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4º CURSO DE ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO

INTRODUCIÓN 

Este  curso  académico  serviranos  para  mellorar  a  inclusión  das  competencias  clave  no  currículo  xa  que  forman parte  das  ensinanzas  mínimas  da  educación
obrigatoria, xunto con obxectivos, contidos e os criterios de avaliación e que van orientar o proceso de ensino-aprendizaxe.

Preténdese que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente adquiridos e da realidade cotiá e mais dos intereses próximos o
estudante (aprendizaxe instrumental). É por iso polo que, en todos os casos en que é posible, se parte de realidades e de exemplos que lle son coñecidos, de forma que
se implique activa e receptivamente na construción da súa propia aprendizaxe.  A inclusión das   competencias básicas como referente do currículo afonda nesta
concepción instrumental
das aprendizaxes escolares.

Pero non todos/as as poden seguir o mesmo ritmo de aprendizaxe, tanto polo propio desenvolvemento psicolóxico coma por moi diversas circunstancias persoais
e sociais: a atención á diversidade de estudantes e de situacións escolares convértese nun elemento fundamental da actividade educativa, por iso, faremos distintas
actividades ademais do libro de texto, como o caderno básico do alumno, o do laboratorio e nos materiais de
que dispón o seminario.

No que se refire, especificamente, ao aspecto metodolóxico co que se debe desenvolver o currículo, mantense, en cada unha das 10 unidades didácticas desta
materia e curso, un equilibrio entre os diversos tipos de contidos: conceptos, procedementos e actitudes seguen orientando, integrada e interrelacionadamente coas
citadas competencias básicas, o proceso de ensino-aprendizaxe, xa que cada un deses contidos cumpre
funcións distintas pero complementarias na formación integral do alumno.

En cada unha das 10 unidades didácticas nas que se organizaron/distribuíron os contidos deste curso, preséntanse neste documento uns mesmos apartados para
amosar como se vai desenvolver o proceso educativo:

 Obxectivos da unidade.
 Contidos da unidade (conceptos, procedementos e actitudes).
 Contidos transversais.
 Criterios de avaliación.
 Competencias clave asociadas a os criterios de avaliación.

METODOLOXÍA
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O desenvolvemento dos coñecementos científicos e do que demos en chamar a Ciencia, con maiúsculas, fai que sexa imprescindible abordar o currículo de

Ciencias da Natureza desde moi diversas perspectivas conceptuais e metodolóxicas, en concreto, da Física, a Química, a Bioloxía e a Xeoloxía (todas elas teñen en común
unha determinada forma de representar e de analizar a realidade), ademais doutras coas que mantén estreita interconexión, como son a ecoloxía, a meteoroloxía, a
astronomía... Nesta liña, os coñecementos son cada vez máis especializados (de aí a separación entre Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química neste curso, como xa o foi no
anterior) e, en consecuencia, máis profundos e complexos e con interpretacións cada vez máis elaboradas, de acordo tamén á madurez intelectual que está acadando o
alumno. En calquera caso, esta especialización non é incompatible co estudo interdisciplinar, non en van o coñecemento científico, en xeral, e o natural, en particular, non
se poden estudar de forma fragmentada (o alumno debe saber que hai uns procedementos de investigación comúns aos distintos ámbitos do saber científico). Non
debemos esquecer que esta materia é opcional para o alumno neste curso, que a súa elección irá ligada na maioría das ocasións á de Física e Química, que ambas son o
preludio duns estudos de Bacharelato na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía, polo que a interrelación entre ambas materias —por todos os aspectos comúns que
comparten— non só é aconsellable, senón imprescindible.

Tamén neste curso, como culminación da ESO, a alfabetización científica dos alumnos,  entendida como a familiarización coas ideas científicas básicas —o
coñecemento científico e a cultura que leva asociada son imprescindibles para calquera alumno e para calquera persoa nunha sociedade altamente tecnificada como a
nosa—, convértese nun dos seus obxectivos fundamentais, pero non tanto como un coñecemento finalista —non se están formando nin biólogos nin xeólogos— senón
como un coñecemento que lles permita a comprensión de moitos dos problemas que 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 e, de acordo a esta materia, para conservalo). Isto só se poderá lograr se o desenvolvemento equilibrado dos contidos (conceptos, feitos, teorías, etc.) parte do
que coñece o alumno e do seu medio, ao 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 —o coñecemento científico
avanza a unha velocidade imposible de predicir e a súa aplicación modifica as nosas condicións de vida—, vemos que a súa importancia é fundamental na formación do
alumno, formación na que tamén repercutirá unha determinada forma de enfrontarse ao coñecemento, a que incide na racionalidade e na demostración empírica dos
fenómenos  naturais.  Neste  aspecto  habería  que  lembrar  que  tamén  se  debe  facer  fincapé  no  que  o  método  científico  lle  achega  ao  alumno:  estratexias  ou
procedementos de aprendizaxe para calquera materia (sistematización do coñecemento, formulación de hipóteses, comprobación de resultados, investigación, traballo
en grupo...). Como tamén se dixo, débense integrar os coñecementos científicos e os humanísticos, todos eles parte da cultura básica.

