
IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                                DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

INTRODUCCIÓN 

Unha vez finalizada a educación secundaria obrigatoria, o alumnado comeza o bacharelato cunha formación básica na maioría das materias que
configuraron os currículos anteriores do ensino básico. 

Inicia unha nova etapa na cal deberá afondar nalgunha materia xa iniciada e adquirir os coñecementos doutras novas, ben sexa entre as comúns,
ben entre as pertencentes á modalidade escollida de acordo coas súas expectativas de futuro, cos seus intereses e coas súas capacidades. 

Ben que nesta etapa o tratamento das materias ten que ser máis completo e complexo, cómpre non perder de vista o historial académico anterior;
será preciso partir do xa adquirido para, asentado e interiorizado, avanzar nunha aprendizaxe máis reflexiva, crítica e autónoma. 

No currículo da etapa anterior as competencias foron o obxectivo que se pretendía lograr e o referente fundamental para os criterios de avaliación.
Nesta nova etapa, aínda sen que figuren neses termos, deberán estar presentes para continuar no seu desenvolvemento e permitir un avance máis
satisfactorio da formación integral que se persegue para cada persoa, coa mirada posta nunha vida social adulta ou na continuación de estudos superiores.
En calquera dos dous casos, as competencias serán precisas ao longo da vida. 

No bacharelato, á parte de enriquecerse cos coñecementos das materias comúns e das propias da modalidade elixida e das optativas, o alumnado
terá que ser quen, de forma progresiva, de buscar información nas diversas fontes ao seu alcance, sobre aspectos académicos ou profesionais, seleccionala
con criterios rigorosos, analizala, interiorizala e aplicala en contextos diversos. 

Terá que ser quen de atopar mecanismos de resolución de problemas no mundo que o rodea. 

Terá que ser quen de identificar e adoptar distintas estratexias que lle faciliten en cada momento adoptar decisións axeitadas fronte aos problemas
que van xurdindo na actualidade na interacción co contorno. 

Terá que ser quen de participar activamente na mellora da sociedade, con espírito solidario, exercendo os dereitos democráticos de cidadanía. 

Terá que ser quen de detectar as súas fortalezas e carencias de aprendizaxe, de relación e emocionais e adoptar actitudes de esforzo e perseveranza
para superalas. 
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En definitiva, precisará ampliar as competencias que desenvolveu ao longo do ensino básico e continuar, en distinta forma e medida, ao longo de

toda a vida, tendo presente que a aprendizaxe será necesaria,  tanto para a continuación con estudos superiores como para a súa incorporación na vida
adulta. 

Todas estas necesidades do alumnado precisan dunha práctica docente encamiñada aos mesmos obxectivos.  Será precisa,  xa que logo,  unha
práctica  de  aula  que  fomente  o  traballo  interactivo,  cooperativo,  rigoroso,  reflexivo  e  conectado  coa  realidade  e  co  uso  das  novas  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación.   Unha práctica educativa que  teña en  conta  as  diversas  fontes  de  información,  que  fomente  a  transformación  da
información en formación, que fomente e participe do espírito crítico, empregando o xénero como unha das categorías de análise, a investigación e a
innovación, o traballo ben feito e a auto avaliación. Será precisa unha práctica docente que non esqueza a atención á diversidade que, aínda que presente
dificultades, será fonte de enriquecemento mutuo e nunca fonte de conflito.

METODOLOXÍA 

Desde un punto de vista xenérico, así como as programacións didácticas de cada unha das unidades, baséanse nos principios de intervención
educativa xa sinalados e que sintetizamos e concretamos da seguinte forma: 

A. Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren
o devandito nivel de desenvolvemento. 

B. Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de competencias básicas e específicas por medio do traballo das
materias. 

C. Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe mecánica. 

D. Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido.

E. Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar
o seu progreso respecto dos seus coñecementos. 

