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1º de ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO
INTRODUCIÓN

Tanto neste curso coma nos demais da ESO,  a alfabetización científica dos/as alumnos/as,  entendida como a familiarización coas ideas científicas básicas,
convértese nun dos obxectivos fundamentais,pero non tanto como un coñecemento finalista senón como un coñecemento que lle permita ao alumno a comprensión de
moitos  dos  problemas  que  lle  afectan  ao  mundo  na  vertente  natural  e  ambiental  e,  en  consecuencia,  a  súa  intervención  no  marco  dunha  educación  para  o
desenvolvemento  sostible  do  planeta  (a  ciencia  é,  en  calquera  caso,  un  instrumento  indispensable  para  comprender  o  mundo).  Isto  só  se  poderá  lograr  se  o
desenvolvemento dos contidos (conceptos,feitos, teorías, etc.) parte do que coñece o alumno e do seu contorno, que poderá comprender e sobre o que poderá intervir.
Se ademais temos en conta que os avances científicos se converteron ao longo da historia nun dos paradigmas do progreso social, vemos que a súa importancia é
fundamental na formación do alumno, formación na que tamén repercutirá unha determinada forma de enfrontarse co coñecemento, a que incide na racionalidade e na
demostración empírica dos fenómenos naturais. Neste aspecto habería que lembrar que tamén debe facerse fincapé no que o método científico lle achega ao alumno:
estratexias ou procedementos de aprendizaxe para calquera materia (formulación de hipóteses, comprobación de resultados, investigación, traballo en grupo...).

Polo tanto, o estudo da Bioloxía e Xeoloxía neste curso terá en conta os seguintes aspectos:

 Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, senón tamén os procedementos e as actitudes, de forma que a presentación destes contidos
vaia sempre encamiñada á interpretación do contorno por parte do/a alumno/a e a conseguir as competencias básicas propias desta materia, o que implica
empregar unha metodoloxía baseada no método científico.

 Conseguir  unha  aprendizaxe  significativa,  relevante  e  funcional,  de  forma  que  os  contidos  /coñecementos  poidan  ser  aplicados  polo/a  alumno/a  ao
entendemento do seu contorno natural máis próximo (aprendizaxe de competencias) e ao estudo doutras materias.

 Promover unha aprendizaxe construtiva, de forma que os contidos e as aprendizaxes sexan consecuencia uns doutros.

 Tratar temas básicos, axeitados ás posibilidades cognitivas individuais dos alumnos.

 Favorecer o traballo colectivo entre o alumnado.

ESTRATEXIAS
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Para tratar axeitadamente os contidos desde a tripla perspectiva de conceptos, procedementos e actitudes e para a consecución de determinadas competencias, a

proposta didáctica e metodolóxica debe ter en conta a concepción da ciencia como unha actividade en permanente construción e revisión, e ofrecer a información
necesaria realzando o papel activo do/a alumno/a no proceso de aprendizaxe mediante diversas estratexias:

 Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e na investigación científica, invitalo/a a utilizalos e reforzar os aspectos do método científico
correspondentes a cada contido.

 Xerar escenarios atractivos e motivadores que o axuden a vencer unha posible resistencia apriorística ao seu achegamento á ciencia.
 Propoñer actividades prácticas que o sitúen fronte ao desenvolvemento do método científico, proporcionándolle métodos de traballo en equipo e

axudándoo a enfrontarse co traballo / método científico que o motive para o estudo.

 Combinar os contidos presentados na clase mediante cadros explicativos e esquemáticos,e nos que a presentación gráfica é un importante recurso de
aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión inmediata do alumno senón a obtención dos obxectivos da materia (e, en consecuencia,
da etapa) e as competencias clave.

Todas estas consideracións metodolóxicas tivéronse en conta nos materiais curriculares que se van utilizar e, en consecuencia, na propia actividade educativa que
se desenvolverá diariamente:

 Tratamento dos contidos de forma que conduzan a unha aprendizaxe comprensiva e significativa.
 Unha exposición clara, sinxela e razoada dos contidos, cunha linguaxe adaptada á do alumno.
 Estratexias de aprendizaxe que propicien a análise e a comprensión do feito científico e natural.

O uso de calquera recurso metodolóxico, ademais do libro de texto que segue sendo aínda un dos máis privilexiados, debe ir encamiñado á participación cotiá do
estudante no proceso educativo, non a ser substituído. Pero nun contexto no que se está a xeneralizar o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (a internet,
vídeos, CD-ROM, ...), non tería sentido desaproveitar as súas posibilidades educativas, de aí que o seu uso, interesante en si mesmo polas posibilidades de obtención de
información que permiten, facilita que o estudante sexa formado nalgunhas das competencias clave do currículo (aprender a aprender, tratamento da información e
competencia dixital,...).A formulación dos contidos na lexislación ten unha particularidade: organízaos en bloques, un dos cales (contidos comúns) recolle todos aqueles
que teñen un marcado carácter procedemental ou actitudinal e condiciona a forma en que deberían ser desenvolvidos os que poderiamos considerar máis de tipo
conceptual (A Terra no Universo, Materiais terrestres e Os seres vivos e a súa diversidade). Neste curso, a Terra no Universo é o eixe dos contidos: tras situar a Terra como
planeta e analizar as características da materia no Universo (A Terra no Universo), estúdanse a atmosfera, a hidrosfera e a xeosfera (Materiais terrestres), para finalizar
coa diversidade dos seres vivos que habitan na Terra (Os seres vivos e a súa diversidade).

O libro de texto seleccionado para o curso de Bioloxía e Xeoloxía de 1º da ESO é :
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Ramos García, Mª Angeles e outros: Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO, Ed.Mac Graw Hill, Madrid, 2015  ISBN 978-84-486-0681-7

COMPETENCIAS CLAVE

Na  definición  que  a  LOMCE  fai  do  currículo,  atopámonos  tanto  cos  compoñentes  tradicionais  (obxectivos,  contidos,  métodos  pedagóxicos  e  estándares  de
aprendizaxe), como as  competencias clave. Este elemento pasa a converterse nun dos aspectos orientadores do conxunto do currículo e, en consecuencia, en orientador
dos procesos de ensino-aprendizaxe.

Trátase da adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados, que terán que ser demostrados polos estudantes (é algo máis ca unha formación
funcional). En resumo, unha competencia é a capacidade posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e
situacións en contextos diversos.

O estudante, mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma vemos como unha competencia integra os
diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno.