Polo tanto, o estudo de 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  actitudes,  de  forma que  a  súa presentación  estea
encamiñada á interpretación do medio por parte do alumno 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 alumno ao entendemento do
seu medio 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 unhas doutras.
 Tratar temas básicos, axeitados ás posibilidades cognitivas individuais dos alumnos.
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 Favorecer o traballo colectivo entre os alumnos.
 Para tratar adecuadamente os contidos desde a tripla perspectiva de conceptos, procedementos e actitudes e para contribuír á adquisición de determinadas

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

 Darlle  a  coñecer  algúns métodos habituais  na  actividade e  investigación científicas,  convidarlle  a  empregalos  e reforzar  os  aspectos  do método científico
correspondentes a cada contido.

 Xerar escenarios atractivos e motivadores que lle axuden a vencer unha posible resistencia apriorística ao seu achegamento á ciencia.
 Propor 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 expositivamente, mediante cadros explicativos e esquemáticos, nos que a presentación gráfica é un importante recurso de

aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión inmediatos do alumno senón a obtención dos obxectivos da materia (e, en consecuencia, de
etapa) e das competencias clave.

Todas estas consideracións metodolóxicas foron tidas en conta nos materiais curriculares a utilizar e, en consecuencia, na propia actividade educativa a desenvolver
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 propician a análise e comprensión do feito científico e natural.

Máis arriba formulabamos como fundamental o feito de que o alumno participe activa e progresivamente na construción do seu propio coñecemento, exemplo
preciso dunha metodoloxía que persigue a súa formación integral. Por isto, o uso de calquera recurso metodolóxico, e o libro de texto segue sendo aínda un dos máis
privilexiados, debe ir encamiñado á participación cotiá do alumno no proceso educativo. Nun contexto no que se está a xeneralizar o uso das tecnoloxías da información
e a comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), 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 —sen esquecer as enormes posibilidades que abre a simulación de fenómenos científicos por ordenador—,
fomenta que o alumno sexa formado nalgunhas das competencias básicas do currículo (aprender a aprender, tratamento da información e competencia dixital...).

O libro de texto seleccionado para esta materia neste curso é:

Ramos García, Mª Ángeles; Colodrón Bestuer, Ángel; Serrano San Román, Belén e Tomé Fernández, Ester:  Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO, Ed. McGraw Hill, Madrid
2016, ISBN 978-84-486-1001-2.

  AS COMPETENCIAS CLAVE 
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Un proceso educativo baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados,

saberes que terán que ser demostrados polos alumnos.Por iso, 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 alumno, mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, pero ademais, que sabe ser e estar. Deste xeito vemos a maneira como unha competencia
abrangue os diferentes contidos que se traballan na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos
recoñecendo que a institución escolar non só prepara o alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que tamén o fai como cidadán e, por iso, debe
demostrar unha serie de actitudes cívicas e intelectuais que implican o respecto aos demais, a ser responsable, a traballar en equipo... 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno cando remata a escolaridade obrigatoria para enfrontar os 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)
 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)
 Conciencia e expresións culturais (CEC)

Nesta materia e neste curso, en cada unidade indícase específicamente a competencia ou competencias clave que son obxecto de atención.

AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DERIVADAS

A avaliación inicial realizarase a través dos seguintes instrumentos:
1. Expediente académico do alumno.
2. Informes de Orientación Escolar.
3. Probas de lectura e comprensión lectora.
4. Proba escrita que mida os coñecementos precisos para abordar o estudo da materia.

A análise dos resultados obtidos polos alumnos na avaliación inicial permitirán detectar os casos que están por enriba ou por debaixo da media. Para estes
alumnos procederase a realizar un programa de reforzo ou de ampliación dos contidos da materia, que lle permitan alcanzar os coñecementos mínimos, ós primeiros, ou
mellorar a súa formación a materia, ós segundos.
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Os alumnos que amosen dificultades de aprendizaxe serán tratados seguindo un programa acordado co Departamento de Orientación Escolar. En todo caso, ese
programa xirará ó redor aos seguintes aspectos:

a) Reducir os contidos, sen renunciar aos contidos mínimos esixibles.
b) Exercicios de reforzo. Os alumnos recibirán un caderno de exercicios para reforzar a aprendizaxe dos temas estudados.
c) Redución da materia que entra en cada proba escrita, realizando un maior número de exames de menor extensión e axustados aos contidos mínimos.
d) Máis tempo para realizar os exames.
c) Substitución das probas escritas por probas orais.

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: 
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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.

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
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Crea un ambiente  adecuado de traballo na clase

Establece un ritmo de traballo adecuado para poder seguilo

Dedica tempo a responder dúbidas

OBXECTIVOS XERAIS 

Os obxectivos xerais ou xenéricos constitúen o primeiro nivel de definición. Son amplos e integrais, xa que se refiren a todo tipo de acción educativa. Son
dinámicos, porque cambian co tempo a medida que varían os problemas e as tendencias, situacións, necesidades ou intereses. Son flexibles, porque o seu grao de
xeneralidade permite que se teñan en conta as diferenzas individuais. 

 Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza para interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar as
repercusións do desenvolvemento científico e das aplicacións tecnolóxicas.

7



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                      DPTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
 Aplicar, na resolución de problemas e en sinxelas investigacións, estratexias coherentes cos  rocedementos das ciencias, tales como a discusión do interese dos

problemas  propostos,  a  formulación  de  hipóteses,  a  elaboración  de  estratexias  de  resolución  e  de  deseños  experimentais,  a  análise  de  resultados,  a
consideración de aplicacións e repercusións do estudo realizado e a busca de coherencia global.

 Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando diferentes linguaxes como oral, escrita, gráfica, icónica, multimedia, etc. con propiedade, así
como comunicar a outros argumentacións e explicacións empregando os coñecementos científicos.

 Buscar e seleccionar información sobre temas científicos utilizando diferentes fontes e medios e empregala, valorando o seu contido, para fundamentar e
orientar os traballos sobre temas científicos e o ambiente, así como para contrastar as opinións persoais.

 Desenvolver hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria en ámbitos como alimentación, hixiene e sexualidade, facilitando estratexias que
permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos relacionados co consumo, coas drogodependencias e coa transmisión de enfermidades.

 Comprender a importancia de utilizar os coñecementos provenientes das ciencias da natureza para satisfacer as necesidades humanas e participar na necesaria
toma de decisións verbo de problemas locais e globais aos cales nos enfrontamos.

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento científico para analizar, individualmente ou en grupo, cuestións relacionadas coa ciencia, a tecnoloxía
e a sociedade. Coñecer e valorar os problemas aos cales se enfronta hoxe a humanidade en relación á sobreexplotación dos recursos, ás diferenzas entre países
desenvolvidos e non, e a necesidade de busca e aplicación de medidas, para avanzar cara ao logro dun futuro sustentable.

 Valorar o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza así como as súas contribucións ao pensamento humano ao longo da historia, apreciando os
grandes debates superadores de dogmatismos e as revolucións científicas que marcaron a evolución cultural da humanidade e as súas condicións de vida.

 Ser quen de buscar e de utilizar o coñecemento científico propio, planificando de forma autónoma a acción e posta en práctica das actividades de aprendizaxe, e
de utilizar uns criterios de avaliación para autocorrixirse no caso en que sexa necesario.

 Utilización de estratexias propias  do traballo  científico,  mediante a proposta  de problemas e sinxelas  investigacións,  discusión do seu interese,  análise de
variables que interveñen,  formulación de hipóteses,  planificación de experiencias,  organización dos datos,  interpretación de resultados e comunicación de
conclusións.

 Busca, selección e análise crítica de información de carácter científico utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes.
 Interpretación de informacións de carácter científico e contraste destas información para formar unha opinión propia e expresarse axeitadamente.
 Elaboración de argumentacións e explicacións sobre feitos, observacións ou resultados experimentais,  empregando modelos científicos axeitados.
 Valoración das achegas das ciencias da natureza para lles dar resposta ás necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa existencia, así como

para apreciar e gozar da diversidade natural e cultural, participando na súa conservación, protección e mellora.
 Valoración da evolución do pensamento científico ao longo da historia, salientando a importancia que supón para o desenvolvemento científico e tecnolóxico de

cada época.
 Utilización comprensiva de protocolos experimentais e respecto polas normas de seguridade.
 Xustificación de decisións persoais verbo de problemas reais do seu contorno que aseguren un desenvolvemento sustentable e da modificación de hábitos de

conduta que promovan a saúde persoal e comunitaria.
 Contribución do desenvolvemento científico e tecnolóxico á resolución dos problemas.
 Importancia da aplicación do principio de precaución e da participación cidadá na toma de decisións.
 Valoración da educación científica da cidadanía como requisito de sociedades democráticas sustentables.
 Consideración da cultura científica como fonte de satisfacción persoal.
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 Recoñecemento da variable tempo xeolóxico: a súa magnitude, a datación relativa e absoluta.
 Identificación dos principios e procedementos que permiten reconstruír a historia da Terra e utilización do actualismo como método de interpretación.
 Recoñecemento do proceso de fosilización. Identificación dos fósiles máis importantes en cada etapa. Utilización dos fósiles como indicadores das características

dos ambientes e climas do pasado.
 Reconstrución de historias xeolóxicas sinxelas a partir dunha columna estratigráfica.
 Identificación das eras xeolóxicas e situación dos fenómenos xeolóxicos e biolóxicos máis relevantes que aconteceron en cada unha.
 Recoñecemento e análise das probas do desprazamento dos continentes.
 Localización e análise da distribución dos volcáns, terremotos, cordilleiras, dorsais e fosas oceánicas. 
 Coñecemento do fenómeno da expansión do fondo oceánico, a súa relación co volume constante da Terra e co modelo dinámico da estrutura interna da Terra.
 Recoñecemento das placas litosféricas principias e os seus límites.
 Análise  das  interaccións  entre  os  procesos  xeolóxicos  internos  e  externos,  a  formación  das  montañas,  os  seus  tipos  e  os  procesos  xeolóxicos  asociados,

magmatismo e metamorfismo, que completan o ciclo das rochas.
 Análise e valoración dos riscos xeolóxicos en función da dinámica interna da Terra á luz da tectónica de placas.
 Constatación  da  evolución  das  ideas  no  eido  do  pensamento  científico  partindo  dalgunhas  teorías  oroxénicas  vixentes  a  finais  do  século  XIX,  as  ideas

revolucionarias de Wegener ata a actual teoría da tectónica de placas. Valoración da construcción continuada do pensamento científico.
 Recoñecemento da teoría celular e a súa importancia nas ciencias da vida.
 Recoñecemento da célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos.
 Caracterización dos diversos tipos de células: procariotas, eucariotas; vexetais e animais. Recoñecemento dos principais orgánulos.
 Utilización do microscopio para a súa observación.
 Identificación do material hereditario no seu contexto celular: cromatina e cromosomas.
 Recoñecemento  do  ADN  como  constituínte  de  cromosomas  e  cromatina  e  valoración  do  papel  de  James  Watson,  Francis  Crick  e  Rosalyn  Franklin  no

