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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1.- Contexto socioxeográfico e cultural 

O alumnado que vén ó IES de Meaño procede das sete parroquias que compoñen o 

Concello de Meaño  (Meaño, Dena, Simes, Lores, Padrenda, Xil e Cobas ) constituídas, a 

maioría delas por núcleos rurais. Só a parroquia de Dena, na que viven un 40% dos  

habitantes do concello, ten algúns elementos típicos dos núcleos urbanos. O alumnado 

procede maioritariamente dos dous CPIs do concello, o situado preto do IES en Coirón- 

Dena e o situado na parroquia de Meaño CPI  “As Covas”. 

 

Ademais das bibliotecas dos respectivos centros Educativos, o Concello conta, así 

mesmo, cunha Biblioteca Municipal, en Meaño, cun horario de consulta diaria, polas tardes. 

Tamén dispón de tres áreas deportivas situadas nas parroquias de Padrenda, Simes, Xil e 

Dena, nas que se desenvolven diferentes actividades no ámbito deportivo.  

Sinalar, que no Concello funcionan 4 asociacións de Mulleres rurais que desenvolven  

ao longo do ano un gran número de actividades de promoción cultural e profesional, tanto  

para adultos, como para xoves e nenos. Tamén é importante sinalar as actividades  

formativas da Casa de Música que o Concello organiza cada curso, onde se imparten clases  

de música e instrumentos a un gran número de alumnos escolarizados en Primaria e  

Secundaria, que logo pasan, a maioría deles, a formar parte da banda de Música de Meaño. 

 
 

1.2.-Contexto Educativo 

O noso Instituto é un centro de titularidade pública A lingua materna predominante do 

noso alumnado é a Lingua Galega. Na actualidade o número de  alumnos é de 209 (pode 

haber lixeiras variacións) distribuídos da seguinte maneira: 

1º ESO 53 alumnos 

2º ESO 59 alumnos 

3º ESO 51 alumnos 

4º ESO 46 alumnos 
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1.3.-Compoñentes do departamento e distribución por curso 

 

Dona Iria Castro Castro, xefa de departamento e titora dun grupo de 3º ESO, impartirá os 

seguintes cursos e materias: 

 

1º ESO : STEAM I: Obradoiro de Medio Ambiente 

1º ESO: Matemáticas (un grupo) 

2º ESO : Valores Éticos  

3ºESO: Valores Éticos  

3º ESO: Bioloxía-Xeoloxía 

4º ESO: Bioloxía-Xeoloxía 

 
 

Dona Mª Esperanza Muñiz Fernández, titora dun grupo de 1ºESO  e coordinadora do proxecto Voz  
Natura, impartirá os seguintes cursos e materias: 

 
 

1º ESO: Bioloxía-Xeoloxía 

                                        2º ESO: Matemáticas ( un grupo) 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

A    bioloxía  e  xeoloxía,  contribúe  á  adquisición  das  competencias clave  desde  a 

organización das materias que integran a área, da súa estrutura conceptual, da metodoloxía 

utilizada e das actitudes e valores que promove. 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O  método  científico  vai  ser  un  elemento  importante  dentro  desta  área,  polo  cal, 

traballaremos con aspectos relacionados que teñan que ver coa adquisición de ferramentas 

que fagan posible o bo desempeño do alumnado na materia. 

 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

• Coñecer  e  utilizar  os  elementos  matemáticos  básicos:  operacións,  magnitudes,  

porcentaxes,  proporcións,  formas  xeométricas,  criterios  de  medición  e  codificación  

numérica, etc. 

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as 

repercusións para a vida futura. 

• Manexar  os  coñecementos  sobre  ciencia  e  tecnoloxía  para  solucionar  problemas, 

comprender o que acontece ao noso redor e responder a preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.  

 
• Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 
 
• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
 
• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.  
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Comunicación lingüística 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita cobran moito sentido xa que facil itan 

chegar á comprensión profunda do que pretende esta área. Será interesante adestrar estes 

aspectos ao longo de todas as unidades como ferramentas básicas para adquirir destrezas 

desde esta competencia. Para iso, en cada unidade didáctica, adestraremos polo menos un 

descritor de cada un destes indicadores. 

 

Os descritores aos que lles daremos prioridade serán: 

• Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 

gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
 
• Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
 
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.  

 
 
Competencia dixital 

A sociedade na que vivimos crea a necesidade de traballar de xeito transversal esta 

competencia. Terase que dotar o alumnado de ferramentas para a óptima adquisición de 

coñecemento en todas as áreas e idades. 

 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
 
• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións  

diversas. 
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Conciencia e expresións culturais 

Desde a área de Bioloxía e Xeoloxía podemos adestrar aspectos desta competencia que nos 

levan á adquisición de valores e actitudes que teñen que ver coa interculturalidade, os  

pensamentos diverxentes, as crenzas... 

Polo que nesta área traballaremos os seguintes descritores: 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e gusto 

pola estética no ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento  

científico. 

•  Diferenciar entre crenzas e feitos científicos. 
 
Competencias sociais e cívicas 

Esta competencia favorece ser crítico ante diferentes situacións, ante investigacións sobre 

avances científicos... Así mesmo, pretende traballar todos aqueles aspectos que fomentan 

unha reflexión ante situacións de hoxe, que fan posible que o alumnado creza e madure 

adquirindo ferramentas que o van levar a posuír un criterio propio o día de mañá.  

 
 

Para iso adestraremos os seguintes descritores: 

• Traballar en grupo para recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
 
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
 
• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
 
 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

O adestramento de habilidades emprendedoras no deseño de calquera tarefa vai facer  

posible unha óptima xestión de recursos materiais e persoais, polo que nesta área, e en 
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calquera, o alumnado crecerá en autonomía, en liderado e verase capaz de acoller con 

entusiasmo calquera labor que se lle encomende. Por iso, será importante que se adestren 

de forma eficiente e eficaz os seguintes descritores: 

 
 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.  
 
• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
 
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.  
 
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  

 
 
 
Aprender a aprender 

Esta  competencia  lévanos  a  coidar  os  procesos  de  aprendizaxe  do  alumnado  e  a 

metodoloxía empregada para a óptima adquisición dos contidos de calquera área. Por iso, 

traballaremos e  adestraremos  cada un  dos descritores  de  forma que  aseguremos  a 

consecución de obxectivos formulados previamente. 
 
 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

• Planificar  os  recursos  necesarios  e  os  pasos  que  hai  que  realizar  no  proceso  de 

aprendizaxe. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.  
 
• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
 

 

Co fin de elaborar o perfil competencial do alumnado, a relación de cada unha das 

competencias cos estándares de aprendizaxe avaliable para cada un dos cursos da ESO, 

recóllense no apartado 4 deste documento. 
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3.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

 
 
 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1.º ESO 

 
 

1.  Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

2.  Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia.  

3.  Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo.  

4.  Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha óptima  

exposición. 

5.  Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva a  

vida. 

6.  Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida. 

7. Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva. 

8.  Recoñecer  que  os  seres  vivos  están  constituídos  por  células  e  determinar  as 

características que os diferencian da materia inerte. 

9.  Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa e heterótrofa. 

10.  Identificar os diferentes grupos de seres vivos. 

11.  Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos taxonómicos.  

12.  Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 

13.  Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as  

plantas máis comúns. 

14.  Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados.  

15.  Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e ás  

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

16.  Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación de  

animais e de plantas. 

17.  Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución das 

galaxias. 

18.  Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia.  
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19.  Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 

20.  Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 

21.  Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do día, a  

noite, as estacións, as mareas e as eclipses. 

22.  Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 

23.  Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas.  

24.  Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire. 

25.  Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que  

contribúan a unha solución. 

26.  Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

27.  Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra.  

28.  Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no 

consumo e a reutilización. 

29.  Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 
 
30.  Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 

31.  Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun ecosistema.  

32.  Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

33.  Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
 
 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO 

 
 
 

1.  Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 
 
2.  Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 
 
3.  Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo.  

4.  Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha óptima 

exposición. 

5.  Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co sistema 

inmunitario. 

6.  Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas.  
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7.  Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos de 

conduta alimentaria. 

8.  Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

9.  Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino. 
 
10.  Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 
 
11.  Identificar as principais glándulas endócrinas. Función. 
 
12.  Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e músculos.  

13.  Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na 

adolescencia. 

14.  Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto. 
 
15.  Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 
 
16.  Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 
 
17.  Coñecer e identificar as formas de erosión. 
 
18.  Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas superficiais.  
 
19.  Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión.  

 
20.  Identificar a acción eólica en diferentes ambientes. 
 
21.  Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares. 

22.  Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente 

xeolóxico externo. 

23.  Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos que 

poden xerar. 

24.  Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos. 
 
25.  Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.  
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 

 
 

 

1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células. 
 
2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización. 

 
3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina.  

 
4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose. 

 
5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos. 

 
6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN. 
 
7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética.  

 
8. Ver as mutacións como formas de diversidade xenética. 

 
9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas  

sinxelos. 
 

10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 
 
11. Reflexionar sobre as enfermidades hereditarias e a súa prevención.  
 
12. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación.  

 
13. Coñecer as probas e mecanismos da evolución e a mutación. 
 
14. Realizar interpretacións a partir de arbores filoxenéticas. 
 
15. Conceptualizar a hominización. 
 
16. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar 

cortes xeolóxicos e perfís topográficos. 

17.  Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando 

eóns, eras e períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía.  

18. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas.  

 
19. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise.  
 
20. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación.  

 
21. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas.  
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22. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia.  
 
23. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes  

tróficas. 
 

24. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio. 
 
25. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica. 
 

26. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas.  
 
27. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida  

selectiva. 

28.  Identificar a importancia da utilización de enerxías renovables para a 

sostibilidade do  

planeta. 

29. Utilizar o método científico con destreza. 
 
30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación.  
 
31. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas. 
 
32. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal. 
 
33. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións. 
 
 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE  
 

Na seguinte táboa represéntase a temporalización dos estándares por trimestres (T1, T2 e T3), 

o grao mínimo para superar cada un dos estándares e a relación dos estándares coas 

competencias clave para cada curso. Os estándares imprescindibles sinálanse cun asterisco (*).  