Todos estes principios teñen como finalidade que os alumnos sexan, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma e sexan capaces de
desenvolver as seguintes capacidades : 
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 Crear na aula un clima que favoreza as aprendizaxes significativas, que desenvolva o interese pola materia e os seus estudos posteriores, que

permita a comunicación e intercambio de saberes e experiencias na aula. 
 Ter en conta as ideas previas do alumnado para o deseño e a secuencia de actividades. Facilitar a construción de aprendizaxes cooperativas que

propicien o cambio conceptual, metodolóxico e actitudinal. 
 Dotar o alumnado de ferramentas que lle permitan iniciarse nos métodos de investigación mediante a preparación de actividades nas que un dos

obxectivos sexa o desenvolvemento de procedementos. 
 Propoñer actividades que poñan de manifesto a correlación entre  os  fenómenos estudados na aula e  os da vida cotiá,  mediante análise  de

situacións concretas, comentarios de novas de actualidade ou realizando saídas didácticas (a laboratorios, fábricas, itinerarios xeolóxicos, etc.)
combinadas con informes ou traballos específicos. Facer especial fincapé nas características xeolóxicas e na biodiversidade de Galicia.

O libro de texto utilizado neste curso é: Plaza Escribano e outros: Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato, Ed. Anaya, Madrid, 2015, ISBN 978-84-678-2811-5

  AS COMPETENCIAS CLAVE 

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)
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 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)
 Conciencia e expresións culturais (CEC)

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

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 na que o alumno acredite os coñecementos básicos para cursar esta materia.

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.
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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.

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.
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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

OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

O bacharelato contribuirá a desenvolver nas alumnas e nos alumnos as capacidades que lles permitan: 

 Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
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 Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen

de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade. 

 Reforzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para aproveitar eficazmente as aprendizaxes e mais como medio
para o desenvolvemento persoal. 

 Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 Utilizar eficazmente e con responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.
Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

 Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade de bacharelato elixida. 

 Comprender  os  elementos  e  procedementos  fundamentais  dos  métodos  científicos  e  da  investigación.  Coñecer  e  valorar  de  forma crítica  a
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto do medio natural e a
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, autoconfianza e sentido crítico. 

 Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o sentido estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

OBXECTIVOS DE 1º DE BACHARELATO 
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 Coñecer os conceptos, teorías e modelos máis importantes e xerais da bioloxía e a xeoloxía, de xeito que o alumnado poida ter unha visión global do

campo de coñecemento que aborda e dar unha posible explicación dos fenómenos naturais, aplicando estes coñecementos a situacións reais e
cotiás. 

 Elaborar, cos datos que se coñecen do interior da Terra, unha hipótese explicativa sobre a súa composición, o seu proceso de formación e a súa
dinámica. 

 Recoñecer que a visión global  e unificadora que propón a teoría da tectónica de placas permite explicar coherentemente fenómenos como a
variación da posición dos continentes, a formación de cordilleiras e rochas e a dinámica interna do planeta, e contribúe a explicar a distribución dos
seres vivos. 

 Coñecer os procesos da xeodinámica externa (que dan lugar á formación das rochas sedimentarias e á súa alteración) e a súa interacción coa
xeodinámica interna (da que derivan procesos como a evolución do relevo ao longo do tempo, a formación de solos e das paisaxes, a xeración de
riscos xeolóxicos, …). 

 Realizar  unha aproximación  aos  diversos  modelos  de  organización  dos  seres  vivos,  á  súa  estrutura  e  funcionamento,  entendéndoos  como o
resultado de distintas estratexias adaptativas ao medio natural. 

 Coñecer a diversidade dos seres vivos e ser quen de incorporar o coñecemento dos procesos evolutivos para explicar a súa orixe. 

 Integrar a dimensión social e tecnolóxica da bioloxía e a xeoloxía comprendendo as vantaxes e problemas que o seu desenvolvemento lle formula ao
medio natural, ao ser humano e á sociedade e a posibilidade de contribuír á conservación e protección do medio natural e social. 

 Utilizar  con  certa  autonomía  destrezas  de  investigación,  tanto  documentais  como  experimentais  (formular  problemas,  formular  e  contrastar
hipóteses, realizar experiencias, etc.) recoñecendo o carácter da ciencia como proceso cambiante e dinámico. 

 Desenvolver actitudes que se asocian ao traballo científico, tales como a busca de información, a capacidade crítica, a necesidade de verificación
dos feitos, o cuestionamento do obvio e a apertura ante novas ideas, o traballo en equipo, a aplicación e difusión dos coñecementos, ... coa axuda
das tecnoloxías da información e da comunicación cando sexa necesario. 

 Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e impulsar condutas e hábitos saudables. 
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 Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 Valorar,  respectar e afianzar o patrimonio material  e inmaterial  de Galicia e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo
globalizado.
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE.

Lección Título Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

1 Os seres vivos. Niveis
de organización

- Niveis de organización dos seres vivos.
-Características dos seres vivos: funcións

de nutrición, relación e reprodución.

- Especificar as características dos seres vivos. -Describe as características dos seres vivos:
funcións  de  nutrición,  relación  e
reprodución

CL
CMCT

AA
CD

2 Biolementos e
biomoléculas

-Concepto de bioelemento e 
biomolécula.

-Clasificación dos bioelementos e das 
biomoléculas.

-Distinguir bioelemento, 
oligoelemento e biomolécula.

-Identifica e clasifica os bioelementos e as 
biomoléculas presentes nos seres vivos

-Estrutura, composición química e 
propiedades das biomoléculas

-Diferenciar e clasificar os tipos de 
biomoléculas que constitúen a materia
viva, e relacionalos coas súas 
respectivas funcións biolóxicas na 
célula. 
-Diferenciar os monómeros 
constituíntes das macromoléculas 
orgánicas.

- Distingue as características fisicoquímicas 
e as propiedades das moléculas básicas 
que configuran a estrutura celular, e 
destaca a uniformidade molecular dos 
seres vivos.
- Identifica os monómeros constituíntes 
das macromoléculas orgánicas.

-Relación entre estrutura e funcións 
biolóxicas das biomoléculas

- Recoñecer e identificar algunhas 
macromoléculas cuxa conformación 
estea directamente relacionada coa 
súa función

- Asocia biomoléculas coa súa función 
biolóxica de acordo coa súa estrutura 
tridimensional

3 Bioloxía celular - A célula como unidade estrutural, 
funcional e xenética.

 - Modelos de organización celular: 
célula procariota e eucariota; célula 
animal e célula vexetal.

- Describir a célula como unidade 
estrutural, funcional e xenética dos 
seres vivos, e distinguir unha célula 
procariota dunha eucariota e unha 
célula animal dunha vexetal, 
analizando as súas semellanzas e as 
súas diferenzas.

- Interpreta a célula como unha unidade 
estrutural, funcional e xenética dos seres 
vivos.
- Perfila células procariotas e eucarióticas e
nomea as súas estruturas CMCT

CL
CD
AA-Estrutura e función dos orgánulos 

celulares.
-Planificación e realización de prácticas 
de laboratorio. Observación 
microscópica de células eucariotas 
animais e vexetais

-Identificar os orgánulos celulares, e 
describir a súa estrutura e a súa 
función

-Representa esquematicamente os 
orgánulos celulares e asocia cada orgánulo 
coa súa función ou coas súas funcións.
- Recoñece e nomea células animais e 
vexetais mediante microfotografías ou 
preparacións microscópicas.
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-Ciclo celular. División celular: mitose e 
meiose. Importancia na evolución dos 
seres vivos.

-Recoñecer e identificar as fases da 
mitose e da meiose, e argumentar a 
súa importancia biolóxica

-Recoñecer e identificar as fases da mitose 
e da meiose, e argumentar a súa 
importancia biolóxica.
- Selecciona as principais analoxías e 
diferenzas entre a mitose e a meiose.

4 Histoloxía - Concepto de tecido, órgano, aparello e 
sistema

- Diferenciar os niveis de organización 
celular e interpretar como se chega ao 
nivel tisular.

-. Identifica os niveis de organización 
celular e determina as súas vantaxes para 
os seres pluricelulares.

CMCT
CL
CD
AA

-Principais tecidos animais: estrutura e 
función.
- Principais tecidos vexetais: estrutura e 
función.

- Recoñecer e indicar a estrutura e a 
composición dos tecidos animais e 
vexetais, en relación coas súas 
funcións.

- Relaciona tecidos animais e/ou vexetais 
coas súas células características, asociando
a cada unha a súa función.

-Observacións microscópicas de tecidos 
animais e vexetais.

-Asociar imaxes microscópicas ao 
tecido ao que pertencen.