descubrimento da súa estrutura e as importantes repercusións deste descubrimento.
 Caracterización dos procesos de división  celular:  mitose e  meiose.  Relación da mitose co ciclo  celular.  Relación da meiose coa formación de gametos na

reprodución sexual e valoración do papel que desempeña na variabilidade inter e intraespecífica.
 Recoñecemento e análise das achegas de Mendel e as súas leis da herdanza destacando a extracción de conclusións a partir do tratamento estatístico dos datos.
 -Resolución de problemas sinxelos relacionados coas leis da herdanza constatando o uso de estratexias e procedementos da metodoloxía científica na súa 

resolución.
 Valoración das achegas de Mendel no contexto da evolución constante do pensamento científico no eido da xenética.
 Aproximación  ao  concepto  de  xene  como  unidade  portadora  da  información  xenética.  Recoñecemento  do  ADN  como  constituínte  molecular  do  xene,

coñecemento do código xenético e das mutacións e a súa relación coa expresión proteica.
 Identificación do cromosoma como forma de organización dos xenes e coñecemento do xenoma, o fenotipo e o fenotipo. Análise dun cariotipo.
 Aproximación á xenética humana, análise da herdanza de caracteres sinxelos.
 Procura e selección de información dalgunha enfermidade xenética, análise da información, valoración  crítica dos posibles tratamentos e comunicación de

resultados.

9
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 Coñecemento e valoración das aplicacións e repercusións da enxeñaría xenética: os alimentos  transxénicos, a clonación, o xenoma humano e a terapia xénica.
 Valoración das implicacións ecolóxicas, sociais e éticas dos avances biotecnolóxicos. Análise da repercusión das noticias desta temática.
 Análise dalgunhas teorías sobre a orixe da vida na Terra e a evolución dos seres vivos: teorías fixistas e evolucionistas.
 Identificación e análise de datos que apoian a teoría da evolución das especies. Recoñecemento da aparición e a extinción das especies.
 Comparación entre as teorías de Lamarck e de Darwin. Recoñecemento do gradualismo e o equilibrio puntuado.
 Procura e selección crítica de información acerca da evolución do home.
 Valoración da biodiversidade como resultado do proceso evolutivo. O papel da humanidade na extinción das especies.
 Construción e identificación de cadeas e redes tróficas no ecosistema como exemplo de dinámica e interacción. Interpretación de pirámides ecolóxicas.
 Análise do ciclo da materia e o fluxo de enerxía nos ecosistemas naturais. Idea de ciclo bioxeoquímico. Análise do ciclo do carbono.
 Recoñecemento e valoración da formación e destrución do solo, do impacto dos incendios forestais, das especies invasoras e a súa relación coa evolución e a

sucesión no ecosistema. Constatación da modificacións dos ambientes polos seres vivos e valoración da intervención humana.
 Investigación dalgún problema ambiental do contorno, e análise crítica a partir das achegas da ciencia. Valoración e comunicación de conclusións.

CONTIDOS. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. COMPETENCIAS CLAVE.

Tema Título Contidos Criterios avaliación Estándares avaliables Competencias
clave

1
A Célula - O célula e a teoría celular.

-Evolución celular: teoría endosimbiótica

-Ciclo celular: fases e procesos.

- Coñecer a importancia da célula 
na Bioloxía.

-Coñecer os distintos tipos de 
organización celular.

- Coñecer a anatomía da célula 
procariota e a relación entre os 
seus compoñentes e a función que 
desenvolven.

-Coñecer a anatomía da célula 
eucariota e a estrutura e función 

- 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.

-Identifica tipos de células utilizando o
microscopio  óptico,  micrografías  e
esquemas gráficos.

-Distingue os compoñentes do núcleo
e a súa función segundo as etapas do
ciclo celular.

CMCT

CD

CL

AA
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dos orgánulos que a forman.

-Coñecer as diferencias entre célula
animal e  vexetal.

-Coñecer a historia e enunciados da
teoría celular.

-Coñecer as fases do ciclo celular e 
os mecanismos de división celular.

Coñecer a mitose: importancia e fa-
ses que a forman.

Coñecer a meiose e a súa 
importancia na reprodución sexual.

Diferenciar a mitose da meiose.

-Recoñece  as  partes  dun  cromosoma
utilizándoo  para  construír  un
cariotipo.

-Recoñece  as  fases  da  mitose  e
meiose,  diferencia  ambos  os
procesos e distingue o seu significado
biolóxico.

2
A herdanza

xenética dos
caracteres.

Xenética

- Xenética e transmisión dos caracteres 
hereditarios.

-Xenética mendeliana.

-Base cromosómica das leis de Mendel.

-Herdanza do sexo.

-Enfermidades hereditarias

-A función de relación.

-Coñecer os conceptos básicos de 
xenética.

-Coñecer os traballos de Mendel e 
a súa importancia no campo da 
Bioloxía.

-Resolver problemas de xenética 
mendeliana.

-Coñecer a relación entre xenes e 
cromosomas.

-Coñece e define os conceptos básicos
en  Xenética:  xene,  alelo,  herdanza
dominante,  herdanza  codominante,
cromosoma homólogo, ...

