. 

a mitade dos obxectivos 

Non acada os 

obxectivos 

0-2,5 ptos. Realización tarefas aula 

(laboratorio, TIC, exposición 

traballos, etc) 

2,5 ptos. 1,25 ptos. 0 ptos. 

 

 
Cumpre os 

obxectivos regularemente 

Cumpre 

os obxectivos 

nalgunhas ocasións 

Non cumpre os 

obxectivos 

case nunca 

 

AC

TITUDE CARA 

Á MATERIA  

Trae o material 0,1 ptos. 
0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 

0-0,5 ptos. 5% 

Traballo en grupo 0,1 ptos. 
0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 

Mostra respecto pola intervención 

dos demais 
0,1 ptos. 

0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 

Puntualidade 0,1 ptos. 
0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 

Contribúe de maneira positiva ao 

ambiente das clases  
0,1 ptos. 

0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 



 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas, a puntuación máxima será un 10, e o alumno terá 

que conseguir un 5 en cada unha das probas (avaliación ou curso) para facer 

media e conseguir o aprobado. 

As Probas serán un 60% da nota total de cada avaliación. 

A Observación de aula terá un valor dun 35% do total. 

A Actitude de cara á materia será un 5% do total. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos.  No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 

unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquer alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) terá unha nota de 0 

puntos na mesma, entendendo con esto, que non se poderá exixir o aprobado 

en ningunha das avaliacións suspensas por esta causa. No caso de que ocorra 

na proba final da avaliación ordinaria de xuño ou extraordinaria de setembro 

será motivo de suspenso na materia.  

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

 

MÍNIMOS EXIXIBLES. CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de Anatomía Aplicada ten como 

finalidade coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos 

obxectivos da mesma, tomando como referente os criterios de avaliación e os 

estándares e os seus indicadores anteriormente específicados, e que se poden 

concretar nos seguintes puntos: 

 

 Identificar as principais características do ser humano. 



 Coñecer a organización os diferentes niveis de organización 

estrutural do corpo humano. 

 Recoñecer os diferentes tipos de tecidos e células que compoñen 

o corpo humano. 

 Describir os diferentes sistemas de órganos que compoñen o 

corpo humano. 

 Coñecer as principais posicións anatómicas. 

 Recoñecer os diferentes descubrimentos anatómicos ao longo da 

historia.  

 Recoñecer os diferentes compoñentes do sistema nervioso. 

 Clasificar os diferentes tipos de células nerviosas que compoñen 

o sistema nervioso. 

 Coñecer como se organizan as estruturas que compoñen o 

sistema nervioso. 

 Coñecer os compoñentes da medula espiñal e como se 

reproducen os actos reflexos. 

 Analizar os diferentes compoñentes do sistema nervioso 

periférico. 

 Coñecer como se transmite o impulso nervioso 

 Recoñecer os diferentes receptores e órganos sensoriais. 

 Analizar as diferentes adaptacións do sistema nervioso ao 

exercicio ou ao estrés. 

 Coñecer as principais enfermidades que afectan o sistema 

nervioso. 

 Coñecer os diferentes compoñentes do sistema endócrino. 

 Coñecer as diferentes patoloxías que poden afectar o sistema 

endócrino. 

 Recoñecer a relación que existen as hormonas, o deporte e as 

actividades artísticas. 

 Identificar os diferentes compoñentes do sistema reprodutor. 



 Coñecer as diferentes patoloxías que poden afectar o sistema 

reprodutor. 

 Recoñecer a relación que existe entre a sexualidade, o deporte e 

as actividades artísticas. 

 Recoñecer os diferentes elementos que compoñen o sistema 

dixestivo. 

 Describir a antomía dos diferentes compoñentes do sistema 

dixestivo. 

 Identificar as diferentes células que compoñen o tubo dixestivo e 

as súas propiedades. 

 Coñecer os diferentes enzimas que participan na dixestión. 

 Comparar a dixestión gástrica coa dixestión oral. 

 Describir en que consiste a dixestión no intestino delgado. 

 Recoñecer as principais etapas da dixestión, da absorción e da 

defecación. 

 Analizar os diferentes transtornos e enfermidades do sistema 

dixestivo. 

 Definir o concepto de alimentos e identificar os diferentes tipos de 

alimentos que existen. 

 Identificar macronutrientes e micronutrientes. 

 Recoñecer o valor enerxético dos diferentes elementos. 

 Describir a regulación enerxética e a hidratación. 

 Enumerar os diferentes factores que integran unha dieta 

equilibrada. 

 Analizar os diferentes transtornos alimentarios que existen: 

anorexia nerviosa, bulimia e obesidade. 

 Describir as características das diferentes dietas que existen hoxe 

en día e a súa relación coa saúde. 

 Definir o concepto de vitamina e coñecer o criterio básico que se 

utiliza para clasificar as vitaminas. 



 Definir que é o metabolismo. 

 Recoñecer na estrutura química do ATP e a fosfocreatina. 

 Describir como se sintetiza o ATP. 

 Describir as diferentes etapas da respiración celular. 

 Identificar os diferentes compoñentes da cadea de transporte de 

electróns. 

 Identificar as diferentes necesidades enerxéticas 

 Recoñecer que é a fatiga física e os diferentes tipos de fatiga que 

existen. 

 Describir os diferentes mecanismos de recuperación que hai. 

 Describir as diferentes adaptacións metabólicas que existen ao 

exercicio físico. 

 Recoñecer e describir os diferentes efectos da dopaxe. 

 Coñecer a estrutura do sistema respiratorio e describir os seus 

diferentes compoñentes. 

 Describir como se produce o intercabio de gases e a ventilación 

pulmonar. 

 Describir as diferentes adaptacións do sistema respiratorio ao 

exercicio. 

 Interpretar as adaptacións que sofre o sistema respiratorio á 

altitude e ás profundidades. 

 Identificar e describir as diferentes patoloxías que afectan o 

sistema respiratorio. 

 Analizar os diferentes compoñentes do aparato fonador e 

describir como se produce a voz. 

 Analizar a relación que existe entre o aparato fonador e o canto. 

 Identificar as diferentes patoloxías do aparato fonador. 

 Describir hábitos saudables para protexer o aparato fonador. 



 Coñecer os principais compoñentes do sistema cardiovascular. 

 Identificar e describir os elementos que compoñen o corazón. 

 Describir as diferentes etapas do ciclo cardíaco e os elementos 

que interveñen. 

 Coñecer como se transmite a condución eléctrica no corazón. 

 Recoñecer a relación que existe entre o ciclo cardíaco e a 

condución eléctrica. 

 Recoñecemento dos diferentes tipos de vasos sanguíneos que 

existen. 

 Describir en que consisten a circulación pulmonar e o circuíto 

sistémico. 