Tamén figuran os procedementos e instrumentos de avaliación e o seu peso nas cualificacións. 
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NCRECIÓNCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS PARA CCONCRECIÓS ELEMENTOS TRANSVERSAISADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALI 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN AGRUPADA DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO  Bioloxía e Xeoloxía 

NIVEL  1º SECUNDARIA OBLIGATORIA ÁREA Bioloxía e xeoloxía (BX) 

 

 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo para superar o 

estándard 
C.C. do 

estándard 

TRIMESTRES 

Procedemento e 

instrumento 
Peso   T1 T2 T3 

PROCEDEMENTO: 

Análise das producións 
dos alumnos/as 
 

INSTRUMENTO: 
Producións 
orais,exposición dun tema 

5% 

1º-BXB1.1.1-Identifica os termos máis 

frecuentes do vocabulario científico, e 
exprésase de xeito correcto tanto 
oralmente como por escrito.* 

 

Identifica os termos máis frecuentes 

do vocabulario científico, e exprésase 
de xeito correcto tanto oralmente 
como por escrito. 

CCL 

CMCT 

X X X 

1º-BXB1.2.2-Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso, utilizando 
diversos soportes.* 

 
 

Transmite a información seleccionada 
utilizando diversos soportes. 

CD CCL X X X 

1º-BXB2.6.2-Describe as características 
xerais da codia, o manto e o núcleo 

terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

 

Describe as características xerais da 
codia, manto e núcleo  da Terra . 

CMCT X   

1º-BXB2.7.3-Recoñece a importancia do 
uso responsable e a xestión sustentable 
dos recursos minerais.* 

 

Recoñece a importancia do uso 
responsable e a xestión sustentable 
dos recursos minerais. 

CSC X   

1º-BXB2.8.1-Recoñece a estrutura e a 
composición da atmosfera.* 
 

 

Recoñece a estrutura e a composición 
da atmosfera. 

CMCT  X  

1º-BXB2.13.1-Comprende e identifica o Comprende que é necesario non CSC  X  
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significado da xestión sustentable da 
auga doce, e enumera medidas 
concretas que colaboren nesa xestión.* 

 
 
 

desaproveitar a auga e explica  por 
que e propón ademáis algunhas 
medidas para non dilapidala. 

CSIEE 

1º-BXB2.14.1-Recoñece os problemas 

de contaminación de augas doces e 
salgadas, en relación coas actividades 
humanas. 

 

Enumera algunhas actividades 

humanas que causan a contaminación 
dos ríos e dos mares. 

CSC  X  

1º-BXB3.5.1-Detalla o proceso da 
nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 
importancia para o conxunto de todos os 

seres vivos.* 
 

Describe o proceso de nutrición 
autótrofa e estima a súa importancia 
para o conxunto de seres vivos. 

CMCT   X 

1º-BXB5.2.1-Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que propón. 

 

Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

CAA CCL X X X 

1º-BXB5.5.2-Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como 

por escrito.* 

Expresa con certa coherencia as 
conclusións das súas investigacións, 
tanto verbalmente como por escrito 

CCL, 
CCEC 

X X X 

 

PROCEDEMENTO: 
Análise das producións 

dos alumnos/as 
 
INSTRUMENTO: 

Investigacións 

10% 

1º-BXB5.1.1-Integra e aplica as 

destrezas propias do método científico. 
 

 Aplica as destrezas propias do 

método científico. 

CAA 

CMCT 

X X X 

1º-BXB5.5.1-Deseña pequenos traballos 
de investigación sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do seu contorno 
ou a alimentación e a nutrición humana, 
para a súa presentación e defensa na 

aula. 
 

Deseña algún traballo de investigación 
sobre animais ou plantas, os 

ecosistemas do seu contorno,... para a 
súa presentación en clase. 

CAA 
CMCT 

CSIEE CD 

  X 

1º-BXB5.5.2-Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como 
por escrito.* 
 

Expresa con certa coherencia as 
conclusións das súas investigacións, 

tanto verbalmente como por escrito 

CCL, 
CCEC 

X X X 
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PROCEDEMENTO: 
Probas específicas 

 
INSTRUMENTO: Proba 
obxectiva 

70% 

1º-BXB2.1.1-Identifica as ideas 
principais sobre a orixe do universo. 
 

Identifica as ideas principais sobre a 
orixe do universo. 

CMCT X   

1º-BXB2.2.1-Recoñece os compoñentes 

do Universo e do Sistema Solar, e 
describe as súas características xerais.* 
 

 

Recoñece os compoñentes do 

Universo e do Sistema Solar, e 
describe as principais características. 

CMCT X   

1º-BXB2.3.1-Precisa as características 
que se dan no planeta Terra que 
permiten o desenvolvemento da vida 

nel, e que non se dan nos outros 
planetas.* 

Recoñece  características do planeta 
Terra que permitan que haxa vida nel. 

CMCT X   

1º-BXB2.4.1-Identifica a posición da 
Terra no Sistema Solar.* 

 

Identifica a posición da Terra no 
Sistema Solar. 

CMCT X   

1º-BXB2.5.1-Categoriza os fenómenos 
principais relacionados co movemento e 
a posición dos astros, e deduce a súa 

importancia para a vida. 
 

Explica de forma sinxela que os 
planetas xiran arredor do Sol. Sabe o 
que orixinan os movementos da 

Terra .Comprende o movemento da 
Lúa arredor da Terra . 

CMCT X   

1º-BXB2.5.2-Interpreta correctamente en 
gráficos e esquemas fenómenos como 

as fases lunares e as eclipses, e 
establece a súa relación coa posición 
relativa da Terra, a Lúa e o Sol.* 

 

Interpreta en gráficos e esquemas as 
fases lunares e as eclipses. 

CMCT X   

1º-BXB2.6.1-Describe as características 
xerais dos materiais máis frecuentes nas 
zonas externas do planeta e xustifica a 

súa distribución en capas en función da 
súa densidade. 
 

Describe as características xerais dos 
materiais máis abundantes do planeta 
Terra. 

CMCT X   

1º-BXB2.6.2-Describe as características 

xerais da codia, o manto e o núcleo 
terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona esas 

características coa súa situación.* 
 

Describe as características xerais da 

codia, manto e núcleo  da Terra . 

CMCT X   
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1º-BXB2.7.1-Identifica minerais e rochas 
utilizando criterios que permitan 
diferencialos.* 

 

Identifica  minerais e rochas   CMCT 
CCA 

X   

1º-BXB2.8.1-Recoñece a estrutura e a 
composición da atmosfera.* 
 

 
 

Recoñece a estrutura e a composición 
da atmosfera. 

CMCT  X  

1º-BXB2.12.1-Describe o ciclo da auga 
en relación cos seus cambios de estado 

de agregación.* 
 
 

 

 Identifica e describe as etapas do 
ciclo da auga. 

CMCT  X  

1º-BXB2.14.1-Recoñece os problemas 
de contaminación de augas doces e 
salgadas, en relación coas actividades 

humanas.* 

Enumera algunhas actividades 
humanas que causan a contaminación 
dos ríos e dos mares. 

CSC  X  

1º-BXB2.15.1-Describe as 
características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra.* 

 

Describe algunhas características que 
posibilitaron o desenvolvemento da 
vida na Terra. 

CMCT X   

1º-BXB3.2.1-Identifica e recoñece 
exemplares característicos de cada un 
dos  grupos taxonómicos, e salienta a 

súa importancia biolóxica. 

Identifica e recoñece algúns 
exemplares de cada un  destes 
grupos. 

CMCT   X 

1º-BXB3.3.1-Discrimina as 
características xerais e singulares de 
cada grupo taxonómico. 

 

Diferencia as características xerais de 
cada grupo taxonómico. 

CMCT   X 

1º-BXB3.4.1-Asocia invertebrados 
comúns co grupo taxonómico ao que 
pertencen.* 

 

Asocia invertebrados comúns co grupo 
taxonómico ao que pertence. 

CMCT   X 

1º-BXB3.4.2-Recoñece exemplares de 
vertebrados e asígnaos á clase á que 
pertencen.* 

 

Recoñece exemplares de vertebrados 
e asígnaos á clase á que pertencen 

CMCT   X 
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1º-BXB3.5.1-Detalla o proceso da 
nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 
importancia para o conxunto de todos os 

seres vivos.* 

Describe o proceso de nutrición 
autótrofa e estima a súa importancia 
para o conxunto de seres vivos. 

CMCT   X 

1º-BXB3.6.1-Clasifica e identifica 
animais e plantas a partir de claves de 
identificación. 

 

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

CAA   X 

1º-BXB3.7.1-Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de interese especial por 

seren especies en perigo de extinción 
ou endémicas. 
 

 
 

Identifica algún exemplar de planta ou 
animal de interese por estar en perigo 
de extinción. 

CMCT   X 

1º-BXB3.7.3-Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dos 

ecosistemas galegos.* 
 

Identifica exemplares de plantas e 
animais propios dos ecosistemas 

galegos. 

CCEC  X  

1º-BXB4.1.1-Identifica os compoñentes 
dun ecosistema.* 

 

Identifica os compoñentes dun 
ecosistema. 

CMCT  X  

1º-BXB4.2.1-Recoñece e enumera os 
factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema.* 

 

Recoñece e enumera algúns factores 
desencadenantes dos desequilibrios 
nun ecosistema. 

CMCT  X  

1º-BXB4.3.1-Selecciona accións que 
preveñen a destrución ambiental. 
 

Selecciona accións que preveñen a 
destrución ambiental. 

CSC 
CSIEE 

 X  

 

PROCEDEMENTO: 
Observación sistemática 
 

INSTRUMENTO: Diario 
de clase 

5% 

1º-BXB1.2.1-Procura, selecciona e 
interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de 
diversas fontes.* 
 

Busca a información requerida en 
varias fontes de información. 

CD CAA X X X 

1º-BXB1.2.3-Utiliza a información de 

carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre 

Utiliza a información de carácter 

científico para formar unha opinión 
propia. 

CAA CCL X X X 
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problemas relacionados. 

1º-BXB1.3.1-Coñece e respecta as 
normas de seguridade no laboratorio, e 
coida os instrumentos e o material 

empregado. 

Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, e coida os 
instrumentos e o material empregado. 