-Recoñece  os  principios  básicos  da
xenética  mendeliana  e  resolve
problemas  prácticos  de  cruzamentos
con un ou dous caracteres.

-Resolve  problemas  prácticos  sobre  a
herdanza do sexo e a ligada ao sexo.

-Diferenza  os  distintos  tipos  de

CMCT

CD

CL
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- A función de reprodución. A mitose -Coñecer os distintos tipos de 
herdanza: autosómica, ligada ao 
sexo, polixénica, cuantitativa, ...

-Coñecer as bases xenéticas da 
determinación do sexo.

-Coñecer as doenzas hereditarias 
máis relevantes.

herdanza.

-Comprende os mecanismos xenéticos
de diferenciación sexual.

-Identifica  as  doenzas  hereditarias
máis frecuentes e o seu alcance social,
e  resolve  problemas  prácticos  sobre
doenzas  hereditarias,  utilizando
árbores xenealóxicas

3
A información
xenética e os

ácidos
nucleicos.

Bioloxía
molecular

- Bioloxía molecular.
-Ácidos nucleicos: estrutura, tipos e funcións.
-A  mensaxe  xenética.  Dogma  central  da
Bioloxía molecular.
-A replicación do ADN.
-A expresión da información xenética.
-O código xenético.
- Mutacións.
-Enxeñaría xenética.
-Biotecnoloxía
-Bioética

-Coñecer o obxecto e método de 
estudo en Bioloxía Molecular.

-Comparar os tipos e a composición
dos ácidos nucleicos, e relacionalos
coa súa función.

- Relacionar a replicación do ADN 
coa conservación da información 
xenética.

-Comprender e ilustrar como se 
expresa a información xenética, 
utilizando o código xenético e 
resolvendo problemas sinxelos.

- Valorar e recoñecer o papel das 
mutacións na diversidade xenética, 
e comprender a relación entre 
mutación e evolución.

-Identificar as técnicas da enxeñaría
xenética:  ADN  recombinante  e
PCR.

-Comprender e describir o proceso

-  Distingue os ácidos nucleicos e 
enumera os seus compoñentes.

-Recoñece a función do ADN como 
portador da información xenética, e 
relaciónao co concepto de xene.

-Ilustra os mecanismos da expresión 
xenética por medio do código xenético.

-Recoñece e explica en que consisten 
as mutacións e os seus tipo.

-Diferencia técnicas de traballo en 
enxeñaría xenética.

-Describe as técnicas de clonación 
animal, distinguindo clonación 
terapéutica e reprodutiva.

- Analiza as implicacións éticas, sociais 
e ambientais da enxeñaría xenética.

CMCT

CL

CD
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da clonación.

-Recoñecer  as  aplicacións  da
enxeñaría  xenética:  organismos
modificados  xeneticamente
(OMX).

-Valorar e interpretar as aplicacións
da  tecnoloxía  do  ADN
recombinante  na  agricultura,  na
gandaría,  no  ambiente  e  na
saúde.

-Interpreta criticamente as 
consecuencias dos avances actuais no 
campo da biotecnoloxía.

4
Orixe e

evolución da
vida

--A orixe da vida.

-A evolución dos seres vivos

-Os mecanismos de evolución

-A evolución humana

-Coñecer e describir as hipóteses 
sobre a orixe da vida e as probas da
evolución. Comparar lamarckismo, 
darwinismo e neodarwinismo.

- Comprender e establecer os 
mecanismos da evolución 
destacando a importancia da 
mutación e a selección. Analizar o 
debate entre gradualismo, 
saltacionismo e neutralismo.

-Interpretar árbores filoxenéticas, 
incluíndo a humana.

-Describir a hominización.

-Distingue as características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo e neodarwinismo.

-Establece a relación entre 
variabilidade xenética, adaptación e 
selección natural.

-Interpreta árbores filoxenéticas.

-Recoñece e describe as            fases da 
hominización.

CMCT

CL

CD

AA

5
Biosfera e

ecosistemas:
estrutura,
dinámica e
evolución

-A Terra: un sistema complexo.
- Estrutura dos ecosistemas
-Dinámica dos ecosistemas.
-As adaptacións dos organismos.
-Evolución dos ecosistemas.
-Os ciclos da materia na biosfera: ciclos 

-Explicar os conceptos de 
ecosistema, biótopo, poboación, 
comunidade, ecotón, hábitat e  
nicho ecolóxico.

-Identifica o concepto de ecosistema e 
distingue os seus compoñentes.

-Analiza as relacións entre biótopo e 
biocenose, e avalía a súa importancia 

CMCT

CL

CD
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bioxeoquímicos

-Comparar adaptacións dos seres 
vivos a diferentes medios, 
mediante a utilización de exemplos.

-Categorizar os factores ambientais 
e a súa influencia sobre os seres 
vivos, e recoñecer o concepto de 
factor limitante e límite de 
tolerancia.

-Identificar as relacións 
intraespecíficas e interespecíficas 
como factores de regulación dos 
ecosistemas.

- Explicar os conceptos de cadeas e 
redes tróficas.

- Expresar como se produce a 
transferencia de materia e enerxía 
ao longo dunha cadea ou rede 
trófica, e deducir as consecuencias 
prácticas na xestión sustentable 
dalgúns recursos por parte do ser 
humano.

-Relacionar as perdas enerxéticas 
producidas en cada nivel trófico co 
aproveitamento dos recursos 
alimentarios do planeta desde un 
punto de vista sustentable.

para manter o equilibrio do 
ecosistema.