 Coñecer que é a presión arterial e cales son os valores normais. 

 Describir o sistema linfático e os diferentes elementos que o 

compoñen. 

 Identificar e avaliar os diferentes factores de risco nas 

enfermidades cardiovasculares. 

 Identificar e describe as diferentes patoloxías que existen 

asociadas co sistema cardiovascular. 

 Recoñece as diferentes adaptacións cardiovasculares ao 

exercicio físico. 

 Coñecer a estrutura xeral do sistema esquelético, a súa 

composición e a súa estrutura. 

 Describir como se forman os ósos. 

 Identificar os diferentes tipos de ósos que existen. 

 Enumerar os diferentes ósos que compoñen a cabeza, o tronco, 

as cinturas e as extremidades. 

 Identificar os diferentes tipos de articulacións que existen, os tipos 

de diartroses e os ligamentos. 

 Describir as diferentes modificacións que hai da estrutura ósea. 



 Identificar e describir as diferentes patoloxías que afectan o 

sistema esquelético. 

 Describir os diferentes hábitos para previr lesións no sistema 

esquelético. 

 Enumerar e describir as diversas curiosidades do sistema 

esquelético. 

 Recoñecer as diferentes estruturas que compoñen os músculos. 

 Describir que son os tendóns. 

 Distinguir as diferentes etapas e mecanismos necesarios para 

que ocorra a contracción muscular. 

 Distinguir as principais funcións dos músculos. 

 Identificar os principais músculos segundo a súa función. 

 Identificar, enumerar e describir os diferentes músculos que 

compoñen o corpo humano. 

 Describir as diferentes adaptacións posturais, as adaptacións ao 

exercicio físico e ás actividades artísticas que sofren os músculos. 

 Enumerar e describir as diferentes patoloxías que afectan o 

sistema muscular. 

 Recoñecer as diferentes lesións que afectan os músculos. 

 Definir os principais fundamentos da anatomía funcional. 

 Identificar e describir os diferentes tipos de contraccións 

musculares. 

 Identificar e describir os diferentes tipos de movementos 

musculares. 

 Recoñecer os principais fundamentos da biomecánica. 

 Describir como funciona a panca e identificar os diferentes tipos 

de pancas que poden existir no corpo humano. 

 Identificar e describir os principios de entrenamento máis 

importantes. 



 Describir as diferentes adaptacións do movemento ao exercicio 

físico. 

 Estudar casos reais médicos sobre diferentes tema relacionados 

coa anatomía. 

 Describir que é a expresión corporal e identificar as principais 

características da motricidade. 

 Identificar os principais elementos da expresión corporal: o corpo, 

o espazo e o tempo. 

 Recoñecer os diferentes elementos que compoñen a 

comunicación corporal: os xestos, as posturas, e os movementos 

de expresión corporal. 

 Analizar en que consiste unha performance. 

 Identificar as diferentes manifestacións da expresión corporal: o 

teatro, o mimo, a danza. 

 Recoñecer os diferentes tipos de expresión corporal que existen 

nas artes plásticas. 

 Analizar as diferentes técnicas de control corporal: a alineación 

postural, a respiración, a concentración, a precisión dos 

movementos. 

 Identificar as diferentes técnicas de relaxación que existen. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

– Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

– Facer unha  proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 



Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 

Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.4.9.- AVALIACIÓN  BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais do bacharelato e os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. É evidente que a utilización dos mesmos 

variará segundo as unidades, como por ex. as prácticas de laboratorio, que non 

son viables en todas elas.  

Os procedementos son: 

1. Proba escrita. 

2. Observación de aula 

3. Actitude cara á materia 

Os instrumentos son: 

No apartado 1 o instrumento son, en xeral, probas escritas.  

Nos apartados Observación aula e Actitude cara á materia, a 

cualificación farase a través dos seguintes instrumentos: listas de control, 

rexistro anecdótico e diario de aula que reflectirán todo o acontecido na aula.  



 

 

 

PROCEDEMENTOS 
CUALIFI

CACIÓN 

VAL

OR AV. 

PROBA 

ESCRITA 
Probas escritas  0-10 ptos. 80 % 

 

OBSERVAC

IÓN AULA 

 

Cumpre os obxectivos 

regularmente 

Cumpre os obxectivos 

nalgunhas ocasións 

Non cumpre os 

obxectivos case nunca  

15% 

Intervención diaria 

na aula 
1 pto. 0,4 ptos. 0 ptos. 0-1 pto. 

Intervención en 

debates 
0,2 ptos. 0,1 ptos. 0 ptos. 

0-0,2 

ptos. 

Laboratorio 0,3 ptos. 0,15 ptos. 0 ptos. 
0-0,3 

ptos. 

 

 



 

 

 

 
Cumpre os 

obxectivos regularmente 

Cumpre os 

obxectivos nalgunhas 

ocasións 

Non cumpre os 

obxectivos case nunca 
 

ACTITUDE 

CARA Á MATERIA 

Trae o material 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

5% 

Traballo en grupo 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Mostra respecto pola intervención 

dos demais 
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Puntualidade 0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

Contribúe de maneira positiva ao 

ambiente das clases  
0,1 ptos. 0,05 ptos. 0 ptos. 0-0,1 ptos. 

 



 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas escritas, a puntuación máxima será un 10. 

Nos apartados Observación traballo aula e Actitude cara á materia, 

excepto no apartado Resposta ás actividades da aula onde o rexistro é directo, 

nos demais farase a través de listas de control, rexistro anecdótico e diarios de 

aula que reflectirán todo o acontecido na aula. 

As Probas escritas serán un 80% da nota. 

A Observación de aula terá un valor dun 15% do total. 

A Actitude de cara á materia será un 5% do total. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos.  No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 

unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquer alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

MÍNIMOS EXIXIBLES. CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de Bioloxía ten como finalidade 

coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos obxectivos da 

mesma, tomando como referente os criterios de avaliación e os estándares e 

os seus indicadores anteriormente específicados, e que se poden concretar 

nos seguintes puntos: 

- Recoñecer os diferentes tipos de macromoléculas que constitúen 

a materia viva e relacionalas coas súas funcións biolóxicas na 

célula. 



- Enumerar as razóns polas que a auga e os sales minerais son 

fundamentais nos procesos celulares, indicando algúns exemplos 

das repercusións da súa ausencia. 

- Recoñecer e representar a estrutura xeral dun monosacárido. 

Recoñecer e representar o enlace O-glicosídico. Recoñecer ás 

estruturas dos disacáridos e polisacáridos. 

- Recoñecer ás estruturas dos ácidos graxos e dos lípidos 

saponificables. Saber explicar o comportamento dos lípidos en 

medio acuoso. 

- Aprender a fórmula xeral dos aminoácidos. Recoñecer e 

representar o enlace peptídico. 