- Relaciona imaxes microscópicas co tecido 
ao que pertencen

5 Taxonomía - Clasificación e nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos taxonómicos.
-Clasificación e nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos taxonómicos

-Coñecer e indicar os grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos.
- Interpretar os sistemas de 
clasificación e nomenclatura dos seres 
vivos

- Identifica Os grandes grupos taxonómicos
dos seres vivos.
- Coñece e utiliza claves dicotómicas ou 
outros medios para a identificación e 
clasificación de especies de animais e 
plantas.
- Manexa e traballa cos sistemas de 
clasificación e a nomenclatura dos seres 
vivos

CMCT
CL

6 Biodiversidade -Concepto de biodiversidade. Índices de 
biodiversidade.

-Definir o concepto de biodiversidade 
e coñecer e identificar os principais 
índices de cálculo de diversidade 
biolóxica.

- Coñece o concepto de biodiversidade e 
relaciónao coa variedade e a abundancia 
de especies.
-Resolve problemas de cálculo de índices 
de diversidade.
-Aprecia o reino vexetal como 
desencadeante da biodiversidade.

CMCT
CL
AA-Características dos dominios e dos 

reinos dos seres vivos.
-Coñecer e indicar as características 
dos tres dominios e os cinco reinos en 
que se clasifican os seres vivos.

- Recoñece os tres dominios e os cinco 
reinos en que agrupan os seres vivos.
- Enumera as características de cada un dos
dominios e dos reinos en que se clasifican 
os seres vivos.

7 Distribución da
biodiversidade.

-Grandes zonas bioxeográficas.
-Patróns de distribución. Principais 
biomas.  Os biomas galegos.

-Situar as grandes zonas bioxeográficas
e os principais biomas.
- Relaciona as zonas bioxeográficas 
coas principais variables climáticas.

-Identifica os grandes biomas e sitúa sobre 
o mapa as principais zonas bioxeográficas.
- Diferencia os principais biomas e 
ecosistemas terrestres e mariños.

11
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-  Interpretar mapas bioxeográficos e 
determinar as formacións vexetais 
correspondentes

- Recoñece e explica a influencia do clima 
na distribución de biomas, ecosistemas e 
especies.
-  Identifica as principais variables 
climáticas que inflúen na distribución dos 
grandes biomas.
- Interpreta mapas bioxeográficos e de 
vexetación.
- Asocia e relaciona as principais 
formacións vexetais cos biomas 
correspondentes

CMCT
CL
CD
CSC
AA

-Factores xeolóxicos e biolóxicos que 
inflúen na distribución dos seres vivos

-Valorar a importancia da latitude, a 
altitude e outros factores xeográficos 
na distribución das especies.

-Relaciona a latitude, a altitude, a 
continentalidade, a insularidade e as 
barreiras oroxénicas e mariñas coa 
distribución das especies.

8 Evolución . -A evolución como fonte de 
biodiversidade. Proceso de especiación.

-Relacionar a biodiversidade co 
proceso evolutivo.
-Describir o proceso de especiación e 
enumerar os factores que o 
condicionan

-Relaciona a biodiversidade co proceso de 
formación de especies mediante cambios 
evolutivos.
-  Identifica o proceso de selección natural 
e a variabilidade individual como factores 
clave no aumento de biodiversidade.
-Enumera as fases da especiación.
-  Identifica os factores que favorecen a 
especiación

CMCT
CL
CD
CSC
AA

CCEC

9 Ecosistemas da
Península Ibérica e

Galicia

-Ecosistemas da Península Ibérica. 
Ecosistemas de Galicia.
- Importancia ecolóxica das illas e a súa 
relación coa biodiversidade.

-Recoñecer e indicar a 
importancia bioxeográfica da Península
Ibérica no mantemento da 
biodiversidade e a aportación de 
Galicia á biodiversidade.
- Coñecer e indicar a importancia das 
illas como lugares que contribúen á 
biodiversidade e á evolución das 
especies.

- Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa
situación entre dúas áreas bioxeográficas 
diferentes.
- Recoñece a importancia da Península 
Ibérica como mosaico de ecosistemas.
- Enumera os principais ecosistemas da 
Península Ibérica e de Galicia, e as súas 
especies máis representativas.
-Enumera os factores que favorecen a 
especiación nas illas.
-  Recoñece a importancia das illas no 
mantemento da biodiversidade.