-Interpreta as adaptacións dos seres 
vivos a un ambiente determinado, 
relacionando a adaptación co factor ou
os factores ambientais desencadeantes
deste.

-Recoñece os factores ambientais que 
condicionan o desenvolvemento dos 
seres vivos nun ambiente 
determinado, e valora a súa 
importancia na conservación deste.

-Recoñece e describe relacións e a súa 
influencia na regulación dos 
ecosistemas, interpretando casos 
prácticos en contextos reais.

-Recoñece os niveis tróficos e as súas 
relacións nos ecosistemas, e valora a 
súa importancia para a vida en xeral e 
o mantemento destas.

-Compara as consecuencias prácticas 
na xestión sustentable dalgúns 
recursos por parte do ser humano, e 
valora criticamente a súa importancia.

-Establece a relación entre as 
transferencias de enerxía dos niveis 
tróficos e a súa eficiencia enerxética.

CSC
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6
A actividade
humana e o

medio

-Actividade humana e medio ambiente.

-Os recursos naturais.

-Consecuencia da actividade humana sobre o 
medio.

-Residuos e as súas consecuencias.

-Desenvolvemento sustentable.

-Contrastar algunhas actuacións 
humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar a súa 
influencia e argumentar as razóns 
de certas actuacións individuais e 
colectivas para evitar a súa 
deterioración. 

-Concretar procesos de tratamento 
de residuos e describir a xestión 
que dos residuos se fai no seu 
contorno próximo.

-Contrastar argumentos a favor da 
recollida selectiva de residuos e a 
súa repercusión a nivel familiar e 
social.

-Asociar a importancia da 
utilización de enerxías renovables 
no desenvolvemento sustentable.

-Argumenta sobre as actuacións 
humanas que teñen unha influencia 
negativa sobre os ecosistemas: 
contaminación, desertización, 
esgotamento de recursos, etc.

-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 medio.

- Describe os procesos de tratamento 
de residuos, e valora criticamente a 
súa recollida selectiva.

-Argumenta os proles e os contras da 
reciclaxe e da reutilización de recursos 
materiais.

-Destaca a importancia das enerxías 
renovables para o desenvolvemento 
sustentable do planeta.

CMCT

CL

CD
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7
O planeta Terra 
e a súa historia

-A Terra: o noso fogar no Universo.

-A orixe da Terra.

-Estudo da historia da Terra.

-  Recoñecer, compilar e contrastar 
feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante.

-Rexistrar e reconstruír algúns dos 
cambios máis notables da historia 

-Identifica e describe feitos que 
amosen a Terra como un planeta 
cambiante, e relaciónaos cos 
fenómenos que suceden na 
actualidade. 

CMCT

CL

CD
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-Etapas da Terra.

-Cambios climáticos na historia da Terra.

da Terra, e asocialos coa súa 
situación actual.

-Categorizar e integrar os procesos 
xeolóxicos máis importantes da 
historia da Terra.

-Recoñecer e datar eóns, eras e 
períodos xeolóxicos, utilizando o 
coñecemento dos fósiles guía.

-Interpretar cortes xeolóxicos 
sinxelos e perfís topográficos como 
procedemento para o estudo 
dunha zona ou dun terreo.

- Reconstrúe algúns cambios notables 
na Terra, mediante a utilización de 
modelos temporais a escala e 
recoñecendo as unidades temporais na
historia xeolóxica.

- 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.

-Relaciona algún dos fósiles guía máis 
característico coa súa era xeolóxica.

- Interpreta un mapa topográfico e fai 
perfís topográficos.

- Resolve problemas sinxelos de 
datación relativa, aplicando os 
principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos e 
correlación.

CSC

8
Dinámica
interna do

planeta Terra

-Estrutura e composición da xeosfera.
-Xeodinámica interna.
-Expansión do fondo oceánico.
-Tectónica de placas.
-Dinámica interna: manifestacións.
-Ciclo de Wilson

- Comprender e comparar os 
modelos que explican a estrutura e 
a composición da Terra.

-Combinar o modelo dinámico da 
estrutura interna da Terra coa 
teoría da tectónica de placas.

- Analiza e compara os modelos que 
explican a estrutura e a composición 
da Terra.

-  Relaciona as características da 
estrutura interna da Terra e asóciaas 
cos fenómenos superficiais.

CMCT
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- Recoñecer as evidencias da deriva
continental e da expansión do 
fondo oceánico.

-Interpretar algúns fenómenos 
xeolóxicos asociados ao 
movemento da litosfera e 
relacionalos coa súa situación en 
mapas terrestres. Comprender os 
fenómenos naturais producidos 
nos contactos das placas.

- Explicar a orixe das cordilleiras, os
arcos de illas e os oróxenos 
térmicos.

-  Contrastar os tipos de placas 
litosféricas e asociarlles 
movementos e consecuencias.

- Expresa algunhas evidencias actuais 
da deriva continental e da expansión 
do fondo oceánico.

-Coñece e explica razoadamente os 
movementos relativos das placas 
litosféricas.

-Interpreta as consecuencias dos 
movementos das placas no relevo.

-Identifica as causas dos principais 
relevos terrestres.

-Relaciona os movementos das placas 
con procesos tectónicos.

9
O relevo e

outras
manifestacións

da dinámica
terrestre.

-Relevo e paisaxe.