Formar en competencias permite facer fronte á constante renovación de coñecementos que se produce nesta área de coñecemento A formación académica do
estudante transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que
unha formación competencial  no uso,  por exemplo,  das TIC  (tecnoloxías  da  información e a comunicación)  permitirá acceder a este instrumento para solicitar  a
información que en cada momento se precise. Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro
que o estudante deberá formarse nesa competencia, a de aprender a aprender.

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o estudante cando remata a escolaridade obrigatoria para enfrontarse cos retos da
súa vida persoal e laboral son as seguintes:

 Comunicación lingüística (CL)
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)
 Competencia dixital (CD)
 Aprender a aprender (AA)
 Competencias sociais e cívicos (CSC)
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 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)
 Conciencia e expresións culturais (CEC)

En cada  unidade se indicará especificamente a competencia específica que se traballa, aínda que algunha delas, como a comunicación lingüística afecta a toda a
actividade educativa.

OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA
Os obxectivos materia de Bioloxía e Xeoloxía para o primeiro curso da  ESO aparecen recollidos de seguido e son coherentes cos obxectivos xerais establecidos

para a ESO.

 Coñecer o vocabulario científico axeitado ao nivel do alumno.
 Coñecer a información científica suficiente para desenvolver unha opinión persoal.
 Levar a cabo traballos experimentais de laboratorio ou de campo.
 Planificar e levar a cabo un proxecto de investigación.
 Identificar as características que fan da Terra un planeta vivo.
 Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida.
 Coñecer e identificar os distintos niveis da materia viva.
 Identificar a célula como o elemento  básico dos seres vivos.
 Diferenciar a materia viva da materia inerte.
 Coñecer as funcións vitais, diferenciando os tipos de nutrición é reprodución.
 Coñecer os principais grupos nos que se clasifican os seres vivos.
 Coñecer as principais características morfolóxicas dos distintos grupos taxonómicos.
 Coñecer os criterios de clasificación dos seres vivos e establecer a súa relación  xerárquica.
 Coñecer os principais taxóns do mundo vexetal e animal.
 Detectar as adaptacións de plantas e animais ao contorno no que viven.
 Coñecer o manexo de claves dicotómicas, mapas topográficos e mapas meteorolóxicos.
 Coñecer as principais ideas sobre a orixe do Universo e a formación de galaxias.
 Coñecer os compoñentes do Universo e as relacións entre eles.
 Coñecer a estrutura do Sistema Solar e a localización nel da Terra.
 Coñecer os movementos da Terra, Lúa e Sol e a súa relación coa sucesión día/noite e das estacións.
 Identificar e coñecer as propiedades más importantes de minerais e rochas máis comúns.
 Coñecer a estrutura do planeta Terra e a súa dinámica.
 Coñecer a estrutura e importancia da atmosfera e a composición do aire.
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 Identificar os problemas máis importantes de contaminación ambiental e desenvolver condutas persoais que tendan a reducilos.
 Apreciar a importancia da auga e as súas propiedades.
 Coñecer o ciclo da auga, o seu uso e a súa distribución no  planeta.
 Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga.
 Coñecer a importancia das augas doces e salgadas.
 Coñecer os compoñentes dun ecosistema e os factores que alteran o seu equilibrio.
 Apreciar accións que favorezan a conservación do medioambiente.
 Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema.
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CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES AVALIABLES. COMPETENCIAS CLAVE.

Tema Título Contidos Criterios avaliación Estándares avaliables Competencias
clave

1 Introdución - Concepto de Ciencia. O  coñecemento 
científico.
- Concepto de Bioloxía e Xeoloxía.
- Obxectos da Bioloxía e da Xeoloxía
- O método científico. Concepto de  hipótese e 
de lei científica.

-Coñecer as fases do método científico e 
a súa utilidade para a análise e solución 
de problemas.

- Conoce os conceptos de Bioloxía e Xeoloxía.
-Entende o método científico.
-Diferencia a  hipótese da lei científicas
-Coñece o material de laboratorio básico e o seu 
uso.

CMCT
CD
CL
AA
CSC

2 O Universo - O Universo: concepto e compoñentes.
- As teorías clásicas e actuais sobre a estrutura 
do Universo: teoría xeocéntrica e heliocéntrica.
- As unidades de medida das distancias no 
Universo: anos-luz
e unidades astronómicas.
- As galaxias: concepto, natureza e compoñentes.
Estudo 
específico do Vía Láctea.
- As nebulosas: concepto e orixe.
- Cúmulos estelares e estrelas. Natureza e 
evolución dunha 
estrela.
- O Sistema Solar: estrutura e composición do 
Sol. Orixe da 
enerxía solar.
-Os planetas interiores e exteriores. 
Características e propiedades 
máis importantes dos planetas do sistema solar.
- Planetas ananos. concepto e exemplos 
destacables.
- Concepto de satélite, asteroide e cometa. Orixe 
dos cometas.
- O sistema Terra-Lúa: rotación e translación 
terrestre e as súas 
relacións coa alternancia día/noite e das 

-Coñecer a estrutura xeral e a orixe do 
Universo e a relación do planeta Terra co 
resto de compoñentes do Universo
-Coñecer a estrutura do Sistema Solar.
-Coñecer os movementos da Terra e a 
relación coas estacións e coa sucesión  
día/noite

-Coñece as teorías clásicas (Xeocéntrica e 
Heliocéntrica) e actuais da estrutura do Universo.
- Coñece os conceptos de anos-luz e unidade 
astronómica e sabe utilizalos
-Distingue os seguintes componentes do Universo: 
galaxia,nebulosa, estrela, planeta , planeta anano, 
satélite, asteroide, cometa e meteorito.
-Recoñece a Vía Láctea
-Coñece a estrutura e importancia do Sol e orixe 
da súa enerxía.
-Coñece a estrutura do Sistema Solar, 
diferenciando os planetas e planetas ananos e as 
súas propiedades máis relevantes.
-Coñece a diferencia entre rotación e translación e 
relacionaos coa sucesión día/noite e coas 
estacións.
-Diferencia os solsticios e os equinocios.
-Entende o ciclo lunar e as distintas fases da lúa.
-Coñece as causas das mareas.
-Identifica os tipos de eclipses a partir de imaxes e 
esquemas.