CMCT
CL
CD
CSC
AA

CCEC

-Concepto de endemismo. Principais 
endemismos da Península Ibérica e de 
Galicia.

- Definir o concepto de endemismo, e 
coñecer e identificar os principais 
endemismos da flora e da fauna 

- Define o concepto de endemismo ou 
especie endémica.
- Identifica os principais endemismos de 

12
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españolas e galegas plantas e animais en España e en Galicia

10 Importancia e
protección da
biodiversidade

-Importancia biolóxica da 
biodiversidade.

- Coñecer e relacionar as aplicacións 
da biodiversidade en campos como a 
saúde, a medicina, a alimentación e a 
industria.

-Enumera as vantaxes que se derivan do 
mantemento da biodiversidade para o ser 
humano

CMCT
CL
CD
CSC
AA

CCEC

-Causas da perda de biodiversidade. -Coñecer e indicar as principais causas 
de perda de biodiversidade, así como 
as ameazas máis importantes para a 
extinción de especies

- Enumera as principais causas de perda de
biodiversidade.
- Coñece e explica as principais ameazas 
que penden sobre as especies e que 
fomentan a súa extinción

-O factor antrópico na conservación da 
biodiversidade

-Enumerar as principais causas de 
orixe antrópica que alteran a 
biodiversidade.
-  Comprender e diferenciar os 
inconvenientes producidos polo tráfico
de especies exóticas e pola liberación 
no medio de especies alóctonas ou 
invasoras

- Enumera as principais causas de perda de
biodiversidade derivadas das actividades 
humanas.
- Indica as principais medidas que reducen 
a perda de biodiversidade.
- Coñece e explica os principais efectos 
derivados da introdución de especies  
alóctonas nos ecosistemas.

-Estudo dun ecosistema. Cómputo da 
biodiversidade

-Describir as principais especies e 
valorar a biodiversidade dun 
ecosistema próximo

- Deseña experiencias para o estudo de 
ecosistemas e a valoración da súa 
biodiversidade

11 Fisioloxía  vexetal:
Nutrición e relación.

-Absorción da auga e os sales minerais 
nos vexetais

- Describir como se realiza a absorción 
da auga e os sales minerais

-Describe a absorción da auga e os sales 
minerais

CMCT
CL
CD
CSC
AA

CCEC

- Funcións de nutrición nas plantas. 
Proceso de obtención e transporte dos 
nutrientes

- Coñecer e identificar a composición 
do zume bruto e os seus mecanismos 
de transporte

- Coñece e explica a composición do zume 
bruto e os seus mecanismos de transporte

-Procesos de transpiración, intercambio 
de gases e gutación

- Explicar os procesos de 
transpiración, intercambio de gases e 
gutación.

- Describe os procesos de transpiración, 
intercambio de gases e gutación

-Transporte do zume elaborado - Coñecer e identificar a composición 
do zume elaborado e os seus 
mecanismos de transporte

- Explica a composición do zume elaborado
e os seus mecanismos de transporte.

-Fotosíntese.
- Importancia biolóxica da fotosíntese

- Comprender e diferenciar as fases da 
fotosíntese e os factores que afectan o 
proceso.
-Salientar a importancia biolóxica da 

fotosíntese.

- Detalla os principais feitos que acontecen 
durante cada fase da fotosíntese e asocia, 
a nivel de orgánulo, onde se producen.
-Argumenta e precisa a importancia da 
fotosíntese como proceso de biosíntese, 
imprescindible para o mantemento da vida
na Terra.

13
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-A excreción en vexetais. Tecidos 
secretores

-Explicar a función de excreción en 
vexetais e as substancias producidas 
polos tecidos secretores

- Recoñece algún exemplo de excreción en 
vexetais.
-Relaciona os tecidos secretores e as 
substancias que producen

-Funcións de relación nas plantas. 
Tropismos e nastias

- Describir tropismos e nastias, e 
ilustralos con exemplos

 Describe e coñece exemplos de  tropismos
 e nastias

-Hormonas vexetais: tipos e funcións -Definir o proceso de regulación nas 
plantas mediante hormonas vexetais.
-  Coñecer e relacionar os tipos de 
fitohormonas coas súas funcións.