-A formación do relevo terrestre.

-Evolución do relevo terrestre.

-O ciclo das rochas.

-O solo: formación e evolución.

- Analizar que o relevo, na súa orixe
e na súa evolución, é resultado da 
interacción entre os procesos 
xeolóxicos internos e externos.

-Comprender que e relevo está 
suxeito a variacións ao longo do 
tempo.

-Coñecer os principais tipos de 
rochas e as súas transformacións ó 

-Interpreta a evolución do relevo baixo 
a influencia da dinámica externa e 
interna.

-Relaciona os principais tipos de relevo
co axente xeolóxico máis importante 
no clima respectivo.

-Entende que a Terra é un sistema 
pechado, o que require a reciclaxe 
dos materiais que a forman.

CMCT
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longo do tempo.

-Entender a estrutura e evolución 
do solo e a súa importancia para a 
humanidade.

-Identifica o solo como unha estrutura 
viva e en evolución contínua.

-Comprende a importancia do solo 
para a humanidade

PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

As prácticas de laboratorio programadas para o curso de Ciencias da Natureza 2º da ESO son as seguintes:

1. Estudo minerais e rochas.
2. Observación de correntes de convección.
3. Observación de células e organismos microscópicos.
4. Observación de cromoplastos e cloroplastos
5. Observación de mitose en raíz de cebola.
6. Extracción de ADN en chícharos: 
7. Estudo de caracteres xenéticos humanos: pico de viuva, lóbulo da orella, …
8. Análise de cariotipos humanos
9. Estudo de compoñentes dunha charca artificial.
10. Estudo dos tipos principais de rochas.
11. Mapas topográficos.
12. Perfiles xeolóxicos.

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.

• 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.
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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 mellorar  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.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Identificar e describir feitos que mostren a Terra como un planeta cambiante e rexistrar algúns dos cambios máis notables da súa longa historia
utilizando modelos temporais a escala.
Preténdese  avaliar  a  capacidade  do  alumnado  para  recoñecer  a  magnitude  do  tempo  xeolóxico  mediante  a  identificación  dos  acontecementos
fundamentais da historia da Terra nunha táboa cronolóxica e, especialmente a través da identificación e situación dos fósiles máis representativos das
principais eras xeolóxicas e doutros rexistros xeolóxicos tales como a datación estratigráfica, os tipos de rochas, as cordilleiras e procesos oroxénicos.

• Utilizar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra e a teoría da tectónica de placas para estudar os fenómenos xeolóxicos asociados ao
movemento da litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas terrestres.
Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para aplicar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra e a teoría da tectónica de placas na explicación
de fenómenos aparentemente non  relacionados entre eles, como a formación de cordilleiras, a expansión do fondo oceánico, a coincidencia xeográfica
de terremotos e volcáns en moitos lugares da Terra, as coincidencias xeolóxicas e paleontolóxicas en territorios actualmente separados por grandes
océanos, etc.
Tamén se debe comprobar se é capaz de asociar a distribución de sismos e volcáns aos límites das placas litosféricas en mapas de escala axeitada, e de
relacionar todos estes procesos.

• Aplicar os postulados da teoría celular ao estudo de distintos tipos de seres vivos e identificar as estruturas características da célula procariótica,
eucariótica vexetal e animal, e relacionar cada un dos elementos celulares coa súa función biolóxica.
Trátase  de  comprobar  se  o  alumnado é  quen  de  recoñecer  e  interpretar,  empregando as  técnicas  axeitadas,  a  existencia  de  células  en  distintos
organismos. Trátase de avaliar se é capaz de identificar as estruturas celulares en debuxos e microfotografías, sinalando a función de cada unha delas. Así
mesmo, debe entender a necesidade de coordinación das células que compoñen osorganismos pluricelulares.

• Recoñecer as características do ciclo celular e describir os procesos de división celular, sinalando as diferenzas principais entre meiose e mitose, así
como o significado biolóxico de ambas as dúas.
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Trátase de comprobar que o alumnado recoñece a mitose como un tipo de división celular necesaria na reprodución dos organismos unicelulares e que
asegura o crecemento e reparación do corpo nos organismos pluricelulares. Tamén debe explicar o papel dos gametos e da meiose na reprodución
sexual. Trátase de comparar ambos os dous tipos de división celular respecto do tipo de células que a sofren, o seu mecanismo de acción, os resultados
obtidos e a importancia biolóxica de ambos os dous procesos.

• Resolver problemas prácticos de xenética mendeliana, explicar algúns caracteres que presentan este tipo de herdanza nos seres humanos e realizar
investigación sinxelas sobre estes carácteres.
Trátase de avaliar se o alumnado é capaz de diferenciar conceptos básicos da xenética e resolver exercicios sinxelos calculando porcentaxes xenotípicas e
fenotípicas  dos  descendentes,  recoñecendo  nestes  o  seu  carácter  aleatorio.  Valorarase  tamén  a  capacidade  para  aplicar  as  leis  de  Mendel  en
investigación sobre carácteres humanos con este tipo de herdanza.