- Recoñecer e representar o enlace fosfodiéster. Recoñecer as 

estruturas dos polinucleótidos. 

- Interpretar a estrutura interna dunha célula eucariota e dunha 

célula procariota (tanto co microscopio óptico como co 

microscopio electrónico), identificando os orgánulos da primeira e 

describindo a función que desempeñan. 

- Explicar a teoría celular e a súa importancia no desenvolvemento 

da bioloxía. 

- Analizar e representar esquematicamente o ciclo celular e as 

modalidades da división do núcleo e do citoplasma, xustificando a 

importancia biolóxica da mitose. 

- Diferenciar os mecanismos de síntese da materia orgánica 

respecto dos de degradación e os intercambios enerxéticos a eles 

asociados. Explicar o significado biolóxico da respiración celular 

indicando as diferenzas entre a vía aerobia e a anaerobia 

respecto da rendibilidade enerxética, os produtos finais orixinados 

e o interese industrial destes últimos. Enumerar os diferentes 

procesos que teñen lugar na fotosíntese e xustificar a súa 

importancia como proceso de biosíntese, individual para os 

organismos, pero tamén para o mantemento da vida. 

- Comparar as característica dunha célula vexetal e unha célula 

animal. Describir, localizar e identificar os compoñentes dunha 

célula eucariota en relación coa súa estrutura e función. 

- Explicar os diferentes procesos mediante os cales a célula 

incorpora sustancias: permeabilidade celular e endocitose. 



- Explicar o metabolismo desde un punto de vista global. Indicar o 

papel do poder redutor e do ATP nos procesos metabólicos. 

- Definir e localizar: glucolise, ciclo de Krebs, β–oxidación, cadea 

respiratoria e fosforilación oxidativa. Compre recoñecer a) con 

que composto empeza e con cal remata, b) onde teñe lugar, c) 

que se xera (sen aprender a cuantitativa) e d) para que serven. 

Dá gluconeoxénese e lipoxénese hai que saber onde empezan e 

rematan, onde teñen lugar e que se consume (sen aprender 

cuantitativa). 

- Diferenciar as fases da fotosíntese e localizalas intracelularmente. 

Identificar os sustratos e os produtos que interveñen nas fases da 

fotosíntese e establecer o balance enerxético desta. 

- Aplicar os mecanismos de transmisión dos caracteres herdables 

segundo a hipótese mendeliana e a teoría cromosómica da 

herdanza á interpretación e resolución de problemas relacionados 

coa herdanza. 

- Describir as vantaxes da reprodución sexual e relacionar a 

meiose coa variabilidade xenética das especies. 

- Explicar o papel do ADN como portador da información xenética, 

a natureza do código xenético e a relación coa síntese das 

proteínas. 

- Relacionar as mutacións coas alteracións da información e a súa 

repercusión na variabilidade dos seres vivos e na saúde das 

persoas. 

- Coñecer algunhas das ferramentas da enxeñaría xenética e as 

súas aplicacións. 

- Explicar as características estruturais e funcionais dos 

microorganismos, resaltando as súas relacións cos outros seres 

vivos, a súa función nos ciclos bioxeoquímicos, valorando as 

aplicacións da microbioloxía na industria alimentaria e 

farmacéutica e na mellora do medio natural, así como o poder 

patóxeno que poden ter nos seres vivos. 

- Analizar os mecanismos de autodefensa dos seres vivos, en 

particular o desenvolto polos vertebrados ante a presenza dos 

antíxenos. 



- Coñecer o concepto actual de inmunidade e explicar as 

características da resposta inmunitaria, incidir para reforzar e 

estimular as defensas naturais. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

- Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

- Facer unha  proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 

Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.5.9.-  AVALIACIÓN  CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 2º BACHARELATO 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais do bacharelato e os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación, empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación, co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. 

En xeral, os instrumentos e procedementos a empregar son: 

Probas escritas. VALOR NA AVALIACÓN 60%  

O alumno fará dous exames por avaliación. Serán exámenes con 

preguntas de verdadeiro / falso, preguntas de asociar palabras para formar 

frases, preguntas sobre gráficas…  

Actitude cara á materia. VALOR NA AVALIACÓN 40% 

 Intervención diaria na aula. 

 Responder correctamente aos exercicios marcados polo profesor 

en cada tema.  

 Valorar o grao de participación en debates relacionados co 

contido que se está dando.intentarase facer un por avaliación. 

 Búsqueda, por parte do alumno, de noticias ou videos 

relacionados co tema que estamos vendo na clase. 



 Antes de empezar cada bloque, asignarase a cada alumno un 

contido que se considere pode explicar cunha preparación previa,  

sempre coa axuda da profesora. Esta actividade realizarase na 

aula de informática. Cada alumno terá que facer unha exposición 

por avaliación. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas escritas, a puntuación máxima será un 6. 

As probas escritas suporán o 60 % da nota final. O 40 % restante, 

dependerá da “Actitude cara á materia” por parte do alumno. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media das obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior  a 5 puntos.  No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 

unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquer alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

 

MÍNIMOS EXIXIBLES.  CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de CTMA ten como finalidade 

coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos obxectivos da 

mesma, tomando como referente os criterios de avaliación e os estándares e 

os seus indicadores anteriormente específicados, e que se poden concretar 

nos seguintes puntos: 

- Definir concepto de medio ambiente.  

- Coñecer o carácter interdisciplinar das ciencias ambientais. 

- Diferenciar entre compoñentes e relacións dun sistema. 

- Interpretar as relacións causales que se establecen nos sistemas 

terrestres. 



- Modelizar a Terra como sistema climático. 

- Definir que é e para que serve a Teledetección . 

- Coñecer o fundamento da Fotografía aérea e das Imaxes de 

satélites artificiais.  

- Interpretar imaxes en estudos ambientais (coñecemento e 

predición do tempo, control e prevención dos recursos naturais e 

de posibles riscos). 

- Coñecer a estrutura (capas da atmosfera) e composición actual 

da atmosfera e capa de ozono. 

- Coñecer a dobre función reguladora e protectora da atmosfera. -

Saber o papel que desempeñan o gradiente vertical de 

temperatura (GVT) e os Gradientes adiabáticos (GAS e GAH) na 

dinámica atmosférica. -Interpretar as situacións de estabilidade e 

inestabilidade: formación de borrascas, anticiclóns e de 

investimento térmico. 

- Coñecer a circulación atmosférica global (de forma xeral). -

Explicar a orixe da pinga fría e enumerar as medidas predictivas e 

preventivas.  

- Definir contaminación atmosférica.  

- Saber a orixe e o tipo de contaminantes (primarios, secundarios).  

- Definir os conceptos de emisión e inmisión.  