CMCT 
CSC 

X X X 

1º-BXB1.3.2-Desenvolve con autonomía 
a planificación do traballo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material básico de 
laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas 

observacións e interpreta os seus 
resultados. 

Desenvolve un traballo experimental, 
utilizando  material básico de 
laboratorio, argumenta o proceso 

seguido e interpreta os seus 
resultados. 

CSIEE 
CMCT 
CAA 

X X X 

1º-BXB5.3.1-Utiliza diferentes fontes de 
información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas 
investigacións.* 

           Utiliza diferentes fontes de 
información, apoiándose nas Tic, para 

a elaboración e presentación das súas 
investigacións. 

CMCT CD X X X 

1º-BXB5.4.1-Participa, valora e respecta 
o traballo individual e en grupo.* 

 

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

CSC 
CSIEE 

X X X 

 

PROCEDEMENTO: 
Análise das producións 
dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTO: 
Caderno de clase 

10% 

1º-BXB1.1.1-Identifica os termos máis 

frecuentes do vocabulario científico, e 
exprésase de xeito correcto tanto 
oralmente como por escrito.* 

 

Identifica os termos máis frecuentes 

do vocabulario científico, e exprésase 
de xeito correcto tanto oralmente 
como por escrito. 

CCL 

CMCT 

X X X 

1º-BXB1.2.2-Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso, utilizando 
diversos soportes.* 

Transmite a información seleccionada 
utilizando diversos soportes. 

CD CCL X X X 

1º-BXB2.2.1-Recoñece os compoñentes 

do Universo e do Sistema Solar, e 
describe as súas características xerais.* 

Recoñece os compoñentes do 

Universo e do Sistema Solar, e 
describe as principais características. 

CMCT X   

1º-BXB2.3.1-Precisa as características 
que se dan no planeta Terra que 

permiten o desenvolvemento da vida 
nel, e que non se dan nos outros 
planetas. 

Recoñece  características do planeta 
Terra que permitan que haxa vida nel. 

CMCT X   

1º-BXB2.7.2-Describe algunhas das 

aplicacións máis frecuentes dos 

Describe algunha aplicación  dos 

minerais e das rochas no ámbito da 

CCEC  X  
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minerais e das rochas no ámbito da vida 
cotiá.* 

vida cotiá. 

1º-BXB2.7.3-Recoñece a importancia do 
uso responsable e a xestión sustentable 

dos recursos minerais. 

Recoñece a importancia do uso 
responsable e a xestión sustentable 

dos recursos minerais. 

CSC X   

1º-BXB2.8.2-Recoñece a composición 
do aire e identifica os contaminantes 
principais en relación coa súa orixe.* 

Recoñece a composición do aire e 
identifica algúns dos seus 
contaminantes.  

CMCT  X  

1º-BXB2.8.3-Identifica e xustifica con 

argumentacións sinxelas as causas que 
sustentan o papel protector da 
atmosfera para os seres vivos. 

Identifica as causas que sustentan o 

papel protector da atmosfera para os 
seres vivos. 

CMCT  X  

1º-BXB2.9.1-Relaciona a contaminación 

ambiental coa deterioración ambiental, e 
propón accións e hábitos que contribúan 
á súa solución.* 

Propón accións e hábitos que 

contribúan á  solución da 
contaminación ambiental. 

CSC 

CSIEE 

 X  

1º-BXB2.10.1-Relaciona situacións en 

que a actividade humana interfire coa 
acción protectora da atmosfera. 
 

Identifica varias repercusións 

negativas de actividades humanas no 
mantemento da atmosfera. 

CSC  X  

1º-BXB2.11.1-Recoñece as propiedades 

anómalas da auga en relación coas 
súas consecuencias para o mantemento 
da vida na Terra. 

Identifica e describe 

algunhas  propiedades da auga. 

CMCT  X  

1º-BXB2.13.1-Comprende e identifica o 

significado da xestión sustentable da 
auga doce, e enumera medidas 
concretas que colaboren nesa xestión.* 

Comprende que é necesario non 

desaproveitar a auga e explica  por 
que e propón ademáis algunhas 
medidas para non dilapidala. 

CSC 

CSIEE 

 X  

1º-BXB2.15.1-Describe as 

características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

Describe algunhas características que 

posibilitaron o desenvolvemento da 
vida na Terra. 

CMCT X   

1º-BXB3.1.1-Estima a importancia da 
biodiversidade e aplica criterios de 

clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas 
máis comúns co seu grupo taxonómico*. 

 Estima a importancia da 
biodiversidade e clasifica os seres 

vivos relacionando animais e plantas 
co seu grupo taxonómico. 

CCEC 
CMCT 

  X 

1º-BXB3.4.1-Asocia invertebrados 

comúns co grupo taxonómico ao que 

Asocia invertebrados comúns co grupo 

taxonómico ao que pertence. 

CMCT   X 
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pertencen.* 

1º-BXB3.5.2-Describe as características 
xerais e singulares dos principais grupos 
de plantas.* 

Describe as características comúns 
das plantas. 

CMCT   X 

1º-BXB3.7.2-Relaciona coa súa 

adaptación ao medio a presenza de 
determinadas estruturas nos animais e 
nas plantas máis comúns. 

Relaciona determinadas estruturas 

nos animais e nas plantas coa súa 
adaptación ao medio. 

CAA 

CMCT 

  X 

1º-BXB4.2.1-Recoñece e enumera os 

factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

Recoñece e enumera algúns factores 

desencadenantes dos desequilibrios 
nun ecosistema. 

CMCT  X  
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN AGRUPADA DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO Bioloxía 3º ESO 

NIVEL 3º SECUNDARIA OBLIGATORIA ÁREA Bioloxía e xeoloxía (BX) 

 

 

CRITERIOS PARA A 

CUALIFICACIÓN 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo para superar o 

estándard 
C.C. do 

estándard 

TRIMESTRES 

Procedemento e 

instrumento 
Peso  T1 T2 T3 

PROCEDEMENTO: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as 

 

INSTRUMENTO: 

Investigacións 

10% 

3º-BXB6.1.1-Integra e aplica as 

destrezas propias do método 

científico.* 

Aplica as destrezas propias do 

método científico. 
CAA 

CMCT 
X X X 

3º-BXB6.2.1-Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que propón.* 

 

Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que 

propón. 

CAA CCL X X X 

3º-BXB6.3.1-Utiliza fontes de 

información apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación 

Utiliza fontes de información 

apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das 

CMCT CD X X X 
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das súas investigacións. súas investigacións. 

3º-BXB6.5.1-Deseña pequenos 

traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os ecosistemas 

do seu contorno ou a alimentación e 

a nutrición humana, para a súa 

presentación e defensa na aula. 

Deseña pequenos traballos de 

investigación sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do seu 

contorno ou a alimentación e a 

nutrición humana, para a súa 

presentación e defensa na aula. 

CSIEE CD X X X 

3º-BXB6.5.2-Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito.* 

Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das 

súas investigacións, tanto 

verbalmente como por escrito. 

CCL 

CCEC 
X X X 

 

PROCEDEMENTO: 

Probas específicas 

 

INSTRUMENTO: 

Proba obxectiva 

70% 

3º-BXB1.1.1-Identifica os termos 

máis frecuentes do vocabulario 

científico, e exprésase de xeito 

correcto tanto oralmente como por 

escrito.* 

Identifica os termos máis 

frecuentes do vocabulario 

científico, e exprésase de xeito 

correcto. 

CCL 

CMCT 
X X X 

3º-BXB2.1.2-Establece 

comparativamente as analoxías e as 

diferenzas entre célula procariota e 

eucariota, e entre célula animal e 

vexetal.* 

Establece comparativamente as 

analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e 

entre célula animal e vexetal. 

CMCT X   

3º-BXB2.2.1-Recoñece e diferencia a 

importancia de cada función para o 

mantemento da vida.* 

Recoñece e diferencia a 

importancia de cada función para 

o mantemento da vida. 

CMCT X   

3º-BXB3.11.1-Discrimina o proceso Discrimina o proceso de nutrición CMCT X   
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de nutrición do da alimentación. do da alimentación. 

3º-BXB3.11.2-Relaciona cada 

nutriente coa súa función no 

organismo, e recoñece hábitos 

nutricionais saudables.* 

Relaciona cada nutriente coa súa 

función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais 

saudables. 

CMCT X   

3º-BXB3.14.1-Determina e identifica, 

a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os sistemas 

implicados na función de nutrición, e 

relaciónao coa súa contribución no 

proceso.* 

Determina e identifica, a partir de 

gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os 

sistemas implicados na función 

de nutrición. 

CMCT X X  

3º-BXB3.15.1-Recoñece a función de 

cada aparello e de cada sistema nas 

funcións de nutrición.* 

Recoñece a función de cada 

aparello e de cada sistema nas 

funcións de nutrición. 

CMCT X X  

3º-BXB3.16.1-Coñece e explica os 

compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor, e 

o seu funcionamento.* 

Coñece e explica os 

compoñentes dos aparellos 

dixestivo, circulatorio, respiratorio 

e excretor, e o seu 

funcionamento. 

CMCT X X  

3º-BXB3.18.1-Especifica a función de 

cada aparello e de cada sistema 

implicados nas funcións de relación.* 

Especifica a función de cada 

aparello e de cada sistema 

implicados nas funcións de 

relación. 

CMCT  X  

3º-BXB3.18.2-Describe os procesos 

implicados na función de relación, e 

identifica o órgano ou a estrutura 

 Identifica o órgano ou a estrutura 

responsables de cada proceso. 

CMCT  X  
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responsables de cada proceso. 

3º-BXB3.18.3-Clasifica os tipos de 

receptores sensoriais e relaciónaos 

cos órganos dos sentidos en que se 

atopan. 

Clasifica os tipos de receptores 

sensoriais e relaciónaos cos 

órganos dos sentidos en que se 

atopan. 

CMCT  X  

3º-BXB3.20.1-Enumera as glándulas 

endócrinas e asocia con elas as 

hormonas segregadas e a súa 

función.* 

Identifica as glándulas 

endócrinas. 
CMCT  X  

3º-BXB3.22.1-Localiza os principais 

ósos e músculos do corpo humano 

en esquemas do aparello locomotor.* 

Localiza os principais ósos e 

músculos do corpo humano en 

esquemas do aparello locomotor. 