• 6.Coñecer que os xenes están constituídos por ADN e situados nos cromosomas. Interpretar o papel da diversidade xenética e as mutacións a partir do
concepto de xene e valorar criticamente as consecuencias dos avances actuais da enxeñaría xenética.
Preténdese comprobar se o alumnado pode explicar que o almacenamento da información xenética está nos cromosomas, interpreta as excepcións ás
leis de Mendel mediante a teoría cromosómica da herdanza e coñece o concepto molecular de xene, así como a existencia de mutacións e as súas
implicacións na evolución e diversidade dos seres vivos. Valorarase se é capaz de utilizar os seus coñecementos para elaborar un criterio propio sobre as
repercusións sanitarias e sociais dos avances no coñecemento do xenoma e analizar, desde unha perspectiva social, científica e ética, as vantaxes e
inconvenientes da moderna biotecnoloxía (terapia xénica, alimentos transxénicos, ….).

• Expoñer razoadamente os problemas que conduciron a enunciar a teoría da evolución, os principios básicos desta teoría e as controversias científicas,
sociais e relixiosas que suscitou.
Preténdese avaliar se o alumnado coñece as controversias entre fixismo e evolucionismo e entre distintas teorías evolucionistas como as de Lamarck e
Darwin, así como as teorías evolucionistas actuais máis aceptadas. Trátase de valorar se o alumnado sabe interpretar, á luz da teoría da evolución dos
seres  vivos,  o  rexistro  paleontolóxico,  a  anatomía  comparada,  as  semellanzas  e  diferenzas  xenéticas,  embriolóxicas  e  bioquímicas,  a  distribución
bioxeográfica,..

• Relacionar a evolución e distribución dos seres vivos, destacando as súas adaptacións máis importantes, cos mecanismos de selección natural que
actúan sobre a variabilidade xenética de cada especie.
Trátase de valorar  se  o  alumnado sabe interpretar,  á  luz  da  teoría  da  evolución,  os  datos  máis  relevantes  do rexistro  paleontolóxico,  a  anatomía
comparada, as semellanzas e diferenzas xenéticas, embriolóxicas e bioquímicas, a distribución bioxeográfica e outros aspectos relacionados coa evolución
dos seres vivos.

• Explicar como se realiza a transferencia de materia e enerxía nun ecosistema, ao longo dunha cadea ou rede trófica. Explicar os mecanismos de
restablecemento do equilibrio ecolóxico e as consecuencias prácticas da xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano.
Trátase de comprobar se o alumnado é capaz de explicar os fundamentos en que se asenta o equilibrio dos ecosistemas, e como pode actuarse sobre eles
para  obter  un  fluxo de alimentos  para  os  seres  humanos  de  xeito  sustentable.  Valorarase tamén a  capacidade para  explicar  as  repercusións  das
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actividades humanas no mantemento da biodiversidade nos ecosistemas (desaparición de depredadores, sobreexplotación, introdución de especies
exóticas, destrución de hábitats, etc.), o seu recoñecemento no noso territorio e a participación na xestión sustentable.

• Analizar os problemas e desafíos, estreitamente relacionados, a que se enfronta a humanidade globalmente, recoñecer a responsabilidade da ciencia
e da tecnoloxía e a necesidade da súa implicación para resolvelos e avanzar cara ao logro dun futuro sustentable.
Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  é  consciente  da  situación  planetaria  caracterizada  por  toda  unha  serie  de  problemas  intervinculados:
contaminación sen fronteiras, esgotamento de recursos, perda de biodiversidade e diversidade cultural, etc., e se comprende a responsabilidade do
desenvolvemento científicotécnico e a súa necesaria contribución ás posibles solucións tendo
sempre  presente  o  principio  de  precaución.  Valorarase  se  é  consciente  da  importancia  da  educación  científica  para  a  súa  participación  na  toma
fundamentada de decisións.

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
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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.
• 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................................... 90 % da nota
 Libreta de exercicios ……………………………...…….....5 % da nota
 Exercicios e cuestións resoltos en clase………....…2,5% da nota
 Prácticas e traballos ………………………………...……...2,5 % 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.
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Leccións Data límite Avaliación Exames

1,  2 10/11/2016 1º Leccións 1 e 2

3 10/12/2016 1º Leccións 1, 2, e 3

Despois de Nadal e antes do 20  de xaneiro de 2017 repetirase o  exame das leccións 1, 2, 3  para todo o alumnado

4, 5  28/2/2017 2º Leccións 4 e 5

6 12/3/2016 2º Leccións 4, 5, e 6

Despois de Semana Santa e antes do 15 de abril de 2017repetirase o exame das leccións 4, 5 e 6 para todo o
alumnado

7,8 20/5/2017 3º Leccións  7 e 8

9 10/6/2017 3º Leccións 7, 8 e 9

O  día 20 de xuño de 2017 haberá o exame final da materia

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,
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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 actividadeque consiste en coñecer a súa organización, o sistema de marcado 
dos libros, etc,

Como estratexias básicas usaremos as seguintes:

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

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

Traballar os conceptos de definir e diferenciar,  especialmente o primeiro.

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,  dalgún dos seguintes libros:
 Richard Dawkins: “El gen egoísta”
 Randall Munroe: “Que pasaría si …”
 Francisco Ayala. “Yo soy un mono”

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
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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 de páxinas web para observar a dinámica das placas litosféricas.

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

Busca de láminas e microfotografías da célula.

Uso de páxinas que ofrecen animacións sobre procesos celulares.

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

Elaboración de informes sobre a estrutura e características do ADN.

Busca de información sobre as doenzas de orixe xenético: Huntington, triplo X, distrofia muscular,….

Busca de modelos relativos ao fluxo de materia e enerxía nos ecosistemas.
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