- Coñecer a influencia da dispersión ou concentración dos 

contaminantes en relación ás condicións atmosféricas, de 

emisión, características xeográficas e topográficas.  

- Coñecer a orixe e efectos de: Smog, Choiva aceda, Buraco da 

capa de ozono, Efecto invernadoiro.  

- Saber que tipo de medidas de prevención e corrección hai que 

aplicar en cada caso. 

- Saber as principais propiedades da auga: calor específica 

(regulador térmico), salinidade, densidade e contido en O2. 

- Relacionar o ciclo hidrológico coa distribución das masas de auga 

no planeta e o seu balance hídrico. 



- Coñecer a orixe das Correntes profundas e superficiais e a súa 

relación coa cinta transportadora oceánica (incidindo en como a 

súa alteración pode afectar tanto ao clima como a algúns 

recursos). 

- Explicar a orixe dos fenómenos do Neno e A Nena e sobre todo a 

súa relación cos efectos que producen. 

- Saber que representa o perfil longitudinal dun río e como varía co 

tempo. 

- Explicar que é e que utilidade teñen os hidrogramas na 

prevención de inundacións.  

- Coñecer as principais medidas predictivas, preventivas e 

correctoras na planificación de avenidas. 

- Diferenciar entre usos consuntivos e usos non consuntivos da  

auga. 

- Coñecer as principais medidas de aforro no consumo de auga: na 

agricultura, industria e no sector doméstico.  

- Explicar que medidas pódense aplicar para o aproveitamento e 

restauración dos recursos hídricos (construción de encoros, 

desviación e actuacións en canles, transvasamentos, recarga de 

acuíferos, desalinización, reutilización de augas residuais).  

- Coñecer os tipos de recursos enerxéticos procedentes da 

hidrosfera (hidráulica e mareomotriz) e sobre todo as vantaxes e 

inconvenientes do seu uso. 

- Saber cales son os principais tipos de contaminantes físicos, 

químicos e biolóxicos da auga e os seus efectos.  

- Coñecer como se produce e que efectos que ten a Eutrofización. 

- Coñecer as causas e os efectos das mareas negras. 

- Coñecer a orixe da contaminación e sobreexplotación de 

acuíferos. 

- Definir os principais parámetros para medir a calidade da auga: 

físicos (turbidez, temperatura), químicos (OD, DBO).  

- Explicar como se realiza a Xestión da auga  



- Potabilización da auga e Depuración de augas residuais.  

- Explicar a estrutura e composición da terra segundo o modelo 

geoquímico e modelo dinámico.  

- Relacionar os riscos xeolóxicos internos cos tipos de marxes de 

placas. 

- Relacionar a enerxía interna terrestre como responsable dos 

riscos xeolóxicos internos (volcáns e terremotos). 

- Relacionar a maior ou menor perigo do risco volcánico co tipo de 

magma (tipos de erupción).  

- Coñecer as escalas de magnitude e intensidade para medir o 

risco sísmico. 

- Coñecer os principais riscos relacionados coa xeodinámica 

externa (deslizamientos, desprendementos, colapsos e 

subsidencia) e as medidas predictivas, preventivas e correctoras 

que se poden aplicar. 

- Coñecer os tipos de recursos enerxéticos (petróleo, gas natural, 

carbón, enerxía nuclear e xeotérmica) así como as vantaxes e 

inconvenientes do seu uso. 

- Saber que rocas e minerais son un recurso esencial da 

humanidade. 

- Coñecer os impactos producidos pola actividade mineira e as 

medidas correctoras que podemos aplicar. 

- Explicar a importancia dos bosques no equilibrio dos ecosistemas 

e como fonte de recursos para o home.  

- Coñecer os diferentes recursos (agrícolas, gandeiros e 

pesqueiros) e a súa importancia na alimentación. 

- Relacionar a explotación de recursos naturais e os impactos 

producidos. 

- Coñecer o significado de bioacumulación e os problemas 

ambientais asociados.  

- Coñecer os riscos para as persoas e o medio ambiente debidos 

ao aumento descontrolado de poboacións, sobreexplotación de 

recursos e xeración de residuos. 



- Explicar que son os biocombustibles e que problemas pode ter a 

súa utilización. 

- Explicar que é a enerxía eólica e as vantaxes e inconvenientes do 

seu uso. 

- Explicar que é a enerxía solar e as vantaxes e inconvenientes do 

seu uso. 

- Saber os conceptos de Biosfera, Ecoloxía e Ecosfera.  

- Saber o concepto de ecosistema e cales son os seus 

compoñentes bióticos e abióticos (Biocenosis, biotopo) e as súas 

interaccións (relacións intra e interespecíficas).  

- Saber o papel que desempeñan os seres vivos no ecosistema 

(produtores, consumidores)  

- Explicar os factores que limitan a produción primaria (a nivel moi 

básico): temperatura e humidade, nutrientes e luz.  

- Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. 

- Explicar como se constrúen e que representan as pirámides 

tróficas.  

- Explicar en que consiste o fluxo de enerxía nos ecosistemas e a 

Regra do 10% . 

- Saber os conceptos de biomasa e produción 

(bruta/netaprimaria/secundaria) 

- Explicar os Ciclos biogeoquímicos do C, N e P.  

- Explica os cambios que sofre o ecosistema no tempo. 

- Coñecer a importancia que desempeña a biodiversidade no 

mantemento e equilibrio dos ecosistemas. 

- Coñecer as causas da perda de biodiversidade e as medidas para 

preservala. 

- Explicar os factores edafogenéticos que inflúen na súa formación 

e evolución.  

- Coñecer a composición e estrutura do chan. 



- Explicar os diferentes usos do chan como recurso forestal, 

agrícola, mineiro.  

- Coñecer os principais impactos que sofre o chan: erosión, 

degradación, desertización e desertificación.  

- Explicar as medidas para a recuperación dos chans. 

- Definir impacto ambiental e as causas mais frecuentes que os 

orixinan.  

- Coñecer os tipos de impactos: locais, rexionais e globais.  

- Definir riscos e coñecer os tipos de riscos (naturais, inducidos e 

mixtos)  

- Explicar os factores de risco: Perigo, exposición, vulnerabilidade.  

- Coñecer as medidas predictivas, preventivas e correctoras na 

planificación de riscos.  

- Definir recurso natural e os tipos de recursos (renovables, non 

renovables) que existen.  

- Definir Ordenación do territorio.  