CMCT  X  

3º-BXB3.23.1-Diferencia os tipos de 

músculos en función do seu tipo de 

contracción, e relaciónaos co sistema 

nervioso que os controla. 

Identifica as relacións funcionais 

entr músculos e sistema nervioso 
CMCT  X  

3º-BXB3.25.1-Identifica en esquemas 

os órganos do aparello reprodutor 

masculino e feminino, e especifica a 

súa función.* 

Identifica en esquemas os 

órganos do aparello reprodutor 

masculino e feminino. 

CMCT   X 

3º-BXB3.26.1-Describe as principais 

etapas do ciclo menstrual e indica 

que glándulas e que hormonas 

participan na súa regulación. 

Identifica as principais etapas do 

ciclo menstrual. 
CMCT   X 
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3º-BXB3.26.2-Identifica os 

acontecementos fundamentais da 

fecundación, do embarazo e do parto. 

Identifica os acontecementos 

fundamentais da fecundación, do 

embarazo e do parto 

CMCT   X 

3º-BXB4.3.1-Analiza a actividade de 

erosión, transporte e sedimentación 

producida polas augas superficiais, e 

recoñece algún dos seus efectos no 

relevo. 

 Recoñece algún dos seus 

efectos no relevo. 

CMCT   X 

3º-BXB4.5.1-Relaciona os 

movementos da auga do mar coa 

erosión, o transporte e a 

sedimentación no litoral, e identifica 

algunhas formas resultantes 

características. 

Identifica algunhas formas 

resultantes características. 
CMCT   X 

3º-BXB4.6.1-Asocia a actividade 

eólica cos ambientes en que esta 

actividade xeolóxica pode ser 

relevante. 

Identifica algunhas formas 

resultantes características. 
CMCT   X 

3º-BXB4.7.1-Analiza a dinámica 

glaciar e identifica os seus efectos 

sobre o relevo. 

Identifica algunhas formas 

resultantes características. 
CMCT   X 

3º-BXB4.10.2-Diferencia un proceso 

xeolóxico externo dun interno e 

identifica os seus efectos no relevo. 

Diferencia un proceso xeolóxico 

externo dun interno 
CMCT   X 

3º-BXB4.11.1-Coñece e describe 

como se orixinan os sismos e os 

 Describe como se orixinan os CMCT   X 
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efectos que xeran.* sismos e os efectos que xeran. 

3º-BXB3.1.1-Interpreta os niveis de 

organización no ser humano e 

procura a relación entre eles.* 

Interpreta os niveis de 

organización no ser humano e 

procura a relación entre eles. 

CAA X   

3º-BXB3.1.2-Diferencia os tipos 

celulares e describe a función dos 

orgánulos máis importantes.* 

Asocia a función cos orgánulos. CMCT X   

3º-BXB4.2.1-Relaciona a enerxía 

solar cos procesos externos, e 

xustifica o papel da gravidade na súa 

dinámica. 

Identifica a enerxía solar cos 

procesos externos, e xustifica o 

papel da gravidade na súa 

dinámica. 

CMCT   X 

3º-BXB4.2.2-Diferencia os procesos 

de meteorización, erosión, transporte 

e sedimentación, e os seus efectos 

no relevo.* 

Diferencia os procesos de 

meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación. 

CMCT   X 

 

PROCEDEMENTO: 

Probas específicas 

 

INSTRUMENTO: 

Exposición dun tema 

5% 

3º-BXB3.9.1-Detecta as situacións de 

risco para a saúde relacionadas co 

consumo de substancias tóxicas e 

estimulantes, como tabaco, alcohol, 

drogas, etc., contrasta os seus 

efectos nocivos e propón medidas de 

prevención e control.* 

Sabe das situacións de risco para a 

saúde relacionadas co consumo de 

substancias tóxicas e estimulantes. 

CSC 

CSIEE 
 X  

3º-BXB3.13.1-Valora e determina 

unha dieta equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os principais 

Identifica os principais trastornos da 

conduta alimentaria. 
CAA 

CSC 
X   
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trastornos da conduta alimentaria.* 

3º-BXB1.2.1-Procura, selecciona e 

interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de 

diversas fontes.* 

Interpreta a información de carácter 

científico. 
CD, 

CAA 
X X X 

3º-BXB1.2.2-Transmite a información 

seleccionada de xeito preciso 

utilizando diversos soportes.* 

Transmite a información 

seleccionada utilizando diversos 

soportes. 

CD, 

CCL 
X X X 

 

PROCEDEMENTO: 

Observación 

sistemática 

 

INSTRUMENTO: 

Diario de clase 

5% 

3º-BXB1.3.1-Coñece e respecta as 

normas de seguridade no laboratorio, 

e coida os instrumentos e o material 

empregado. 

Coñece e respecta as normas de 

seguridade no laboratorio, e coida 

os instrumentos e o material 

empregado. 

CMCT 

CSC 
X X X 

3º-BXB3.29.1-Actúa, decide e 

defende responsablemente a súa 

sexualidade e a das persoas do seu 

contorno. 

Defende responsablemente a súa 

sexualidade e a das persoas do seu 

contorno. 

CSC 

CCEC 
X X X 

3º-BXB6.4.1-Participa, valora e 

respecta o traballo individual e en 

grupo.* 

Participa, valora e respecta o 

traballo individual e en grupo. 
CAA 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

X X X 

 

PROCEDEMENTO: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as 

 

10% 

3º-BXB1.2.3-Utiliza a información de 

carácter científico para formar unha 

opinión propia e argumentar sobre 

problemas relacionados. 

Utiliza a información de carácter 

científico para formar unha opinión 

propia. 

CAA 

CCL 
X X X 
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INSTRUMENTO: 

Caderno de clase 
3º-BXB1.3.2-Desenvolve con 

autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material básico 

de laboratorio, argumenta o proceso 

experimental seguido, describe as 

súas observacións e interpreta os 

seus resultados. 

Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo 

experimental. 

CSIEE 

CMCT 

CAA 

X X X 

3º-BXB2.1.1-Diferencia a materia viva 

da inerte partindo das características 

particulares de ambas.* 

Diferencia a materia viva da inerte CMCT X   

3º-BXB2.2.2-Contrasta o proceso de 

nutrición autótrofa e nutrición 

heterótrofa, e deduce a relación entre 

elas. 

Diferenza o proceso de nutrición 

autótrofa e nutrición heterótrofa. 
CMCT X   

3º-BXB3.2.1-Recoñece os principais 

tecidos que conforman o corpo 

humano e asóciaos á súa función.* 

Recoñece os principais tecidos que 

conforman o corpo humano e 

asóciaos á súa función. 

CMCT X   

3º-BXB3.3.1-Argumenta as 

implicacións dos hábitos para a 

saúde, e xustifica con exemplos as 

eleccións que realiza ou pode realizar 

para promovela individual e 

colectivamente. 

Coñece as implicacións dos hábitos 

para a saúde. 
CSC   X 

3º-BXB3.4.1-Recoñece as doenzas e 

as infeccións máis comúns, e 

Coñece as doenzas e as infeccións 

máis comúns, 
CMCT   X 
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relaciónaas coas súas causas.* 

3º-BXB3.4.2-Distingue e explica os 

mecanismos de transmisión das 

doenzas infecciosas.* 

Diferenza e explica os mecanismos 

de transmisión das doenzas 

infecciosas. 

CMCT   X 

3º-BXB3.5.1-Coñece e describe 

hábitos de vida saudable e 

identifícaos como medio de 

promoción da súa saúde e da das 

demais persoas. 

Coñece  hábitos de vida saudable. CSC X X X 

3º-BXB3.5.2-Propón métodos para 

evitar o contaxio e a propagación das 

doenzas infecciosas máis comúns.* 

Coñece como evitar o contaxio e a 

propagación das doenzas 

infecciosas máis comúns. 

CSIEE 

CSC 
  X 

3º-BXB3.6.1-Establece diferenzas 

entre as doenzas que afectan as 

rexións dun mundo globalizado, e 

deseña propostas de actuación. 

Diferenza os tipos  de doenzas  dun 

mundo globalizado. 
CSC 

CSIEE 
X X X 

3º-BXB3.7.1-Explica en que consiste 

o proceso de inmunidade, e valora o 

papel das vacinas como método de 

prevención das doenzas.* 

 Valora o papel das vacinas como 

método de prevención das 

doenzas. 

CMCT 

CSC 
  X 

3º-BXB3.8.1-Detalla a importancia da 

doazón de células, sangue e órganos 

para a sociedade e para o ser 

humano. 

Identifica a importancia da doazón 

de células, sangue e órganos para 

a sociedade e para o ser humano. 

CSC X   
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3º-BXB3.10.1-Identifica as 

consecuencias de seguir condutas de 

risco coas drogas, para o individuo e 

a sociedade. 

Identifica as consecuencias de 

seguir condutas de risco coas 

drogas, para o individuo e a 

sociedade. 

CSC  X  

3º-BXB3.12.1-Deseña hábitos 

nutricionais saudables mediante a 

elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando táboas con grupos de 

alimentos cos nutrientes principais 

presentes neles e o seu valor 

calórico.* 

Deseña hábitos nutricionais 

saudables mediante a elaboración 

de dietas equilibradas, utilizando 

táboas con grupos de alimentos cos 

nutrientes principais presentes 

neles e o seu valor calórico. 

CAA CD X   

3º-BXB3.21.1-Recoñece algún 

proceso que teña lugar na vida cotiá 

no que se evidencie claramente a 

integración neuroendócrina. 

Identifica algún proceso de 

integración neuroendócrina. 
CMCT  X  

3º-BXB3.24.1-Identifica os factores 

de risco máis frecuentes que poden 

afectar o aparello locomotor e 

relaciónaos coas lesións que 

producen. 

Identifica os factores de risco máis 

frecuentes que poden afectar o 

aparello locomotor. 

CSC 

CAA 
 X  

3º-BXB3.27.1-Discrimina os métodos 

de anticoncepción humana. 
Coñece os métodos de 

anticoncepción humana. 
CMCT   X 

3º-BXB3.27.2-Categoriza as 

principais doenzas de transmisión 

sexual e argumenta sobre a súa 

prevención. 