CMCT
CD
CL
AA
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estacións.
-A Lúa: orixe e movementos da Lúa. As fases 
lunares.
-Concepto e causas das mareas.
-Os eclipses: concepto e tipos

3
A Terra.
Xeosfera

- Concepto de xeosfera.
-Concepto e propiedades dos minerais (dureza, 
brillo, cor, raia, 
diafanidade, exfoliación e magnetismo).
-A importancia dos minerais: minerais 
metalíferos, de uso en 
construción, en xoiería, ...
- Concepto de rocha.
- Tipos de rocha segundo a súa orixe.
- Rochas sedimentarias: orixe e tipos principais.
-O solo: estrutura e importancia
-As rochas metamórficas: orixe e principais tipos.
-As rochas ígneas: orixe e tipos principais.
-Propiedades das rochas: textura e estrutura.
-Importancia das rochas. Usos das mesmas.
-A explotación de rochas e minerais: 
procedementos de 
extracción.
-A estrutura interna do planeta. Modelo químico 
e modelo 
dinámico.
-Características da codia terrestre. Tipos de 
codia.
-Características do manto.
-Características do núcleo.
-Concepto e importancia de litosfera e 
astenosfera.

-Coñecer a estrutura básica do planeta.
-Entender o planeta como unha estrutura
dinámica, en cambio gradual e contínuo.
-Coñecer a diferencia entre minerais e 
rochas.
-Asociar os tipos de rocha á súa orixe.

-Diferenciar os conceptos de elemento químico , 
composto, mineral e rocha.
-Coñecer as principais propiedades dos minerais: 
dureza, brillo, cor, raia, diafanidade, exfoliación e 
magnetismo.
-Coñecer os principais usos dos minerais.
-Coñecer os distintos tipos e subtipos de rochas 
que forman o noso planeta.
-Saber clasificar unha rocha en magmática, 
metamórfica ou 
sedimentaria.
-Coñecer os principais tipos de rochas de cada 
grupo e asociar as súas propiedades a súa orixe.
-Coñecer os principais usos das rochas.
-Coñecer a importancia do solo
-Manexar mas topográficos simples.
-Coñecer os principais sistemas de explotación de 
minerais e rochas
-Coñecer a estrutura básica do planeta.
-Coñecer as características básicas da codia, manto
e núcleo.
-Coñecer o modelo dinámico do planeta e 
especialmente os 
conceptos de litosfera e astenosfera

CMCT
CL
CD

4 A Terra.
Hidrosfera

-Orixe da hidrosfera terrestre.
-Distribución da auga no noso planeta.
-Propiedades da auga: poder disolvente, 
capacidade 
termorreguladora e densidade.
-Importancia da auga para os seres vivos.

-Coñecer as propiedades máis 
importantes da auga.
-Coñecer os estados nos que se atopa a 
auga na Terra.
-Ser quen de detallar o ciclo da auga.
-Describir en que consiste unha  xestión 

-Concepto e orixe da hidrosfera.
-Coñecer a distribución básica da auga na Terra.
-Apreciar a auga como un ben esencial e escaso.
-Coñecer a importancia da auga e as súas 
propiedades.
-Coñecer o ciclo da auga e a súa importancia.

CMCT
CL
CD
CSC
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-O ciclo da auga: procesos que o forman. 
Importancia para o 
planeta.
-O ciclo da auga e o clima.
-O ciclo da
auga e a paisaxe. As correntes de auga 
continentais.
-Reservas de auga doce: tipos e dispoñibilidade.
-Usos da auga. Orixe da auga de consumo.
-Potabilización da auga.
-Contaminación da auga: choiva ácida, 
contaminación de 
acuíferos e cursos de auga.
-Contaminación dos mares: as mareas negra

sostible da auga. -Apreciar o efecto da auga sobre o clima e a 
paisaxe do noso 
planeta.
-Coñecer as reservas da auga doce do planeta e os 
principais usos da 
auga.
-Coñecer os procesos básicos de potabilización da 
auga.
-Coñecer os procesos de contaminación da auga
-Coñecer os procesos básicos de depuración da 
auga.
-Coñecer as medidas par
a un uso máis eficiente da auga

5 A Terra.
Atmosfera

-Concepto de atmosfera terrestre. Orixe da 
atmosfera.
-A composición do aire: compoñentes estables e 
variables.
-Estrutura da atmosfera: estudo das propiedades 
e importancia 
das distintas capas.
-A atmosfera como regulador da T da superficie 
da terra. Factores 
que afecta a esa función. O efecto invernadoiro. 
O cambio 
climático.
-A presión atmosférica: concepto, factores que a 
afectan e 
unidades de medida 
(atm, hPa e mb).
-Concepto e importancia de anticiclóns e 
borrascas. O vento.
-Fenómenos atmosféricos d
ebidos ao vento: furacáns, remuí
ños e tornados.
-A humidade atmosférica: concepto e tipos.
-Fenómenos atmosféricos debidos á humidade 
(brétema, orballo 

Coñecer os principais compoñentes do 
aire.
-Coñecer a estrutura e función da 
atmosfera.
-Coñecer os principais problemas de 
contaminación atmosférica.
-Desenvolver hábitos que axuden a 
disminuir o deterioro da atmosfera

-Coñecer de xeito xeral a orixe da atmosfera 
terrestre.
-Coñecer a composición do aire
-Diferenciar as distintas capas que 
forman a atmosfera e o papel que 
cumpren na regulación das condicións da 
superficie terrestre.
-Importancia da estratosfera e da capa de ozono.
-Coñecer o papel regulador da atmosfera sobre a 
temperatura da 
superficie terrestre e a súa relación co efecto in
vernadoiro.
-Ser quen de explicar as variacións da T superficial 
en función da 
latitude do planeta.
-Coñecer o concepto de presión atmosférica e 
manexar as unidades 
que a miden (atm, mb e hPa) así como a 
correspondencia entre elas
-Coñecer os factores que 
afectan a presión atmosférica.
-Diferenciar os conceptos de anticiclón e borrasca 
e o seu efecto 
sobre o tempo atmosférico.