- Explicar en que consiste a avaliación de impactoambiental. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

- Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

- Facer unha proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 



Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.6.9.- AVALIACIÓN  XEOLOXÍA 2º BACHARELATO 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal como se comentou non apartado adicado á metodoloxía, ao inicio de 

cada unidade, faranse unha serie de preguntas para ver o nivel de 

coñecementos que ten o alumno sobre os contidos da unidade. Os resultados 

obtidos serán tomados coma base a partir da cal se iniciará á explicación de 

cada unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O alumno deberá acadar os obxectivos xerais do bacharelato e os da 

materia, conseguindo unha nota positiva en cada un dos indicadores que 

valoran os criterios de avaliación a través do estándares de aprendizaxe 

nomeados no apartado anterior. A consecución dunha valoración positiva 

implicará que ademais dos obxectivos, o alumno acadou as competencias 

clave. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. É evidente que a utilización dos mesmos 

variará segundo as unidades, como por ex. as prácticas de laboratorio, que non 

son viables en todas elas. Os procedementos son: 

4. Probas.  

5. Observación aula. A mayor parte da puntuación deste apartado 

sairá dos traballos usando as TIC’s, onde ademais, de páxinas 

web, apps e programas interactivos dispoñibles en internet, o 

alumnado traballará sobre todo con dous programas, o Google 

Earth, e con outro chamado GeodeII (software que posto á 

disposición do alumnado pola profesora) 

6. Actitude cara á materia. 

En canto aos instrumentos a aplicar son: 

En canto as Probas, tentarase que a maioría delas sexan na aula virtual, 

dependendo da dispoñibilidade de ordenadores. Incluiranse tamén probas 

escritas, cando as circunstancias así o marquen, coma por ex. a non 

dispoñibilidade de ordenadores, exercicios coma mapas, … 



Nos apartados Observación aula e Actitude cara á materia, a 

cualificación farase a través dos seguintes instrumentos: listas de control, 

rexistro anecdótico  e diario de aula que reflectirán todo o acontecido na aula. 

Nas táboas da seguinte páxina enuméranse todos os procedementos e 

instrumentos de avaliación xunto co seu valor na avaliación. 

 

 

 



 

 

PROCEDEMENTOS 
CUALIFICA

CIÓN 

VALOR AV. 

PR

OBAS 
Probas escritas e/ou na aula virtual 0-10 ptos. 60 % 

 

  
Participa 

con frecuencia 

Participa 

aprox. un 50 % 

das sesións  

Participa moi 

pouco 
 

OBS

ERVACIÓN 

AULA 

Intervención diaria na aula 1 pto. 0,50 ptos. 0 ptos. 0-1 pto. 

35% 

 
Acada  todos 

os obxectivos 

Acada a aprox. 

a mitade dos obxectivos 

Non acada os 

obxectivos 

0-2,5 ptos. Realización tarefas aula 

(laboratorio, GeodeII,TIC, exposición 

traballos, etc) 

2,5 ptos. 1,25 ptos. 0 ptos. 

 

 
Cumpre os 

obxectivos regularemente 

Cumpre 

os obxectivos 

nalgunhas ocasións 

Non cumpre os 

obxectivos 

case nunca 

 

AC

TITUDE CARA 

Á MATERIA  

Trae o material 0,1 ptos. 
0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 

0-0,5 ptos. 5% 

Traballo en grupo 0,1 ptos. 
0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 

Mostra respecto pola intervención 

dos demais 
0,1 ptos. 

0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 

Puntualidade 0,1 ptos. 
0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 

Contribúe de maneira positiva ao 

ambiente das clases  
0,1 ptos. 

0,05 

ptos. 
0,01 ptos. 



 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

No referido ás probas, a puntuación máxima será un 10. 

As Probas escritas serán un 60% da nota total de cada avaliación. 

A Observación de aula terá un valor dun 35% do total. 

A Actitude de cara á materia será un 5% do total. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos.  No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 

unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

Calquer alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

No caso de copiar dun compañeiro calquera dos traballos e actividades 

que non inclúan as probas escritas, aplicaranse as mesmas medidas. 

 

MÍNIMOS EXIXIBLES. CONCRECIÓN 

O proceso de avaliación na materia de Xeoloxía ten como finalidade 

coñecer o grao de competencia alcanzado polos alumnos nos obxectivos da 

mesma, tomando como referente os criterios de avaliación e os estándares e 

os seus indicadores anteriormente específicados, e que se poden concretar 

nos seguintes puntos: 

– Comprende a importancia da Xeoloxía para moitas actuacións na 

sociedade. 

– Manexa correctamente o método científico. 

– Utiliza técnicas e códigos para elaborar gráficos e esquemas, e 

valora a súa correcta representación. 



– Comprende a importancia dos principios da xeoloxía para 

interpretar os acontecementos xeolóxicos. 

– Entende os principios xeolóxicos. 

– Entender a Terra coma un sistema dinámico. 

– Coñece os compoñentes do sistema solar e a orixe única, co cal, 

coñecelos é coñecer a historia da Terra. 

– Enteder que a Xeoloxía é prioritaria na vida cotiá, a necesidade 

de coñecela para un benestar social e persoal, e para o 

desenvolvemento sustentable, en definitiva para coñecer o medio, 

a súa dinámica e para o seu mellor aproveitamento. 

– Entende o fundamento e a utilidade dos diferentes métodos de 

datación relativa das rocas.  

– Elabora cortes xeolóxicos e levanta columnas estratigráficas a 

partir da información procedente de mapas xeolóxicos e historias 

xeolóxicas. 

– Entende o fundamento e a utilidade dos métodos de datación 

absoluta das rocas. 

– Sabe da existencia de interrupcións do rexistro xeolóxico e o pro 

que das mesmas. 

– Distingue as descontinuidades estratigráficas. 

– Coñece os compoñentes do sistema solar.omprende o concepto 

de facies sedimentaria. 

– Coñece as diferentes unidades estratigráficas. 

– Define correctamente o concepto de mineral. 

– Comprende como se unen os átomos para formar minerais. 

– Coñece as caracteristicas principais da materia cristalina. 

– Distingue entre isomorfismo, polimorfismo e pseudomorfismo. 

– Describe e identifica as propiedades físicas dos minerais e aplica 

o uso de instrumentos para observalas ou para medilas 

– Coñece os criterios de clasificación dos silicatos. 



– Coñece como se clasifican os minerais non silicatados. 

– Coñece os diagramas de fases e a súa interpretación. 

– Explica a orixe dos diferentes tipos de minerais e rochas 

relacionándoos co seu ambiente de formación. 

– Entende e coñece o que é unha rocha. 

– Describe as caracteristicas dos principais tipos de rochas. 

– Identifica distintos tipos de rocha e é capaz de relacionar a súa 

textura coa súa orixe. 

– Comprende o concepto de magma, a súa orixe e as súas 

caracteristicas. 

– Comprende os mecanismos de evolución dos magmas. 

– Sabe cales son as principais texturas das rocas magmáticas. 

– Comprende as principais texturas magmáticas e a evolución do 

magma. 

– Coñece os criterios de clasificación das rocas magmáticas e as 

principais clasificacións magmáticas. 