Coñece as principais doenzas de 

transmisión sexual e  a súa 

prevención. 

CMCT 

CSC 

CCEC 

  X 
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3º-BXB3.28.1-Identifica as técnicas 

de reprodución asistida máis 

frecuentes. 

Identifica as técnicas de 

reprodución asistida máis 

frecuentes. 

CMCT   X 

3º-BXB4.1.1-Identifica a influencia do 

clima e das características das 

rochas que condicionan os tipos de 

relevo e inflúen neles.* 

Identifica a influencia do clima e 

das características das rochas que 

condicionan os tipos de relevo. 

CMCT   X 

3º-BXB4.4.1-Valora e analiza a 

importancia das augas subterráneas 

e os riscos da súa sobreexplotación. 

Descrebe a importancia das augas 

subterráneas e os riscos da súa 

sobreexplotación. 

CMCT 

CSC 
  X 

3º-BXB4.8.1-Investiga acerca da 

paisaxe do seu contorno máis 

próximo e identifica algúns dos 

factores que condicionaron a súa 

modelaxe. 

Da paisaxe do seu contorno máis 

próximo  identifica algúns dos 

factores que condicionaron a súa 

modelaxe. 

CCEC 

CAA 
  X 

3º-BXB4.9.1-Identifica a intervención 

de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión, transporte e 

sedimentación. 

Identifica a intervención de seres 

vivos en procesos de 

meteorización, erosión, transporte e 

sedimentación. 

CMCT   X 

3º-BXB4.9.2-Valora e describe a 

importancia das actividades humanas 

na transformación da superficie 

terrestre. 

Identifica a importancia das 

actividades humanas na 

transformación da superficie 

terrestre. 

CSC 

CCEC 
  X 

3º-BXB4.11.2-Relaciona os tipos de 

erupción volcánica co magma que as 

orixina, e asóciaos co seu grao de 

Relaciona os tipos de erupción 

volcánica co magma que as orixina, 

e asóciaos co seu grao de perigo. 

CMCT   X 
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perigo. 

3º-BXB4.12.1-Xustifica a existencia 

de zonas en que os terremotos son 

máis frecuentes e de maior 

magnitude. 

Xustifica a existencia de zonas en 

que os terremotos son máis 

frecuentes e de maior magnitude. 

CAA 

CMCT 
  X 

3º-BXB5.2.1-Recoñece a fraxilidade 

do solo e valora a necesidade de 

protexelo.* 

Recoñece a fraxilidade do solo e 

valora a necesidade de protexelo. 
CMCT 

CSC 
  X 

3º-BXB3.17.1-Diferencia as doenzas 

máis frecuentes dos órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na 

nutrición, e asóciaas coas súas 

causas.* 

 

Diferencia as doenzas máis 

frecuentes dos órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados 

na nutrición, e asóciaas coas súas 

causas. 

CMCT X X  

3º-BXB3.19.1-Identifica algunhas 

doenzas comúns do sistema nervioso 

e relaciónaas coas súas causas, cos 

factores de risco e coa súa 

prevención. 

Identifica algunhas doenzas 

comúns do sistema nervioso. 
CMCT, 

CSC 
 X  

3º-BXB5.13.1-Valora e describe o 

risco sísmico e, de ser o caso, 

volcánico existente na zona en que 

habita, e coñece as medidas de 

prevención que debe adoptar. 

Describe o risco sísmico e, de ser o 

caso, volcánico existente na zona 

en que habita, e coñece as 

medidas de prevención que debe 

adoptar. 

CAA, 

CSC 
  X 
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3º-BXB5.1.1-Recoñece que o solo é 

o resultado da interacción entre os 

compoñentes bióticos e abióticos, e 

sinala algunha das súas interaccións. 

Recoñece que o solo é o resultado 

da interacción entre os 

compoñentes bióticos e abióticos. 

CMCT   X 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN AGRUPADA DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO Bioloxía 4º ESO 

NIVEL 4º SECUNDARIA OBLIGATORIA ÁREA Bioloxía e xeoloxía (BX) 

 

 

CRITERIOS PARA A 

CUALIFICACIÓN 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo para superar o 

estándard 

C.C. do 

estánda

rd 

TRIMESTRES 

Procedemento e 

instrumento 
Peso  T1 T2 T3 

PROCEDEMENTO: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as 

 

INSTRUMENTO: 

Rúbrica 

5% 

4º-BXB1.1.2-Identifica tipos de 

células utilizando o microscopio 

óptico, micrografías e esquemas 

gráficos. 

Identifica tipos de células. CD, 

CAA 
X   

4º-BXB1.2.1-Distingue os 

compoñentes do núcleo e a súa 

función segundo as etapas do ciclo 

celular.* 

 

Distingue os compoñentes do 

núcleo e a súa función segundo as 

etapas do ciclo celular. 

CCL, 

CAA 
X   
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PROCEDEMENTO: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as 

 

INSTRUMENTO: 

Rúbrica 

10% 

4º-BXB4.1.1-Integra e aplica as 

destrezas propias dos métodos da 

ciencia.* 

ntegra e aplica as destrezas 

propias dos métodos da ciencia. 
CAA, 

CMCT, 

CSIEE 

X X X 

4º-BXB4.2.1-Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que propón.* 
Utiliza argumentos que xustifiquen 

as hipóteses que propón. 
CAA, 

CCL, 

CMCT 

X X X 

4º-BXB4.3.1-Utiliza fontes de 

información, apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a presentación 

das súas investigacións.* 

Utiliza fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das 

súas investigacións. 

CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CD 

X X X 

4º-BXB4.4.1-Participa, valora e 

respecta o traballo individual e en 

grupo.* 

 

Participa, valora e respecta o 

traballo individual e en grupo. 
CAA, 

CSC, 

CSIEE 

X X X 

4º-BXB4.5.1-Deseña pequenos 

traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os ecosistemas 

do seu contorno ou a alimentación e 

a nutrición humana, para a súa 

presentación e a súa defensa na 

aula. 

Deseña pequenos traballos de 

investigación sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do seu 

contorno ou a alimentación e a 

nutrición humana, para a súa 

presentación e a súa defensa na 

aula. 

CCL, 

CSIEE, 

CD, 

CMCT 

 X X 

4º-BXB4.5.2-Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito.* 

Expresa con precisión e coherencia 

as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito. 

CCL X X X 
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PROCEDEMENTO: 

Probas escritas  

 

INSTRUMENTO:  

Escalas de 

comprobación para 

as distintas 

respostas. 

70% 

4º-BXB1.1.1-Compara a célula 

procariota e a eucariota, a animal e a 

vexetal, e recoñece a función dos 

orgánulos celulares e a relación entre 

morfoloxía e función.* 

Compara a célula procariota e a 

eucariota, a animal e a vexetal, e 

recoñece a función dos orgánulos 

celulares. 

CAA, 

CMCT 
X   

4º-BXB1.4.1-Recoñece as fases da 

mitose e meiose, diferencia ambos os 

procesos e distingue o seu 

significado biolóxico.* 

Recoñece as fases da mitose e 

meiose, diferencia ambos os 

procesos e distingue o seu 

significado biolóxico. 

CMCT, 

CAA 
X   

4º-BXB1.5.1-Distingue os ácidos 

nucleicos e enumera os seus 

compoñentes.* 

Distingue os ácidos nucleicos. CAA, 

CSIEE 
X   

4º-BXB1.7.1-Ilustra os mecanismos 

da expresión xenética por medio do 

código xenético.* 

Manexa o código xenético. CAA, 

CSIEE 
X   

4º-BXB1.8.1-Recoñece e explica en 

que consisten as mutacións e os 

seus tipos.* 

 

Conta en que consisten as 

mutacións. 
CMCT, 

CAA 
X   

4º-BXB1.9.1-Recoñece os principios 

básicos da xenética mendeliana e 

resolve problemas prácticos de 

cruzamentos con un ou dous 

caracteres.* 

Recoñece os principios básicos da 

xenética mendeliana e resolve 

problemas prácticos de 

cruzamentos con un ou dous 

caracteres. 

CMCT, 

CAA, 

CCEC 

X   
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4º-BXB1.10.1-Resolve problemas 

prácticos sobre a herdanza do sexo e 

a ligada ao sexo.* 

 

Resolve problemas prácticos sobre 

a herdanza do sexo e a ligada ao 

sexo. 

CAA, 

CSIEE 
X   

4º-BXB1.11.1-Identifica as doenzas 

hereditarias máis frecuentes e o seu 

alcance social, e resolve problemas 

prácticos sobre doenzas hereditarias, 

utilizando árbores xenealóxicas.* 

 Resolve problemas prácticos sobre 

doenzas hereditarias, utilizando 

árbores xenealóxicas. 

CMCT, 

CSC 
X   

4º-BXB1.17.1-Establece a relación 

entre variabilidade xenética, 

adaptación e selección natural.* 

Establece a relación entre 

variabilidade xenética, adaptación e 

selección natural. 

CAA  X  

4º-BXB2.5.1-Interpreta un mapa 

topográfico e fai perfís topográficos.. 

 

Interpreta un mapa topográfico e fai 

perfís topográficos.. 
CMCT, 

CCL 
  X 

4º-BXB2.6.1-Analiza e compara os 

modelos que explican a estrutura e a 

composición da Terra. 

compara os modelos que explican a 

estrutura da Terra 
CAA   X 

4º-BXB2.7.1-Relaciona as 

características da estrutura interna da 

Terra e asóciaas cos fenómenos 

superficiais. 

 

Asocia a estrutura interna da 

Terra  cos fenómenos superficiais. 
CAA, 

CSIEE 
  X 
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4º-BXB3.1.1-Identifica o concepto de 

ecosistema e distingue os seus 

compoñentes.* 

Identifica o concepto de ecosistema 

e distingue os seus compoñentes. 
CMCT  X  

4º-BXB3.1.2-Analiza as relacións 

entre biótopo e biocenose, e avalía a 

súa importancia para manter o 

equilibrio do ecosistema. 