CMCT
CL
CD
CSC
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e xeada) e precipitación (chuvia, neve e sarabia).
-Tempo atmosférico e clima. Concepto e tipos de 
frontes.
-Aparellos de medida dos datos meteorolóxicos: 
termómetro, 
barómetro, pluviómetro, higrómetro, catavento e
anemómetro.
-Importancia da atmosfera para o 
mantemento da vida na Terra.
-Contaminación atmosférica: burato na capa de 
ozono, aumento 
do efecto invernadoiro, efectos sobre a saúde 
humana.
-O protocolo de Kioto: concepto e finalidad

-Coñecer os fenómenos atmosféricos debidos ao 
vento.
-Diferenciar a humidade absoluta da relativa e 
aprender a calculalas.
-Coñecer os fenómenos atmosféricos debidos a 
humidade 
atmosférica e as precipitación.
-Diferenciar o concepto de tempo e clima.
-Coñecer e manexar os aparellos que miden os 
parámetros 
meteorolóxicos.
-Manexar mapas meteorolóxicos sinxelos.
-Coñecer a importancia da atmosfera para a vida 
na Terra.
-Coñecer os principais problemas de 
contaminación da atmosfera: choiva ácida, burato 
na capa de ozono e cambio climático.
-Recoñecer a importancia do protocolo de Kioto e 
posteriores

6 A Terra.
Biosfera

-Condicións que permiten a vida na Terra.
-A Biosfera: concepto
-Os seres vivos: concepto.
-Os compoñentes da vida: bioelementos e 
biomoléculas.
-A organización dos seres vivos. A teoría celular.
-As células. Tipos que existen.
-Estrutura básica da célula procariota.
-Estrutura básica da célula eucariota.
-Organismos unicelulares e pluricelulares.
-As funcións vitais: nutrición, relación e 
reprodución.
-Nutrición autótrofa e heterótrofa.
-Tipos de reprodución.
- A función de relación

-Entender a biosfera como un elemento 
do sistema Terra.
-Coñecer a estrutura da vida en niveis de 
organización.
-Coñecer a importancia da célula na 
organización da vida.
-Comprender o carácter esencial das 
funcións vitais.

- Coñecer as condicións que posibilitan a vida no 
planeta Terra.
-Coñecer o concepto de biosfera.
-Diferenciar bioelemento de biomolécula e 
coñecer as principais biomoléculas e as súas 
funcións.
-Distinguir as células eucariotas e procariotas.
-Coñecer a anatomía básica das células eucariotas 
animais e vexetais.
-Comprender a natureza e importancia das 
funcións vitais.
-Diferenciar a nutrición autótrofa da heterótrofa.
-Diferenciar a reprodución asexual da sexual.

CMCT
CL
CD

7
A Terra.

Ecosistemas: 
o medio

-Concepto de ecosistema
- O biotopo e os factores abióticos
- O medio terrestre
-Adaptacións ó medio  terrestre

-Entender o concepto de ecosistema e 
definir os seus compoñentes.
-Entender o concepto de adaptación e a 
súa importancia na evolución da vida.

- Coñecer o concepto de ecosistema.
- Diferenciar os conceptos de biotopo, biocenose e
poboación.
-Coñecer os principais factores abióticos.

CMCT
CL
CD
CSC
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-O medio acuático
-Adaptacións ó medio acuático
- O medio aéreo.
-Adaptacións ó medio aéreo.
- Os grandes biomas terrestres

-Coñecer as características básicas do medio 
terrestre, aéreo e acuático
-Identificar as principais adaptacións aos medios 
terrestres, aéreos e acuáticos
- Coñecer o concepto de bioma.
-Identificar os grandes biomas terrestres

8
A Terra.

Ecosistemas:
biocenose e

dinámica.

-Concepto de biocenose e poboación.
- Factores bióticos.
-Relacións intra e interespecíficas.
- Funcionamento dos ecosistemas.
-Ciclo da materia. Niveis e cadeas tróficas.As 
relacións tróficas. As pirámides tróficas.
- Fluxo de enerxía.
-Autorregulación dos ecosistema: migracións e 
modelo depredador-presa.
-A biodiversidade: concepto e importancia.
-A conservación do medio
- A historia da vida.
-O rexistro fósil.

- Coñecer a dinámica básica dos 
ecosistemas.
-Coñecer a importancia da biodiversidade
e a necesidade de protexela.

- Distinguir a biocenose da poboación.
-Coñecer os principais tipos de relacións intra e 
interespecíficas.
-Entender o papel de produtores, consumidores e 
descompoñedores na dinámica dos ecosistemas.
-Concepto de nivel trófico, cadea trófica e 
pirámide trófica.
-Entender o fluxo de enerxía nos ecosistemas.
-Entender os ecosistemas como entidades 
dinámica que se autorregulan.
-Concepto de biodiversidade.
-Coñecer as fases máis salientables da historia da 
vida no planeta.
-Recoñecer a importancia do rexistro fósil.

CMCT
CL
CD
CSC

9
Diversidade

biolóxica:
Moneras e
Protistas

-A diversidade biolóxica
-O estudo da biodiversidade: a Taxonomía. 
Criterios de clasificación.
-A nomenclatura binomial. As claves dicotómicas.
- Os 5 reinos. Características distintivas.
- O reino Moneras. Características básicas e 
importancia para os ecosistemas.

- Coñecer os 5 reinos nos que se agrupan 
os seres vivos.
-Ser quen de usar claves dicotómicas 
sinxelas.
-Coñecer a importancia das bacterias.

-Coñecer a orixe da diversidade biolóxica do 
planeta.
-Concepto de taxonomía e dos distintos tipos de 
taxóns.
-Coñécer e entender a nomenclatura binomial.
-Saber manexar claves dicotómicas sencillas.
-Coñecer os 5 reinos e as diferencias básicas entre 
eles.
-Coñecer as características básicas e a importancia 
das bacterias.

CMCT
CL
CD

10
Diversidade

biolóxica.
Fungos e
plantas

-Os Protozoos, características e clases.
-As Algas, características e clases.Importancia das
algas.
-Reino Fungos características. Fungos 
unicelulares e 
pluricelulares. Os cogomelos
-Características do reino Plantas.
-Clasificación das plantas: vasculares e non 

- Identificar organismos pertencentes aos 
Protozoos, Algas e Fungos.
-Coñecer a estrutura básica das plantas e 
a súa importancia para a vida

-Coñecer as características básicas do reino 
Protoctistas, diferenciando os Protozoos e Algas.
-Coñecer as características básicas das principais 
clases de 
Protozoos: Ciliados, Flaxelados, Esporozoos e 
Rizópodos.
-Identificar esquemas e fotografías referentes aos 
Protozoos.

CMCT
CL
CD
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vasculares; 
criptógamas e fanerógamas.
-As criptógamas: estudo da división Briofitos 
(Hepáticas e Brións e Pteridofitos. 
-Características anatómicas e importancia 
biolóxica.
-Plantas con flores: espermatofitas.
-Estudo dos órganos vexetais: raíz, talo, folla e 
flor.
-Anxiospermas: características e exemplos.
-Ximnospermas: características e exemplos.