– Comprende a relación entre os fenómenos magmáticos e a 

Tectónica de Placas. 

– Coñece a influencia da Tectónica de Placas na distribución das 

rochas magmáticas na Terra. 

– Comprende e describe a meteorización. 

– Distingue os diferentes mecanismos de meteorización física ou 

mecánica. 

– Distingue os diferentes mecanismos de meteorización química ou 

alteración. 

– Coñece a influencia dos seres vivos nos procesos de 

meteorización das rocas. 

– Coñece os factores que inflúen na meteorización. 

– Comprende o concepto de erosión. 



– Entende os diferentes mecanismos de transporte de sedimentos. 

– Coñece a sedimentación e os mecanismos que a producen. 

– Distingue os procesos e as etapas caracteristicas da diagénesis. 

– Distingue os criterios de caracterización das rocas sedimentarias. 

– Recoñece os tipos de rocas sedimentarias. 

– Describe a actividade sedimentaria relacionada coa tectónica de 

placas. 

– Explica a influencia da tectónica de placas na distribución das 

rochas sedimentarias na Terra. 

– Comprende e describe a meteorización. 

– Distingue os diferentes mecanismos de meteorización física ou 

mecánica. 

– Distingue os diferentes mecanismos de meteorización química ou 

alteración. 

– Comprende o concepto de chan. 

– Coñece os factores que inflúen na formación e a evolución dun 

chan. 

– Coñece os horizontes e o perfil dun chan. 

– Valora a importancia dos chans e comprende a necesidade de 

conservalos e protexelos. 

– Comprende o concepto de metamorfismo e as causas ou factores 

que o producen. 

– Coñece os fundamentos da fisicoquímica dos procesos 

metamórficos. 

– Coñece os diferentes tipos de metamorfismo. 

– Coñece e identifica os principais tipos de rocas metamórficas. 

– Coñece as diferentes texturas e a estrutura das rocas 

metamórficas. 

– Entende o que é un fluído hidrotermal e os depósitos asociados. 



– Relaciona o metamorfismo coa tectónica de placas. 

– Coñece a influencia da Tectónica de Placas na distribución das 

rochas metemórficas na Terra. 

– Indica cales son as principais probas da dinámica dos continentes 

e oceános. 

– Explica que feitos xustifican a teoría da extensión do fondo 

oceánico. 

– Describe e localiza as placas litosféricas. 

– Coñece e interpreta o movemento das placas. 

– Coñece e explica a causa do movemento  das placas litosféricas 

e a relación coa convección do interior da Terra. 

– Coñece e comprende o ciclo de Wilson. 

– Describe a formación dos orógenos segundo a teoría da tectónica 

de placas. 

– Coñe e describe os tipos de oróxenos 

– Relaciona os bordos de placa coas formas de relvo. 

– Sabe cales son os procesos xeolóxicos que se producen nas 

zonas de intraplaca. 

– Relaciona a tectónica con cambios climáticos y niveis do mar. 

– Relaciona sismicidade e vulcanismo con tectónica de placas. 

– Entende a evolución dos continentes ao longo do tempo. 

– Entende o proceso de deformación das rochas, o por que se 

producen e cales son os factores xeradores. 

– Describe as diferenzas entre os distintos tipos de deformación das 

rocas. 

– Describe as diferenzas entre os distintos tipos de deformación das 

rocas. 

– Explica os diferentes criterios de clasificación de pliegues. 

– Recoñece a diferenza que existe entre fallas e diaclasas. 



– Coñece os elementos dunha falla e os criterios para clasificar 

estas estruturas. 

– Recoñece as estruturas tectónicas de maior tamaño. 

– Sabe cal é a distribución das principais zonas sísmicas na Terra e 

cales son as súas relacións coa Tectónica de Placas. 

– Coñece os mecanismos xerais dos procesos externos. 

– Recoñece a capacidade dos P.X.E. para transformar o relevo. 

– Distingue ben os condicionantes e os resultados da xeomorfoloxía 

climática. 

– Describe cal é a orixe da enerxía causante dos procesos 

xeolóxicos externos. 

– Sabe que é un proceso gravitacional. 

– Coñece os tipos de procesos gravitacionais. 

– Lembra o concepto de ciclo hidrolóxico. 

– Sabe como se produce a dinámica das augas salvaxes. 

– Comprende a acción xeolóxica das correntes fluviais. 

– Coñece as caracteristicas dos acuíferos. 

– Sabe que é o glaciarismo e as formas que produce. 

– Sabe como se producen os procesos periglaciares. 

– Recoñece as formas típicas formadas polo periglaciarismo. 

– Comprende a importancia dos principios da xeoloxía para 

interpretar os acontecementos xeolóxicos. 

– Entende os principios xeolóxicos. 

– Coñece a dificultade de datación en xeoloxía. 

– Entende o concepto de datación en xeoloxía. 

– Elabora cortes xeolóxicos e levanta columnas estratigráficas a 

partir da información procedente de mapas xeolóxicos e historias 

xeolóxicas. 



– Comprende e distingue as principais estruturas sedimentarias. 

– Entende o fundamento e a utilidade dos diferentes métodos de 

datación relativa das rocas. 

– Entende o fundamento e a utilidade dos métodos de datación 

absoluta das rocas. 

– Elabora cortes xeolóxicos e levanta columnas estratigráficas a 

partir da información procedente de mapas xeolóxicos e historias 

xeolóxicas. 

– Interpreta cortes xeolóxicos e columnas estratigráficas, e elabora, 

a partir delas, a historia xeolóxica dunha rexión. 

– Enumera as principais divisións da historia da Terra. 

– Distingue as descontinuidades estratigráficas. 

– Comprende o concepto de facies sedimentaria. 

– Coñece as diferentes unidades estratigráficas. 

– Coñece a paleogeografía das diferentes eras xeolóxicas. 

– Recoñece os principais tipos de organismos fósiles que poboaron 

a Terra en tempos pasados. 

– Sabe que o clima da Terra sufriu crise durante toda a historia 

deste planeta. 

– Coñece as diferentes extincións que houbo na Terra e comprende 

as súas causas. 

– Define risco natural. 

– Coñece o que o significado dos termos asociados ao estudo dos 

riscos naturais. 

– Clasifica os riscos naturais. 

– Sabe cal é a distribución das principais zonas sísmicas na Terra e 

cales son as súas repercusións para as sociedades afectadas. 

– Recoñece as zonas de riscos do país. 

– Entende as cartografías asociadas a riscos naturais. 



– Entende a necesidade de adoptar medidas de protección tanto 

oficiais coma de autoprotección. 

– Analiza de xeito adecuado os principiais fenómenos naturais 

durante o curso e os riscos que conlevan. 