Identifica as relacións entre biótopo 

e biocenose 
CAA, 

CSIEE, 

CCL 

 X  

4º-BXB3.3.1-Recoñece os factores 

ambientais que condicionan o 

desenvolvemento dos seres vivos 

nun ambiente determinado, e valora a 

súa importancia na conservación 

deste. 

Recoñece os factores ambientais 

que condicionan o 

desenvolvemento dos seres vivos 

nun ambiente determinado. 

CMCT, 

CAA 
 X  

4º-BXB3.5.1-Recoñece os niveis 

tróficos e as súas relacións nos 

ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o 

mantemento destas.* 

Recoñece os niveis tróficos CAA, 

CSC, 

CCL 

 X  

4º-BXB3.7.1-Establece a relación 

entre as transferencias de enerxía 

dos niveis tróficos e a súa eficiencia 

enerxética. 

Coñece a  transferencias de 

enerxía dos niveis tróficos. 
CAA  X  

 

PROCEDEMENTO: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as 

5% 

4º-BXB1.16.1-Distingue as 

características diferenciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo.* 

Distingue as características 

diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo e neodarwinismo. 

CMCT, 

CAA 
 X  
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INSTRUMENTO: 

Rúbrica 

 

 

 

PROCEDEMENTO: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as 

 

INSTRUMENTO: 

Caderno de clase, 

Rúbricas 

10% 

4º-BXB1.3.1-Recoñece as partes dun 

cromosoma utilizándoo para construír 

un cariotipo. 

construe un cariotipo. CMCT X   

4º-BXB1.6.1-Recoñece a función do 

ADN como portador da información 

xenética, e relaciónao co concepto de 

xene.* 

Recoñece a función do ADN como 

portador da información xenética, e 

relaciónao co concepto de xene. 

CAA X   

4º-BXB1.12.1-Diferencia técnicas de 

traballo en enxeñaría xenética.* 
Descrebe técnicas de traballo en 

enxeñaría xenética. 
CMCT, 

CSIEE 
X   

4º-BXB1.13.1-Describe as técnicas 

de clonación animal, distinguindo 

clonación terapéutica e reprodutiva. 

Describe as técnicas de clonación 

animal. 
CSC, 

CSIEE, 

CAA 

X   

4º-BXB1.14.1-Analiza as implicacións 

éticas, sociais e ambientais da 

enxeñaría xenética.* 

Cita as implicacións éticas, sociais 

e ambientais da enxeñaría 

xenética. 

CSC, 

CSIEE 
X   

4º-BXB1.15.1-Interpreta criticamente 

as consecuencias dos avances 

actuais no campo da biotecnoloxía. 

Cita as consecuencias dos avances 

actuais no campo da biotecnoloxía. 
CSC X   

4º-BXB1.18.1-Interpreta árbores 

filoxenéticas.* 
Interpreta árbores filoxenéticas. CAA  X  
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4º-BXB1.19.1-Recoñece e describe 

as fases da hominización. 
Recoñece  as fases da 

hominización. 
CMCT, 

CCL 
 X  

4º-BXB2.1.1-Identifica e describe 

feitos que amosen a Terra como un 

planeta cambiante, e relaciónaos cos 

fenómenos que suceden na 

actualidade. 

Identifica  a Terra como un planeta 

cambiante. 
CAA   X 

4º-BXB2.2.1-Reconstrúe algúns 

cambios notables na Terra, mediante 

a utilización de modelos temporais a 

escala e recoñecendo as unidades 

temporais na historia xeolóxica.* 

Recoñece as unidades temporais 

na historia xeolóxica. 
CAA, 

CSIEE 
  X 

4º-BXB2.3.1-Discrimina os principais 

acontecementos xeolóxicos, 

climáticos e biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia da Terra, e 

recoñece algúns animais e plantas 

característicos de cada era.* 

Descrebe os principais 

acontecementos xeolóxicos, 

climáticos e biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia da Terra, 

e recoñece algúns animais e 

plantas característicos de cada era. 

CMCT   X 

4º-BXB2.4.1-Relaciona algún dos 

fósiles guía máis característico coa 

súa era xeolóxica. 

Relaciona algún dos fósiles guía 

máis característico coa súa era 

xeolóxica. 

CAA   X 

4º-BXB2.5.2-Resolve problemas 

sinxelos de datación relativa, 

aplicando os principios de 

superposición de estratos, 

superposición de procesos e 

correlación.* 

Resolve problemas sinxelos de 

datación relativa, 
CMCT   X 
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4º-BXB2.8.1-Expresa algunhas 

evidencias actuais da deriva 

continental e da expansión do fondo 

oceánico.* 

 

 Recoñece  evidencias actuais da 

deriva continental e da expansión 

do fondo oceánico. 

CAA   X 

4º-BXB2.9.1-Coñece e explica 

razoadamente os movementos 

relativos das placas litosféricas.* 

 Descrebe os movementos relativos 

das placas litosféricas. 

CAA, 

CMCT 
  X 

4º-BXB2.9.2-Interpreta as 

consecuencias dos movementos das 

placas no relevo. 

Identifica as consecuencias dos 

movementos das placas no relevo. 
CAA   X 

4º-BXB2.10.1-Identifica as causas 

dos principais relevos terrestres.* 
Identifica as causas dos principais 

relevos terrestres. 
CMCT   X 

4º-BXB2.11.1-Relaciona os 

movementos das placas con 

procesos tectónicos. 

Relaciona os movementos das 

placas con procesos tectónicos. 
CAA, 

CCL 
  X 

4º-BXB2.12.1-Interpreta a evolución 

do relevo baixo a influencia da 

dinámica externa e interna. 

Interpreta a evolución do relevo 

baixo a influencia da dinámica 

externa e interna. 

CAA   X 

4º-BXB3.2.1-Interpreta as 

adaptacións dos seres vivos a un 

ambiente determinado, relacionando 

a adaptación co factor ou os factores 

ambientais desencadeantes deste. 

Coñece as adaptacións dos seres 

vivos a un ambiente determinado, 
CSC, 

CAA 
 X  
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4º-BXB3.4.1-Recoñece e describe 

relacións e a súa influencia na 

regulación dos ecosistemas, 

interpretando casos prácticos en 

contextos reais. 

Recoñece e describe relacións e a 

súa influencia na regulación dos 

ecosistemas, interpretando casos 

prácticos en contextos reais. 

CMCT  X  

4º-BXB3.6.1-Compara as 

consecuencias prácticas na xestión 

sustentable dalgúns recursos por 

parte do ser humano, e valora 

criticamente a súa importancia. 

Compara as consecuencias 

prácticas na xestión sustentable 

dalgúns recursos  

CSC, 

CCEC 
 X  

4º-BXB3.8.1-Argumenta sobre as 

actuacións humanas que teñen unha 

influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, esgotamento de 

recursos, etc.* 

Descrebe as actuacións humanas 

que teñen unha influencia negativa 

sobre os ecosistemas: 

contaminación, desertización, 

esgotamento de recursos, etc. 

CSC, 

CCL, 

CCEC 

 X  

4º-BXB3.8.2-Defende e conclúe 

sobre posibles actuacións para a 

mellora ambiental e analiza desde 

distintos puntos de vista un problema 

ambiental do contorno próximo, 

elabora informes e preséntaos 

utilizando distintos medios. 

Identifica posibles actuacións para 

a mellora  dun problema ambiental 

do contorno próximo. 

CMCT, 

CAA, 

CCL 

 X  

4º-BXB3.9.1-Describe os procesos de 

tratamento de residuos, e valora 

criticamente a súa recollida selectiva. 

Describe os procesos de 

tratamento de residuos e a súa 

recollida selectiva. 

CSC, 

CSIEE 
 X  

4º-BXB3.10.1-Argumenta os proles e Identifica os proles e os contras da CSC,  X  
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os contras da reciclaxe e da 

reutilización de recursos materiais. 
reciclaxe e da reutilización de 

recursos materiais. 
CAA 

4º-BXB3.11.1-Destaca a importancia 

das enerxías renovables para o 

desenvolvemento sustentable do 

planeta. 

Coñece a importancia das enerxías 

renovables para o 

desenvolvemento sustentable do 

planeta. 

CSC, 

CCL 
 X  
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS   

 

 Na área de Bioloxía e Xeoloxía é indispensable a vinculación a contextos reais, así     

como xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas 

competenciais facilitan este aspecto, que se podería complementar con proxectos de 

aplicación dos contidos.  

A metodoloxía será activa e participativa, que facilite a aprendizaxe tanto individual 

como colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das 

competencias básicas, especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co 

mundo físico. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a 

exposición, débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do 

alumnado. 

-  Utilización do microscopio e realización de observacións reais de células no 

laboratorio.( Se a situación o permite) 

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de 

proxectos para investigar. 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos: 

-  Libro do  alumno:  Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO  Ed. Vicens Vives 

                                    Bioloxía e Xeoloxía  3º ESO Ed. S.M. 

                                    Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO Ed. S.M. 

 - Dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc . 

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 

-  Diverso material de laboratorio: frascos para recoller a auga estancada, 

microscopio, lupas, etc.  

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación de atención á diversidade. 

 -  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular. 

 -  Proba de avaliación do xerador de probas escritas para a avaliación dos 

estándares de aprendizaxe. 

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas 

baseadas en competencias. 

Recursos dixitais  

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para 

o alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados. 

-  Páxinas webs  

 - Proxecto Edixgal  

-  Aula virtual  

- Google Classroom 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 A cualificación global de cada avaliación obterase segundo ás seguintes 

porcentaxes: 
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 1ºESO 3ºESO 4ºESO 

Proba obxectiva 70% 70% 70% 

Caderno de clase 10% 10% 10% 

Diario de clase 5% 5% 5% 

Investigacións 10% 10% 10% 

Exposición dun tema, 

Producións orais ou traballos de  

Aplicación e síntese 

5% 5% 5% 

 

 Calquera modificación sobre estas porcentaxes, serán recollidas nas actas do 

departamento e o alumnado será convenientemente informado. 

 Cada trimestre realizaranse diferentes probas escritas, a nota mínima  para 

establecer unha media entre elas será de 3,5 sobre 10. 