-Coñecer as características básicas de Algas e dos 
grupos principais.
-Diferenciar as algas vermellas, pardas, verdes e as 
diatomeas.
-Coñecer as características do reino Fungos.
-Coñecer a importancia dos fungos unicelulares e 
pluricelulares.
-Coñecer a anatomía externa dun cogomelo.
-Características xerais do reino plantas.
-Coñecer a clasificación das plantas e diferenciar as
Criptógamos das 
Fanerógamas e as plantas vasculares das non 
vasculares.
-Coñecer as características da división Briofitos, 
apreciando as 
diferenzas anatómicas entre Hepáticas e Brións.
-Coñecer a importancia evolutiva e ecolóxica dos 
Briofitos.
-Coñecer os aspectos básicos da anatomía e 
bioloxía dos Fentos.
-Coñecer as características básicas das 
espermatofitas.
-Coñecer os nomes e funcións dos compoñentes 
dos órganos 
vexetais.
-Ser quen de interpretar esquemas e fotografías de
follas, raíces,toros e flores.
-Coñecer a anatomía e fisioloxía básica das flores.
-Coñecer a estrutura elemental de sementes e 
froitos.
-Coñecer os mecanismos de dispersión do pole e 
dos froitos.
-Diferenciar as anxiospermas das ximnospermas, 
citando exemplos de cada grupo.

11
Diversidade

biolóxica.
Os animais

-Características do reino Animais. Invertebrados 
e Vertebrados.
-Anatomía e bioloxía dos principais grupos de 
invertebrados: Poríferos, Cnidarios, Moluscos, 

-Asociar especies animais ao taxón no 
que se inclúen.
-Coñecer as características básicas dunha 
especie que permiten incluíla nun dos 

-Coñecer as características básicas do reino 
Animal.
-Diferenciar os invertebrados dos vertebrados.
-Coñecer os aspectos básicos da anatomía e 

CMCT
CL
CD
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Anélidos, Artrópodos (Miriápodos, Arácnidos, 
Insectos e Crustáceos) e Equinodermos.
-Anatomía e bioloxía dos vertebrados : Peixes, 
Anfibios, Reptis,Aves e Mamíferos.

taxóns estudados.
-Coñecer os grupos máis importantes de 
Vertebrados.

bioloxía dos principais grupos de invertebra
dos (Poríferos, Celentéreos, Ané
lidos, Moluscos, Artrópodos e Equinodermos).
-Asociar animais concretos a cada grupo de 
invertebrados
-Interpretar esquemas e fotografías de animais dos
grupos citados.
-Coñecer a anatomía e bioloxía básicas das clases 
de vertebrados(Peixes, Anfibios, Réptiles, Aves e 
Mamíferos)
-Asociar animais concretos a cada clase de 
vertebrados.
-Interpretar esquemas e fotografías dos animais 
das clases citadas

12
O ser humano

na Terra
-O ser humano é un ser vivo.
-Características biolóxicas da especie humana.
-O cerebro humano.
-Breve historia do ser humano.
-O ser humano e o medio ambiente.
- Recursos que precisa o ser humano.
- A poboación humana. Evolución no tempo.
O ser humano e as materias primas.
-O ser humano e a enerxía.
-Os recursos enerxéticos. Recursos renovables e 
non renovables.
-O ser humano e a paisaxe. Os impactos.
- A importancia do solo.
-Os residuos. Tipos e natureza. A xestión de 
resíduos.
- A actitude invidual e colectiva fronte ó  
deterioro do medio ambiente.

-Coñecer as causas do deterioro do 
medioambiente-Coñecer o concepto de 
recurso e o uso racional dos  mesmos.
-Desenvolver hábitos compatibles coa 
conservación do planeta.

-Coñecer as características biolóxicas básicas do 
ser humano 
-Coñecer a importancia do cerebro humano do 
desenvolvemento da historia da humanidade.
-Coñecer o concepto de recurso, recurso renovable
e  recurso non renovable.
-Entender o crecemento da poboación humana 
como a causa  principal dos impactos ambientais
-Coñecer a importancia da enerxía e dos recursos 
enerxéticos na dinámica das sociedades humanas.
-Entender a importancia do solo.
-Coñecer o concepto e tipos de residuos.
-Entender o concepto de desenvolvemento 
sostible e as prácticas individuais e colectivas que 
o sustentan.

CMCT
CL
CD
CSC
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

As prácticas de laboratorio programadas para o curso de Bioloxía e Xeoloxía de 1º da ESO son as seguintes:

1. Material xeral de laboratorio.
2. Estudo dos minerais
3. Estudo das rochas máis comúns.
4. A presión atmosférica.
5. A d da auga
6. As propiedades da auga.
7. O microscopio óptico.
8. Observación de células animais e vexetais.
9. Observación de bacterias.
10. Observación de algas unicelulares.
11. Realización dun herbario que inclúa os 3 grandes grupos de algas.
12. Observación de Protozoos.
13. Observación de animais microscópicos (ostrácodos, …)
14. Estudo de Brións.
15.  Estudo de fentos.
16.  Realización dun herbario cun mínimo de 10 follas distintas, clasificadas por forma, borde e nerviación.
17. Estudo da flor, con identificación dos seus elementos.
18. Colección de 10 tipos de cunchas de gasterópodos e bivalvos.
19. Disección dun mexilón.
20. Disección dun peixe.

AVALIACIÓN

É importante destacar o feito de que os contidos conceptuais cobran especial importancia. Por tanto prestarase especial atención ao domino dos contidos 
conceptuais e a feito de si o alumno cumpre ou non os criterios de avaliación establecidos en cada unha das unidades didácticas.

Alumnado do curso ordinario:

• Realizarán varias probas escritas por avaliación, e en cada unha acumularanse os contidos anteriores. Para calcular a nota dos conceptos o primeiro exame terá un valor
multiplicado por un, o segundo por dous, etc.

13
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• Todos os alumnos realizarán un exame da avaliación anterior que permitirá  recuperar a materia aos que suspenderon a avaliación anterior e mellor a nota aos que a 
aprobaron.

• Os alumnos que ao final do curso tivesen suspensa algunha das tres avaliacións realizarán unha proba escrita final debendo recuperar só a parte suspensa. Os que
teñan suspensas dúas ou as tres avaliacións deberán examinarse de toda a materia.