– Enteder que a Xeoloxía é prioritaria na vida cotiá, a necesidade 

de coñecela para un benestar social e persoal, e para o 

desenvolvemento sustentable, en definitiva para coñecer o medio, 

a súa dinámica e para o seu mellor aproveitamento. 

– Conecer os tipos de recursos e en que se basea a súa 

clasificación. 

– Comprende os conceptos de recurso e xacemento mineral. 

– Coñece e nomea os recursos minerais e enerxéticos do territorio 

español. 

– Coñece e nomea os recursos minerais e enerxéticos da súa 

comunidade. 

– Relacionar recurso mineral-interese económico. 

– Analiza de xeito sinxelo o proceso de explotación dun recurso 

mineral. 

– Sabe facer un proxecto sinxelo de protección medioambiental 

dunha explotación sinxela. 

– Explica a parte do cilco hidrolóxico referido ás augas 

subterráneas. 

– Coñece os termos relacionados coas augas subterráneas. 

– Describe os danos producidos pola humanidade aos recursos 

hídricos subterráneos. 

– Entende a necesidade da protección das augas subterráneas. 

– Sabe as caracteristicas xerais xeolóxicas de España. 

– Coñece como é a xeoloxía do macizo hespérico en España. 

– Comprende como é a xeoloxía das unidades alpinas españolas. 

– Sabe como é a xeoloxía das depresións terciarias da península 

ibérica. 



– Entende a orixe e a xeoloxía das illas Baleares e Canarias. 

– Coñece os principais sucesos xeolóxicos da Península Ibérica. 

– Entende a evolución da placa ibérica ata a orogenia hercínica. 

– Coñece a evolución da placa ibérica desde a orogenia hercínica 

ata a alpina. 

– Sabe as caracteristicas xerais xeolóxicas de Galicia. 

– Coñece os principais sucesos xeolóxicos da Galicia. 

– Utiliza técnicas e códigos para elaborar gráficos e esquemas, e 

valora a súa correcta representación. 

– Entende o fundamento e a utilidade dos métodos de datación 

absoluta das rocas. 

– Sabe da existencia de interrupcións do rexistro xeolóxico e o pro 

que das mesmas. 

– Interpreta cortes xeolóxicos e columnas estratigráficas, e elabora, 

a partir delas, a historia xeolóxica dunha rexión. 

– Manexa de xeito adecuados instrumental utilizado en xeoloxía de 

campo. 

– Interpreta os datos contidos nun mapa xeolóxico. 

– Observa e recoñece elementos xeolóxicos dun itinerario. 

– Sabe representar afloramentos xeolóxicos no caderno de campo. 

– Realiza de xeito adecuado a identificación de materiais 

xeolóxicos. 

– Debuxa de forma axeitada os elementos dun mapa xeolóxico. 

– Interpreta a historia xeolóxica dunha rexión a partir de datos. 

– Recoñece recursos e riscos dunha zona a partir de información 

xeolóxica. 

– Comprende e valora a necesidade da implatación de P.I.X. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 



Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

– Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na 

aula durante o período de ausencia e realizar unha proba referida 

aos mesmos. 

- Facer unha proba (que pode ser oral si as circunstancias así o 

requiren) por avaliación, facilitándoselles previamente a 

información requirida para unha correcta realización da mesma. 

As datas serán escollidas tendo en conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 

Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.7.9.- AVALIACIÓN  LABORATORIO DE CIENCIAS 2º BACHARELATO 

AVALIACIÓN INICIAL 

Cada vez que iniciemos un novo bloque dentro da materia, haberá 

unhas serie de preguntas orais que permitirá ver o nivel do alumnado. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación realizarase coa observación directa do traballo do alumno 

na aula. No presente curso hai matriculados 15 alumnos, é un número que 

permite perfectamente a interacción con eles e un bo control sobre o seu 

traballo, que consistirá básicamente nun traballo práctico. Ademais valorase, 

como é o habitual, o que normalmente se chama Actitude de cara á materia, 

que abarcará a puntualidade, a participación, ao intención de manter o 

ambiente de aula e respecto polos demais. 

No están plantexados exames, pero no caso de que un alumno no 

cumpla os obxectivos da materia, os do bacharelato, ou mostre desinterese 

pola mesma, terá que facer unha proba escrita final na que se avaliarán todos 

os contidos da materia. 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar a avaliación empregaranse distintos procedementos e 

instrumentos de avaliación co fin de valorar o grao de consecución dos 

estándares por parte do alumnado. Os procedementos son: 

1. Probas. 

2. Observación aula. 

3. Actitude cara á materia. 

En canto aos instrumentos a aplicar son: 

En canto as Probas, inicialmente na materia non se plantexan, excepto 

unha final no caso do que alumno ou alumna teña unha valoración negativa na 

Observación aula (que é o laboratorio) e/o na Actitude de cara á materia 

nalgunha das avaliacións. 

Nos apartados Observación aula e Actitude cara á materia, a 

cualificación farase a través dos seguintes instrumentos: listas de control, 

rexistro anecdótico e diario de aula que reflectirán todo o acontecido na aula. 

Os alumnos iniciarán cada avaliación co 100% da nota, cada ocasión que non 

cumpla os obxectivos suporá a baixada da mesma no apartado 



correspondente, nun nivel dos especificados nas seguintes táboas onde 

aparecen os instrumentos e procedementos de avaliación, así coma as 

respectivas rúbricas.  



 

 

 

PROCEDEMENTOS 
CUALIFI

CACIÓN 

VAL

OR AV. 

PROBA 

ESCRITA 

Farase só en determinadas circunstancias  final de recuperación cando Observación de aula e/ou  Actitude cara á materia nalgunha avaliación 

sexa negativa (inferior á media de aprobado) 
0-10 ptos. 100* 

 

OBSERVACI

ÓN AULA 

 
Cumpre os obxectivos 

regularmente 

Cumpre os obxectivos 

nalgunhas ocasións 

Non cumpre os 

obxectivos case nunca 
 

80% 

Realización tarefas  

aula 
4 ptos. 2 ptos. 0 ptos. 0-4 ptos. 

Intervención diaria na 

aula 
1 pto. 0,5 ptos. 0 ptos. 0-1 ptos. 

Manexo material 

laboratorio 
3 ptos. 1,5 ptos. 0 ptos. 0-3 ptos. 

 

 
Cumpre os 

obxectivos regularmente 

Cumpre os 

obxectivos nalgunhas 

ocasións 

Non cumpre os 

obxectivos case nunca 
 

ACTITUDE 

CARA Á MATERIA 

Coidado material laboratorio 1 pto. 0,5 ptos. 0 ptos. 0-1 pto. 

20% 

Traballo en grupo 0,3 ptos. 0,15 ptos. 0 ptos. 0-0,3 ptos. 

Puntualidade  0,2 ptos. 0,1 ptos. 0 ptos. 0-0,2 ptos. 