 A cualificación da avaliación final ordinaria obterase  calculando a media aritmética 

das tres avaliacións ordinarias. 

 Farase unha proba escrita obxectiva de recuperación en xuño, valorada de 0 a 10, 

para aqueles alumnos que teñan unha, dúas ou as tres avaliacións non superadas.  

Asemade pódense facer recuperacións parciais ao longo do curso, unha vez 

rematados os trimestres. 

 En setembro farase unha proba escrita obxectiva valorada de 0 a 10. Nesta proba 

non será posible avaliar todos os estándares de aprendizaxe. A duración da mesma 

será dunha hora e media. 

 A cualificación da avaliación final extraordinaria de setembro obterase da proba 

escrita realizada, a cal pesará un 100% da nota. 

 Considérase que a materia está superada cando se acade unha nota igual ou 

superior a 5. 
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8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 

 

O departamento  de CCNN fará un seguimento e avaliación  daqueles alumnos/as coa 

materia de Biloloxía-Xeoloxía de 3ºESO e 1ºESO  pendentes de acordo coas seguintes 

normas: 

 Ao longo do curso se lles entregarán boletíns de exercicios correspondentes ás 

unidades das materias. 

 Seguindo as normas (orde 30/09/04) do DOGA do (22/10/04) realizarán unha 

proba extraordinaria en Maio e Setembro. 

 Os boletíns de exercicios deberanse entregar antes destes exames, ao longo do 

curso; a boa realización destes boletíns aportarán un máximo dun 70% da nota 

total, se son presentados nas datas establecidas ao longo do curso; senón 

unicamente se contabilizará o exame como nota. 
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO  

 

Faremos  a avaliación do proceso de ensino e da práctica docente en  relación co 

logro dos obxectivos educativos do currículo. Para iso teremos en conta os seguintes 

aspectos: 

 O número de aprobados 

 O axuste da programación 

 A participación e implicación do alumnado nas actividades propostas  

 O funcionamento dos reforzos a as ACI 

 A utilidade dos materiais didácticos utilizados 

 A implicación das familias no proceso de ensino 

 O rexistro de autoavaliación no que se terán en conta aspectos como: 

 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

Realiza a avaliación inicial ao principio de 

curso para axustar a programación ao 

nivel dos estudantes. 

  

Detecta os coñecementos previos de 

cada unidade didáctica. 

  

Revisa con frecuencia os traballos 

propostos na aula e fóra dela. 

  

Proporciona a información necesaria 

sobre a resolución das tarefas e como 

pode melloralas. 

  

Corrixe e explica de forma 

 habitual os traballos e as actividades dos 

alumnos e as alumnas, e dá pautas para a 

mellora das súas aprendizaxes. 
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Utiliza suficientes criterios de avaliación 

que atendan de maneira equilibrada a 

avaliación dos diferentes estándares de 

aprendizaxe. 

  

Favorece os procesos de autoavalición e 

coavaliación. 

  

Propón novas actividades que faciliten a 

adquisición de obxectivos cando estes 

non foron acadados suficientemente. 

  

Utiliza diferentes técnicas de avaliación 

en función dos contidos, o nivel dos 

estudantes,… 

  

Emprega diferentes medios para informar 

dos resultados aos estudantes e aos pais. 

  

 

 

 

10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR 

 

Durante o mes de setembro realizarase ao grupo de alumnos unha serie de probas 

tanto escritas ( obxectivas, cuestionarios abertos e pechados, interpretación de 

gráficas,…) coma orais para coñecer o grao de competencia en comunicación 

lingüística, comprensión oral e escrita e expresión oral, así como o nivel de 

coñecementos. Así mesmo, a observación será un procedemento moi útil para  

coñecer o clima da aula, nivel de atención,… que determinarán o funcionamento do 

grupo. 
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  A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como 

conxunto, senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos 

individuais dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. Débese ter en conta 

aquel alumnado con necesidades educativas especiais e con necesidades non 

diagnosticadas pero que requiran atención específica por estar en risco, por ex. pola 

súa historia familiar. 

• Saber as medidas organizativas que hai que adoptar, como a planificación de 

reforzos.  

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que hai que adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

    Antes de comezar cada unidade didáctica realízanse unha serie de  actividades 

para saber o grao de coñecemento dos alumnos e así poder adaptarse ás súas 

necesidades. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Como non todos/as os/as alumnos/as poden seguir o mesmo ritmo de aprendizaxe, 

tanto polo seu propio desenvolvemento psicolóxico como por moi diversas 

circunstancias persoais e sociais, a atención á diversidade de alumnos/as e de 

diferentes situacións escolares convértese nun elemento fundamental da actividade 

educativa para consolidar ou readaptar os diferentes ritmos de aprendizaxe. As 

distintas actividades que se van propoñendo ( no libro de texto e nos materiais de que 

se dispón )  nos diferentes procesos de aprendizaxe deben ser graduadas en dificultade 

e pretendendo, en todo momento, dar resposta a esa ineludible realidade tan 

heteroxénea das  nosas aulas , de tal modo que todos os alumnos experimenten un 

crecemento efectivo, un desenvolvemento real das súas capacidades. 

Tendo en conta esa diversidade de niveis de coñecemento e de posibilidades de 

aprendizaxe dos/as alumnos/as dos diferentes grupos, propóñense novas actividades, 

diferenciadas entre as de ampliación e as de reforzo, e que polo seu propio carácter 
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dependen da aprendizaxe do/a alumno/a para decidir cales e en que momento se van 

desenvolver. 

Nas aulas hai alumnos co trastorno por déficit de atención con hiperactividade 

(TDAH). Son alumnos que necesitan cambiar de actividade máis a miúdo ca o resto dos 

compañeiros, xa que o sobreesforzo que realizan é esgotador e o seu umbral de fatiga 

soe ser moi baixo. 

Debemos valorar o progreso do alumno de acordo co interese, a dedicación e o 

esforzo realizado. Non valorar nunca os seus coñecementos a partir do nivel medio do 

resto da clase. 

Desde o noso departamento faremos o seguinte: 

 Facer saber ao alumno que coñecemos o seu problema para que sinta maior 

confianza e seguridade. 

 Utilizar sempre o reforzo positivo, valorar os seus logros. 

 Fomentar o uso de audiovisuais na aula. 

 Adaptar os exames ás súas posibilidades facéndolles exames orais ou alternando 

escritos con orais. 

 Axudarlle nas tarefas escolares:  

 Non facerlle copiar os enunciados, senón ir directamente ao 

desenvolvemento do exercicio. 

 Non ter en conta as faltas de ortografía para a cualificación, xa que sempre 

van a supoñer para eles unha “inhabilidade”. 

 Dotalos de tempo extra para a realización de tarefas. 

 Se queremos que lea en voz alta, faráselle entrega da lectura coa  suficiente 

antelación para que a poida traballar na casa. 

 Non facerlles copiar repetitivamente os erros cometidos. 

Con todo isto intentamos evitar o seguinte: 

- Problemas de frustración      

- Ansiedade e depresión 

- Baixa autoestima                 
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- Desadaptación 

- Fobia escolar                     

- Trastornos de conduta 

Non hai que esquecer que son alumnos plenamente conscientes das súas dificultades. 

 

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

 

    A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual , as 

tecnoloxías da información e da comunicación están presentes no desenvolvemento 

de cada unha das unidades didácticas de cada un dos cursos do Departamento. 

Así mesmo fomentarase o desenvolvemento da igualdade entre homes e mulleres, 

a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

Este curso, en principio, non se realizarán actividades extraescolares desde o Dpto. 

de CCNN.  Asemade o Departamento  poderá  programar   algunhas      actividades 

extraescolares se a situación sanitaria mellorase   solicitando  as      correspondentes 

autorizacións para realizalas. 

 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN  E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

Consideramos necesaria a reflexión e a autoavaliación da realización e do 

desenvolvemento das programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade 

didáctica proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan avaliar o 

funcionamento do traballo programado na aula e establecer estratexias de mellora 

para a propia unidade: 
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Da mesma maneira, faremos uso dunha ferramenta para a avaliación da programación 

didáctica no seu conxunto; os indicadores a utilizar son os seguintes:  

 

CRITERIOS           VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Os obxectivos adáptanse á área e as características do 

alumnado. 

    

A selección dos contidos está en relación co 

desenvolvemento evolutivo do alumnado. 

    

Os contidos están en consonancia cos obxectivos 

propostos e contribúen á adquisición das competencias 

    

ASPECTOS QUE HAI QUE 

AVALIAR 

HAI QUE 

DESTACAR... 

HAI QUE  

MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

    Temporalización dos estándares 

de aprendizaxe avaliables 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Estratexias metodolóxicas  

seleccionadas 
   

Uso de diversas ferramentas de 

avaliación 
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clave. 

As actividades sen motivadoras, variadas, graduadas en 

dificultade e accesibles para o alumnado. 

    

Os materiais e recursos didácticos empregados son 

variados e inclúen os relacionados coas TICs. 

    

Os procedementos e instrumentos de avaliación son 

variados, flexibles, están contextualizados á diversidade 

do alumnado e prevén mecanismos de recuperación. 

    

As medidas de atención á diversidade atenden aos niveis 

de coñecementoe posibilidades de aprendizaxe do 

alumnado. 

    

A metodoloxía empregada contribúe ao desenvolvemento 

do proceso de ensino aprendizaxe e atende ás diversas 

formas de aprendizaxe do alumnado. 

    

Contémplanse os elementos transversais a traballar en 

cada curso. 

    

 

15. CONTRIBUCIÓN DESDE A MATERIA A PLANS E PROXECTOS DO CENTRO 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Dende o departamento vaise colaborar activamente no fomento da lectura , xa que 

en cada curso temos asignado un libro de lectura obrigatoria sobre o cal deben 

desenvolver os alumnos unha serie de actividades. 

Ademais participaremos as profesoras deste departamento nos 15 minutos de 

lectura obrigada que haberá de xeito rotatorio ao comezo das clases (Colaborando así 

co equipo da biblioteca que foron os artífices desta proposta). 

   Tamén tentaremos participar da dinamización da biblioteca con  diferentes 

actividades como: 
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- Consulta e investigación bibliográfica sobre diferentes cuestións . 