• Todos os alumnos que non superen positivamente a materia no mes de Xuño serán avaliados no mes de Setembro mediante unha proba extraordinaria que deberá de
conter toda a materia.

• A asistencia a clase é obrigatoria. Cun número de faltas superior ao 20 % por trimestre pérdese o dereito á avaliación continua.

• O abandono da materia será tido en conta á hora de aplicar os criterios de promoción e titulación. Considerarase abandono a non asistencia a clase, non ter caderno de
traballo nin material na clase, non entregar as actividades propostas, non presentarse ás probas escritas, falta de traballo na aula, etc.

b) Alumnado que perde o dereito á avaliación continua:

• Os alumnos perderán o dereito á avaliación continua se acumulan 10 faltas ao longo de cada un dos trimestres. Estas 10 faltas equivalen ao 20 % das clases de cada
trimestre ao
impartirse 4 clases á semana. Neste caso os alumnos serán avaliados cunha única proba escrita por avaliación, non tendo dereito a realizar a súa correspondente 
recuperación ata
o exame final no mes de Xuño.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA

1.Identificar a situación da Terra no universo e xustificar algúns fenómenos que derivan dos movementos relativos entre a Terra, a Lúa e o Sol, empregando modelos
para interpretalos.
Trátase de comprobar que o alumnado é quen de situar a Terra no universo e explicar fenómenos como a duración dos anos, o día e a noite, as eclipses, as fases da Lúa, e
as
estacións, baseándose na interpretación dos movementos relativos da Terra no sistema solar. Asemade debe coñecer e diferencias os distintos compoñentes do Universo
e a súa dinámica. Valorarase a capacidade de empregar modelos sinxelos para a interpretación dos fenómenos citados.

14
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2.Describir cualitativamente algunhas observacións e procedementos científicos que permiten avanzar no coñecemento do noso planeta e do lugar que ocupa no
Universo.
Trátase de avaliar se o alumnado identifica os principias argumentos que permiten o desenvolvemento das teorías científicas, facendo fincapé nas relacionadas co
coñecemento astronómico, a súa evolución histórica e as súas repercusións sociais. Valorarase a selección,a partir de diferentes fontes, e contraste de informacións sobre
estes argumentos.

3.Interpretar  cualitativamente fenómenos atmosféricos e o ciclo da auga na natureza a partirde datos e rexistros climáticos e das  propiedades da auga como
substancia.
Trátase de comprobar se os estudantes son capaces de explicar, de xeito sinxelo, os  factores que inflúen no tempo atmosférico. Valorarase tamén a súa capacidade para
obteren datos de distintas variables meteorolóxicas utilizando instrumentos de medición que lles permitan familiarizarse con estes conceptos así como para interpretaren
algúns fenómenos meteorolóxicos sinxelos e elaborar en esquemas sobre o ciclo da auga.

4.Identificar as rochas e os minerais máis frecuentes de Galicia, utilizando claves sinxelas e coñecer algunhas aplicacións.
Preténdese que o alumnado sexa capaz de recoñecer os diferentes tipos de rochas (magmáticas, metamórficas e sedimentarias) e minerais máis comúns en Galicia e
coñeza  as  súas  aplicacións.  Valorarase,  ademais,  a  capacidade  para  diferencialos  a  partir  de  observacións  e  comprobacións  experimentais  dalgunhas  das  súas
propiedades.

5.Coñecer a importancia da hidrosfera para a vida e a dinámica do planeta Terra.
Trátase de que o alumno recoñeza o papel esencial que ten a auga na dinámica do noso planeta e na existencia e mantemento da vida nel. Debe coñecer as grandes
masas da hidrosfera, o ciclo da auga e os problemas que afectan á calidade da auga.

7.Valorar a importancia do sistema atmosfera – hidrosfera - xeosfera para o desenvolvemento da vida, identificando as repercusións da actividade humana sobre o
medio e realizando propostas e compromisos de mellora.
Trátase de avaliar se o alumnado identifica algún dos problemas ambientais, enunciando  posibles consecuencias, e se propón medidas concretas de actuación na
realidade próxima que potencien a redución no consumo, a reutilización e a reciclaxe.
8.Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e que levan a cabo funcións vitais que os diferencian da materia inerte.
Trátase de comprobar que o alumnado é quen de recoñecer e describir as características referentes á organización e funcións dos seres vivos, a partir de mostras,
fotografías, debuxos ou outros medios. Valorarase tamén que o alumnado sexa quen de clasificar os organismos vivos utilizando claves sinxelas e de identificar os trazos
máis relevantes que os identifiquen como membros dun grupo a través da súa observación.

9. Coñecer a importancia da calidade do medioambiente e a xestión responsable dos recursos como elementos esenciales para garantir a vida no noso planeta.
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O alumno debe recoñecer os impactos que o crecemento e actividade da poboación humana ten sobre o medio ambiente e os modelos de  xestións que permiten
protexer o planeta sen renunciar a unha axeitada calidade de vida.

10.Participar activamente na construción, comunicación e utilización do  coñecemento científico.
Trátase de comprobar que o alumnado se implica persoalmente na propia aprendizaxe, realizando o esforzo necesario, valorándose a reflexión sobre os propios procesos
de aprendizaxe das ciencias desde a apropiación dos obxectivos ata a utilización de criterios de realización para autocorrixirse, no caso de que sexa necesario.

PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE  AVALIACIÓN

TÉCNICAS
-método-

INSTRUMENTOS
-recurso específico-

MOMENTO

Observación Escalas de observación
Listas de control

Rexistro anecdótico
Habitualmente

Tarefas alumnos Guías e fichas
Exercicios e correccións Habitualmente

Diálogo e entrevistas Guións estruturados Aconsellable (especialmente para alumnos con dificultades)
Probas específicas Exames Ao final de cada unidade

Ao final de cada 2 unidades
Exames de avaliación

Probas prácticas Guións de prácticas con actividades Habitualmente
Nas probas específicas

Cuestionarios Exercicios tipo test que valoren coñecementos e competencias Realización periódica, antes, durante e ao final de cada unidade

Consideramos instrumentos de avaliación aqueles recursos específicos que nos permiten establecer os estándares de aprendizaxe de cada alumno, para medir a súa
evolución no coñecemento e destrezas que desenvolve na nosa materia

Ao largo do curso, para avaliar ao alumno usaremos os seguintes rexistros:
• Probas escritas.
• Probas orais e consultas na aula.
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• Desenvolvemento das prácticas de laboratorio.
• Observación sistemática: participación, asistencia, actitude, traballo diario e resolución de actividades.
• Traballos bibliográficos, prestando atención á selección de textos e a súa estruturación.