Respecto aos demais 0,2 ptos. 0,1 ptos. 0 ptos. 0-0,2 ptos. 

Contribúe de maneira positiva ao 

ambiente das clases  
0,3 ptos. 0,1 ptos. 0 ptos. 0-0,3 ptos. 

*Será do 100% no caso de que teña que facelo 

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

A puntuación de cada avaliación será coma máximo un 10. Cada alumno 

ou alumna ao iniciar a avaliación terá un 10 e terá que mantelo ao longo da 

mesma co seu traballo diario na aula (laboratorio), para acadar os obxectivos e 

competencias da materia, o que será moi fácil, so terá que ter unha actitude 

positiva de cara á materia. Evidentemente o alumnado que escolle unha 

materia coma Laboratorio se lle presupone un interese polo mesmo. 

A Observación de aula terá un valor dun 80% do total. 

A Actitude de cara á materia será un 20% do total. 

A nota da avaliación final ordinaria será unha media da obtidas durante 

as tres avaliacións. Para facer media a nota de cada avaliación deberá ser 

superior a 5 puntos. No caso de non superar algunha destas, o alumno fará 

unha proba final da/das avaliacións suspensas, que incluirá todos os contidos 

explicados na avaliación ou avaliacións correspondentes.  

No hipotético caso de que un alumno teña que facer o examen final a 

puntuación máxima será un 10, e aprobado será un 5. 

Calquer alumno que copie nalgunha das probas efectuadas durante as 

avaliacións ou que sexa sorprendido con calquer material non autorizado polo 

profesor (apuntes, libros, dispositivos electrónicos,…) quedaralle anulada dita 

proba e, inmediatamente, faráselle outra coas características que estime 

oportunas a profesora implicada. 

MÍNIMOS EXIXIBLES. CONCRECIÓN 

Un alumno acadará o aprobado na materia de Laboratorio cando teña 

unha avaliación positiva nas competencias e nos obxectivos da mesma, 

tomando como referente os estándares e os seus indicadores anteriormente 

específicados, e que se poden concretar nos seguintes puntos: 

– Define ao laboratorio coma espacio de traballo de investigación. 

– Ordena a mesa de traballo 

– Manten ordenado os materiais de uso comúns na actividade que 

se está a realizar. 

– Respecta a existencia de diferentes zonas do laboratorio a través 

da orde. 

– Establece a organización do lugar traballo de xeito autónomo. 



– Acude ao inventario para búsqueda de material ou actualización. 

– Identifica, mediante a súa denominación habitual e un esquema 

ou unha representación gráfica, os materiais de vidro, de plástico, 

de caucho e metálicos en relación coa función que desempeñen. 

– Clasifica os materiais e os instrumentos do laboratorio tendo en 

conta a súa función e o fundamento da técnica en que se 

empreguen.. 

– Coñece os riscos que pode traer o mal uso do material de 

laboratorio. 

– Usa de forma correcta os materiais. 

– Identifica as principais familia de substancias simples e os 

compostos químicos fundamentais. 

– Entende a simboloxía do etiquetado dos productos químicos. 

– Usa de forma correcta os productos químicos empregados nun 

laboratorio. 

– Entende os riscos e os evita. 

– Valora a importancia das normas de seguridade durante o 

proceso de traballo, co fin de evitar riscos e previr accidentes. 

– Usa o material experimental de xeito correcto. 

– Explica de xeito adecuado as actuacións en caso de Emerxencia. 

– Utilízase o instrumental e material de ensaio con destreza e 

coidado. 

– Xustifica o uso do material nun procedemento dado 

– Sabe a función dos materiais en experimentación. 

– Selecciona o material adecuado segundo a función a realizar na 

experimentación. 

– Fai un uso óptimo do material de laboratorio na experimentación. 

– Valora a orde e limpeza no laboratorio. 

– Valora a orde e limpeza no laboratorio. 



– Valora a importancia das normas de seguridade durante o 

proceso de traballo, co fin de evitar riscos e previr accidentes. 

– Explica a diferencia entre a aplicación ou non do método científico 

no traballo experimental. 

– Aplica de forma adecuada a investigación documental. 

– Aplica de forma adecuada a investigación documental. 

– Sabe a aplicación das técnicas de reaccións. 

– Relaciona os instrumentos adecuados coas principais técnicas 

empregadas. 

– Sabe a aplicación das técnicas de cultivos. 

– Relaciona os instrumentos adecuados coas principais técnicas 

empregadas. 

– Relaciona os instrumentos adecuados coas principais técnicas 

empregadas. 

– Prepara mostras para microscopía. 

– Realiza a tinción correctamente. 

– Uso correcto do microscopio. 

– Identifica e representa o observado de maneira correcta. 

– Adquire arquivos dixitais. 

– Identifica correctamente seres vivos. 

– Selecciona o instrumental adecuado. 

– Desenvolve con autonomía o experimento, describindo as súas 

observacións e interpretando os resultados. 

– Identifica os principais instrumentos ópticos de recoñecemento, 

como material básico de laboratorio, diferencia as súas partes e 

relacionaos co traballo experimental. 

– Realiza experimentos sinxelos no laboratorio, descríbeos, extrae 

conclusións e explícaas de forma coherente. 

– Actúa tendo en conta as normas e seguridade. 



– Coida o material e os instrumentos empregados. 

– Respecta as normas de seguridade no laboratorio. 

– Anota datos de maneira  correcta. 

– Utiliza de maneira correcta a linguaxe científica. 

– Usa o caderno de notas de forma correcta. 

– Interpreta os resultados obtidos. 

– Utiliza de maneira correcta a linguaxe científica. 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS QUE NON ASISTIRON A CLASES 

Aqueles alumnos que non puideron asistir con regularidade ás clases 

por motivos xustificables (entendendo xustificables os involuntarios, coma por 

ex. unha enfermidade, que deberán xustificar con algún tipo de documento 

médico) terán que: 

– Presentar un traballo referido os contidos que se traballaron na aula 

durante o período de ausencia e realizar unha proba referida aos 

mesmos. 

– Facer unha proba (que pode ser oral si as circunstancias así o requiren) 

por avaliación, facilitándoselles previamente a información requirida para 

unha correcta realización da mesma. As datas serán escollidas tendo en 

conta o calendario escolar. 

Estes dous requisitos teranse que levar a cabo os dous ou un deles a 

xuízo da profesora do curso e, sobre todo, tendo en conta as circunstancias de 

cada caso. 

Os mínimos esixibles adaptaranse, na medida do posible, aos días de 

asistencia do alumno á clase, é dicir, aqueles obxectivos que requiran a 

presencia física na aula (prácticas de laboratorio, participación nos debates, 

etc) serán tidos en conta segundo os días nos que o alumno viu á clase. 

 