- Xogos de investigación a partires de pistas aportadas polas profesoras. 

- Lectura de textos que terán que retirar mediante préstamo da biblioteca. 

- Diferentes traballos bibliográficos onde as fontes de consulta esixirase  que 

sexan dos textos da biblioteca complementando a procura na rede. 

- De cara ao 8 de marzo que lean, consulten e consigan información sobre  a 

importancia das mulleres na ciencia. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

As novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) deben formar parte dun 

proxecto educativo actual. É preciso que ensinemos  aos alumnos a manexar Internet e 

a aproveitar as posibilidades que ofrece para a nosa materia e para visitar as páxinas 

web de interese sobre as diferentes materias traballadas. 

Faremos uso da Aula Virtual, con diferentes actividades. 

Cómpre subliñar que todos os alumnos de 1º e 2º ESO posúen un portátil xa que se 

traballa con Edixgal, aínda que en Bioloxía tamén utilizamos libro de texto. Ademais 

todas as aulas do centro teñen acceso a Internet e posúen canón, ferramentas 

indispensables para o desenvolvemento das clases xa que serve de soporte para a 

explicación de certos temas (presentacións en power point, libros dixitais,visualización 

de vídeos e documentais, etc…) 

 Tamén se animará ao alumnado a participar na revista dixital do Instituto ou a 

consultar o apartado do noso departamento dentro da páxina web do Centro. 

O Departamento colaborará nun proxecto de Innovación Educativa no que están 

implicados todo o alumnado e todos os departamentos do IES, que coordina e dirixe o 

Equipo de Biblioteca, este ano relacionado coa novela de Julio Verne “Viaxe ao centro 

da Terra” 

1ºESO  Bioloxía-Xeoloxía 
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a) Relacionado co tema da Xeosfera, desenvolverán un pequeno traballo de 

investigación sobre se se podería viaxar realmente ao centro da terra tendo en conta 

os datos de temperatura , profundidade ,… e xustificando o porqué. 

b) Relacionado cos minerais e rochas farán unha relación de obxectos da casa e fóra 

dela que estean feitos ou derivados de rochas ou minerais: “ As rochas nas nosas 

vidas”. 

3ºESO Bioloxía-Xeoloxía 

a)  Relacionado co tema do relevo e dos axentes externos, o alumnado localizará 

algúns dos lugares xeolóxicos mencionados na novela e buscará información sobre 

eles. 

b) Baixo o título “Mensaxes desde o centro da Terra” relacionarase a novela co 

estudo dos volcáns e terremotos. 

4ºESO Bioloxía e Xeoloxía 

a)  Relacionarase a novela co estudo da Tectónica de Placas e da estrutura do 

interior terrestre. 

b) A partir da lecturas seleccionadas do libro, realizarase un proxecto sobre os 

métodos de datación e a historia da Terra. 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Dende o departamento de Ciencias Naturais, se colaborará  coas actividades 

propostas co equipo que elabora o Plan de Convivencia. 

Tamén se levarán propostas ao mesmo:  

Daremos especial importancia ao tema do papel da muller na ciencia, así como os 

valores de coidado e defensa do patrimonio natural como un ben común para as 

futuras xeracións. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Algúns contidos da ensinanza non poden situarse nunha área determinada do 

currículo. Son temas importantes que reclaman a contribución de todas as áreas, cada 

unha delas dende a súa propia perspectiva e especificidade. Estes contidos ou temas 
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transversais son, entre outros, a educación para a paz, a educación ambiental, a 

educación para a saúde, a educación para a igualdade de oportunidades entre os 

sexos, a educación moral e cívica, a educación do consumidor, a educación sexual e a 

educación vial.  

Destacamos a educación ambiental xa que desde o noso departamento impartimos  

a materia “Medio ambiente” aos alumnos de 1º. Con ela queremos concienciar ao 

alumnado da necesidade de respectar e coidar o medio ambiente e que adquiran uns 

bos hábitos. Estas actividades van servir tamén para desenvolver o proxecto ambiental 

“Voz Natura”, proxecto no que o IES  leva participando hai moitos anos. 

Todos e cada un destes temas teñen que ser considerados contidos compartidos por 

todas as áreas da etapa Secundaria Obrigatoria e deben ser, polo tanto, obxecto da 

ensinanza intencionada dende todas e cada unha das áreas.  

 

16. MEDIDAS DERIVADAS DO CONFINAMENTO 

a) Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que 

non se impartiron no curso 19/20. 

      Na memoria do curso 19/20 recóllense os datos referidos a este punto. 

b) Valoración dos resultados da avaliación inicial coa finalidade de detectar carencias.  

       Nas primeiras semanas de curso como se explica no punto 10  desta programación 

faranse actividades de avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecementos  que 

traen os alumnos. 

        En 1º de Bioloxía baseándose nos resultados acadados introduciranse aquelas 

aprendizaxes que non se trataran en 6º de primaria por mor do confinamento Covid.     

De todos os xeitos ao inicio de cada tema tamén se realizan una serie de actividades 

iniciais para saber o nivel do que se parte. 

     En 3º de Bioloxía e Xeoloxía farase a avaliación inicial xa que os alumnos non cursan 

Bioloxía en 2º ESO. 

     En 4º de Bioloxía e Xeoloxía, realizarase unha avaliación inicial e introduciranse 

aqueles contidos que non se desenvolveron nos curso anterior, relacionándoos na 

medida do posible cos de 4ºESO. 

O plan de recuperación e reforzo figura no ANEXO desta programación didáctica. 
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17. DOCENCIA NON PRESENCIAL e  SEMIPRESENCIAL 

a) Transición ao ensino non presencial. Desde o inicio de curso se traballará coa aula 

virtual e con materiais dixitais e Edixgal, para que o alumnado se acostume a entregar 

tarefas e realizar actividades autonomamente de xeito online. En caso de pasar ao 

ensino non presencial continuarase a docencia a través da aula virtual (Google 

Classroom) así como tamén co correo electrónico do centro. 

b) Concrecións metodolóxicas e avaliación no ensino non presencial para cada curso 

 1º ESO de Bioloxía-Xeoloxía 

 En caso de docencia non presencial, os estándares imprescindibles están sinalizados 

na programación cun asterisco(*). 

O alumnado poderá seguir as clases de xeito non presencial xa que, ademais de libro 

de texto, teñen un curso  en Edixgal co temario  e as súas respectivas actividades. 

Asemade, utilizarán a  aula virtual Google Classroom  para realizar  tarefas, 

cuestionarios de avaliación, visualizar vídeos, e todo o material necesario .  

 Google Classroom utilizarase  para enviar todo o traballo realizado. Tamén se usará o 

Google Calender para que o alumnado poida planificar mellor o seu traballo ao 

visualizar nun calendario toda a tarea pendente de entrega.   

Utilizarase o correo electrónico para manter una comunicación constante co alumnado 

e atender ás súas necesidades. 

A comunicación coas familias farase a través de Abalar móbil  

En caso de clase non presencial valorarase o traballo realizado mediante a 

recompilación de tarefas, actividades e cuestionarios avaliables enviadas a través da 

aula virtual Google Classroom e Edixgal. Os traballos de investigación avaliaranse con 

rúbricas. 

3º ESO  e 4º ESO  de Bioloxía-Xeoloxía 

O ensino non presencial basearase nos estándares imprescindible sinalados con * 

neste documento.  

O alumnado realizará actividades e tarefas coa axuda do libro e dos materiais dixitais 

dispoñibles e desenvolverá os proxectos e investigacións ben de forma individual ou en 

grupo mediante ferramentas dixitais colaborativas cos que estea familiarizado 

previamente debido ao seu uso durante o período presencial. 

A docencia online levarase a cabo a través da aula virtual (Google Classroom) onde se 

colgarán actividades, tarefas, cuestionarios e contidos (vídeos, presentacións, 
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infografías, textos, etc). Organizaranse videoconferencias periódicas para a resolución 

de dúbidas e desenvolvemento de contidos máis conceptuais. 

A comunicación co alumnado realizarase a través do correo electrónico do centro e 

mensaxería das plataformas virtuais. A comunicación coas familias a través de ABALAR. 

Os procedementos de avaliación centraranse na recompilación e revisión de 

actividades, tarefas e cuestionarios feitos polo alumnado, que se avaliaran con listas de 

control e escala de valoración. Os traballos de investigación os produtos finais dos 

proxectos avaliaranse mediante rúbricas. 
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ANEXO I 

 Plans de reforzo e recuperación durante o curso 2020 -2021 

Bioloxía e Xeoloxía en 1ºESO 

O alumnado de 1ºESO procede de distintos centros de primaria con distintas 

secuenciacións no currículo educativo de 6º de primaria. Por este motivo, realizarase 

unha avaliación inicial ó inicio do curso para valorar os coñecementos previos do 

alumnado e establecer un plan de reforzo e recuperación. 

Bioloxía e Xeoloxía 3ºESO 

Dado que o alumnado de Bioloxía e Xeoloxía en 3ºESO durante o presente curso non 

cursou a materia en 2ºESO non é preciso realizar un plan de reforzo e recuperación 

durante o presente curso. 

Bioloxía e Xeoloxía 4ºESO 

A recuperación dos contidos non traballados no curso de 3ºESO farase conectando as 

unidades didácticas pendentes do ano pasado coas novas unidades de 4ºESO poñendo 

énfase non estándares imprescindibles. Así, na unidade 1 sobre a célula, recuperaranse 

os estándares sobre o aparello locomotor, endócrino e nervioso do curso anterior. Na 

unidade 2 e 3, conectaremos a división celular e a xenética cos estándares vencellados 

ao aparello reprodutor e a sexualidade pendentes de 3ºESO. Ademais, durante a 

primeira avaliación desenvolverase un proxecto sobre cancro e mitose no que se 

retomarán estándares do curso anterior sobre a saúde, a enfermidade e a organización 

do corpo humano. Deste xeito preténdese condensar o currículo de varios cursos 

desde un enfoque competencial. 

Previamente, realizarase unha avaliación inicial e antes de comezar as unidades 

didácticas de Xeoloxía, farase unha introdución os termos xeolóxicos e un repaso do 

visto nos cursos anteriores.  
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