A nota de cada avaliación calcularase de acordo cos seguintes criteios:
 Probas escritas e orais................................... 80 % da nota
 Libreta de exercicios …………………........…...……10 % da nota
 Exercicios e cuestións resoltos en clase……...… 5% da nota
 Prácticas e traballos ……………………………...........5 % da nota.

Para a determinación da nota final teránse en conta as seguintes normas:

as  cualificacións  correspondentes  á  libreta  de exercicios,  prácticas  e  traballo  só  se  sumará a  nota  das  probas escritas  e  orais,  se  nestas  se  acadou unha
cualificación mínima de 4 puntos sobre 8 posibles.

Obterán cualificación negativa os alumnos que copien nas probas escritas e orais, calquera que sexa o método que empreguen (copiar do compañeiro, de apuntes,
de libros, ou por medios electrónicos e de transmisión de información ou comunicación).

Obterán cualificación negativa os alumnos que non presenten para a súa corrección nos prazos fixados os exercicios correspondentes ao 20 % das leccións que
correspondan a esa avaliación ou ao total do curso, asi como os alumnos que habitualmente non fagan os exercicios e traballos establecidos.

Os alumnos que suspendan unha avaliación poderán recuperala no exame final da materia que se realizará no mes de xuño. Os alumnos que suspendan 2 ou as 3
avaliacións deberán examinarse de toda a materia no exame final de xuño.

TEMPORALIZACIÓN.

Leccións Data límite Avaliación Exames
1,  2 28/10/2016 1º Leccións 1 e 2
3, 4 12/12/20165 1º Leccións 1, 2, 3 e 4

Despois de Nadal e antes do 20  de xaneiro de 2017 repetirase o  exame das leccións 1, 2, 3 e 4 para todo o alumnado
5, 6  17/2/2017 2º Leccións 5 e 6
7, 8 10/3/2017 2º Leccións 5, 6, 7 e 8

Despois de Semana Santa e antes do 15 de abril de 2017 repetirase o exame das leccións 5, 6, 7 e 8 para todo o alumnado
9, 10 12/5/2017 3º Leccións 9 e 10
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11 e 12 9/6/2017 3º Leccións 9, 10, 11 e 12

O  día 20 de xuño de 2016 haberá o exame final da materia

AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS DERIVADAS

Segundo a Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 7 de
xaneiro de 2008: Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de
aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia no grupo realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do
alumnado en cada unha das materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

A avaliación inicial terá en conta os seguintes instrumentos:
A) Expediente académico do alumno.
B) Informes de Orientación Escolar.
C) Lectura de textos en voz alta.
D)Proba escrita. Incluímos un modelo de proba escrita que non necesariamente será o que se realice:

1.Ordena os seguintes procesos de acordo co método científico: elaboración dunha teoría científica - divulgación científica - representacións gráficas - observacións - emisión de conclusións - formulación de
hipótese.

2.Relaciona os produtos derivados do petróleo coas súas aplicacións.
Propano Combustible de automoción
Éter de petróleo Disolvente
Gasolina Combustible doméstico
Parafina Recubrimentos
Asfalto Fabricación de velas

3 .Explica que es la chuvia ácida, como se produce e cales son as principais Consecuencias sobre o medio ambiente.
— Propón algunha medida para corrixir os efectos deste fenómeno.

4.Realiza un diagrama que reflicte as distintas capas que forman a atmosfera.
En cal desas capas se desenvolve a vida?
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5.Indica a diferencia entre mineral e rocha.
Cita 3 minerais e 3 rochas que coñezas.

6.Os cinco reinos nos que se clasifican os seres vivos son:………………………………………….

7 .Fai unha pequena redacción na que mostres a importancia da auga para a vida.

8 .Coñeces algunha persoa que destacara polos seus estudios ou descubrimentos científicos? Indica os que coñezas.

9 .Algunhas veces poñémonos enfermos, sabes por que? Comenta algún caso teu, da túa familia, amigos, etc .

10. Que grupos animais coñeces? Cita polo menos 5 grupos e indican unha especie concreta de cada grupo.

Dependendo dos resultados obtidos por cada alumno na avaliación inicial, deseñaranse estratexias para facilitar a aprendizaxe do alumno e a súa progresión na
materia. Estas medidas xirarán ó redor de: repaso de aspectos que debían coñecer,  exercicios de reforzo, selección de contidos, ...

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

As medidas de atención á diversidade propostas para os alumnos que amosen dificultades na aprendizaxe das materias do noso departamento
incluirán:

 situalo na aula nunha situación que lle facilite o traballo e a concentración.
 respectar o seu ritmo de aprendizaxe e traballo.
 simplificación dos contidos.
 reordenación dos contidos.
 maior incidencia na lectura e comprensión de textos.
 maior tempo para a realización de exames e exercicios nos casos precisos.
 incrementar o número de actividades naquelas unidades que presenten unha maior dificultade.
 potenciar as prácticas de laboratorio que axuden a clarificar conceptos.
 cadernos de exercicios que reforcen e clarifiquen os conceptos de maior dificultade.
 atención individualizada sempre que sexa posible.
 adaptación global dos contidos e actividades para os casos necesarios.
 substitución dos exames escritos por orais, de ser necesario (discapacidade visual).
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Ao mesmo tempo, trataremos de potenciar o desenvolvemento de alumnos que amosen un nivel de competencia superior ó da media da clase.

Neste caso,  poden ser útiles as seguintes medidas:

 traballos de investigación guiados usando os  recursos informáticos 
 lecturas recomendadas sobre temas de interese para o alumno que teñan que ver coa materia.
 presentación dos traballos e comentario das lecturas ante os compañeiros.

PROXECTO LECTOR E INTEGRACIÓN DAS TIC

A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como escrita, constitúe un eixe fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe do 
coñecemento científico, contribuíndo ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.

Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de textos científicos e o alumnado aprende a diferencialos doutros que non
son  científicos,  cando  se  contrastan  materiais  escritos  e  audiovisuais  de  diferentes  fontes,  tanto  descritivos  como  argumentativos,  nun  proceso  que  pasa  pola
identificación dos conceptos e ideas principais, a interpretación do papel que desempeñan segundo o contexto e as relacións que se establecen entre eles. Na resolución
de problemas débese estimular a lectura comprensiva contextualizando a situación, da identificación dos conceptos que aparecen e das relacións que se establecen entre
os ditos conceptos e os datos.

No ensino da área a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no uso da linguaxe, tanto no nivel descritivo como no interpretativo. Trabállase a
expresión cando se emiten hipóteses, contrástanse ideas, acláranse significados sobre conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes, realízanse sínteses,
elabóranse mapas conceptuais, extráense conclusións, realízanse informes ou organízanse debates onde se fomenten actitudes que favorezan a mellora na expresión
oral e escrita, a confianza para expresarse en público, o saber escoitar, o contrastar opinións e ter en conta as ideas dos demais.

A colaboración coa Biblioteca do centro é indispensable a que no 1º da ESO faise unha actividade que consiste en coñecer a súa organización, o sistema de marcado
dos libros, … Como estratexias básicas usaremos as seguintes:

Potenciar o uso do dicionario para explicar o significado de palabras dentro do seu contexto.

Lectura reflexiva en voz alta de enunciados, artigos, … atendendo a entoación, vocalización e pausas en signos de puntuación.

Traballar os conceptos de definir e diferenciar,  especialmente o primeiro.
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Valorar a ortografía e a correcta exposición en traballos escritos.

Realizar comentarios de textos científicos e artigos de prensa de actualidade sobre aspectos da Bioloxía e Xeoloxía.

Extraer a idea principal e secundarias a partir de textos científicos.

Lectura, durante os desdobres de prácticas, dalgúns dos libros seguintes:
 Gerald Durrell: “Mi familia y otros animales”.
  Biografía de Darwin da colección “Sabelotodo”.
 Jaqueline Kelly :” La evolución de Calpurnia Tate”.
 Chad Orzel: “¡Eureka! Descubre el científico que llevas dentro”

Uso da biblioteca do centro para a busca de información sobre temas relacionados coa materia.

A área de Bioloxía e Xeoloxía contribúe á competencia de  tratamento da información e competencia dixital,  xa que se traballan habilidades para identificar,
contextualizar,  relacionar e sintetizar  a  información procedente de diferentes  fontes e  presentada en diversas linguaxes  propias das tecnoloxías  da  información e
comunicación, como os buscadores pola internet, documentos dixitais, foros, chats, mensaxeria, xornais dixitais, revistas divulgativas na web, presentación electrónicas e
simulacións interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións
de  tipo  científico  que  achegan  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación,  foméntanse  actitudes  favorables  ao  emprego  delas  evitando  o  seu  emprego
indiscriminado.

Como estratexias de potenciación das TIC usaremos

Uso da aula de informática para a busca de información sobre os compoñentes do Universo e o Sistema Solar. (Uso da páxina web da NASA e das imaxes do
telescopio Hubble).

Realizacións de montaxes con Power Point e a súa exposición na aula por parte dos alumnos.

Busca de modelos sobre a dinámica atmosférica e da hidrosfera.

Selección e proxección de imaxes sobre a célula usando o programa de Power Point.
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e comunicación, o espírito emprendedor  e a
educación cívica e constitucional trabállanse en todas as materias, sen perxuizo dun tratamento máis específico nalgunha das materias de cada etapa.

Asemade, o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero o contra persoas con discapacidade e os valores
inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal constitúen un eixe central na formación dos alumnos
en todas as etapas do ensino. Neste campo, a Bioloxía amosa sistematicamente que diferenza e desigualdade non son o mesmo. 

Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos no eido persoal, familiar e social, así coma os valores  sobre os que se basean a
liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, a igualdade en homes e mulleres e as persoas con
discapacidade, o rechazo ao terrorismo, o respecto á pluralidade, o Estado de dereito, as vítimas do terrorismo ...

Especial atención dedicaremos á prevención da violencia de xénero, á violencia contra as persoas con discapacidade, á violencia terrorista e a calquera forma de
violencia, racismo ou xenofobia. Evitando en todo caso comportamentos  e contidos sexistas e os estereotipos que supoñan unha discriminación baseada na orientación
sexual ou de identidade de xénero, favorecendo a visibilidade e normalización da realidade homosexual, bisexual, transexual, ...

Finalmente, desenvolveremos actividades para potenciar a educación e seguridade vial, mellorando a formación dos alumnos en canto aos dereitos e deberes
como usuarios das vías, ben sexa como peóns, viaxeiros ou condutores de calquera tipo de vehículo, singularmente bicicletas e facer visible a relación estreita entre o
consumo de alcohol e/ou estupefacientes e os accidentes de tráfico

AVALIACIÓN DO PROCESO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Toda programación está suxeita a 3 fases evolutivas: 

1. Una vez coñecido os resultados da avaliación inicial dos alumnos (número de alumnos, existencia ou non de alumnos con dificultades, ...) é
preciso adecuar a programación, introducindo as modificacións oportunas para levala á práctica.

2. Adecuación da mesma ao longo da execución da mesma, adaptándoa para convertela nun instrumento útil para lograr os obxectivos establecidos.
As reunións de Departamento mensuais constitúen un lugar idóneo para debater as modificacións oportunas e actuar coordinadamente.

3. Valoración final, en función dos resultados acadados ao final do curso, introducindo as modificacións precisas para o curso seguinte.

22



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                                 DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Para a avaliación da programación e da práctica docente teremos en conta os seguintes elementos:

1. Adecuación da secuenciación e temporalización establecida na programación.

2. Resultados obtidos polos alumnos, seguindo unha secuencia progresiva (de menos a máis).

3. Valoración dos resultados dos alumnos na avaliación inicial.

4. Idoneidade das actividades propostas.

5. Análises dos aspectos que non puideron desenvolverse ao longo do curso, determinando as causas.

Por  outra  banda,  é  importante  que os  alumnos opinen sobre a  labor do profesor  e  a  maneira  en que desenvolve  as  clases.  Ao final  de  cada avaliación
subministrarase aos estudantes un test que permita observar a práctica docente. Un modelo de ese test podería ser o seguinte, cunha escala de 1 (moi baixo) a 4 (alto):

Item

Valoración

1 2 3 4

Explica de xeito claro

Emprega a metodoloxía axeitada

Emprega diferentes recursos

Crea un ambiente  adecuado de traballo na clase

Establece un ritmo de traballo adecuado para poder seguilo

Dedica tempo a responder dúbidas
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