- Valora o proceso de regulación das 
hormonas vexetais.
- Relaciona as fitohormonas  coas  súas 
funcións

-Efectos da luz e a temperatura sobre o 
desenvolvemento das plantas.

- Comprender e diferenciar os efectos 
da temperatura e da luz no 
desenvolvemento das plantas

-Argumenta os efectos da temperatura e a 
luz no desenvolvemento das plantas

12 Fisioloxía vexetal:
a reprodución.

-Funcións de reprodución en vexetais: 
tipos de reprodución

-Entender os mecanismos de 
reprodución asexual e a reprodución 
sexual nas plantas

- Distingue os mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual nas pl

CMCT
CL
CD
AA

- Ciclos biolóxicos dos principais grupos 
de plantas.

-Diferenciar os ciclos biolóxicos 
de briofitas, pteridofitas e 
espermafitas, e as súas fases e 
estruturas características

-Diferencia os ciclos biolóxicos e  briofitas,
 pteridofitas e espermafitas, e as súas fases
e estruturas características.
- Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e 
ciclos biolóxicos dos grupos de plantas

- Semente e froito.
- Polinización e fecundación nas 
espermafitas

- Entender os procesos de polinización 
e de dobre fecundación 
nas espermafitas. Formación da 
semente e o froito

-Explica os procesos de polinización e de 
fecundación nas espermafitas e diferencia 
a orixe e as partes da semente e do froito.

-Propagación dos froitos e diseminación 
das sementes. Proceso da xerminación.

- Coñecer e indicar os mecanismos de 
diseminación das sementes e os tipos 
de xerminación

-Distingue os mecanismos de diseminación
das sementes e os tipos de xerminación

-Propagación dos froitos e diseminación 
das sementes. Proceso da xerminación

- Coñecer e relacionar as formas de 
propagación dos froitos

- Identifica os mecanismos de
 propagación  dos froitos

- Adaptacións dos vexetais ao medio -Recoñecer e relacionar as adaptacións
máis características dos vexetais aos 
medios en que habitan.

 -Relaciona as adaptacións dos vexetais co 
medio en que se desenvolven

- Aplicacións e experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía vexetal

-Deseñar e realizar experiencias en que
se probe a influencia de determinados 
factores no funcionamento dos 
vexetais

- Realiza experiencias que demostren a 
intervención de determinados factores no 
funcionamento das plantas

14
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13 Fisioloxía animal:
Nutrición.

-Funcións de nutrición nos animais -Comprender e discriminar os 
conceptos de nutrición heterótrofa e 
de alimentación.

- Argumenta as diferenzas máis 
significativas entre os conceptos de 
nutrición e alimentación.
- Coñece as características da nutrición 
heterótrofa e distingue os tipos principais

CMCT
CL
CD
AA

-Estrutura e función dos aparellos 
dixestivos e as súas glándulas.

-Distinguir os modelos de aparellos 
dixestivos dos invertebrados.
- Distinguir os modelos de aparellos 
dixestivos dos vertebrados.
- Diferenciar a estrutura e a función 
dos órganos do aparello dixestivo e as 
súas glándulas.

-Recoñece e diferencia os aparellos 
dixestivos dos invertebrados.
-  Recoñece e diferencia os aparellos 
dixestivos dos vertebrados.
-  Relaciona cada órgano do aparello 
dixestivo coa súa función.
- Describe a absorción no intestino

-Aparellos circulatorios. Pigmentos 
respiratorios nos animais. Linfa

-Coñecer e relacionar a importancia de
pigmentos respiratorios no transporte 
de osíxeno
- Comprender e describir os conceptos 
de circulación aberta e pechada, 
circulación simple e dobre, incompleta 
ou completa.
-Coñecer e relacionar a composición e 
a función da linfa.

- Recoñece e explica a existencia de 
pigmentos respiratorios nos animais.
- Relaciona circulación aberta e pechada 
cos animais que a presentan e explica as 
súas vantaxes e os seus inconvenientes.
- Asocia representacións sinxelas do 
aparello circulatorio co tipo de circulación 
(simple, dobre, incompleta ou completa
- Indica a composición da linfa e identifica 
as súas principais funcións eta.

-Transporte de gases e respiración. Tipos
de aparellos respiratorios. Respiración 
celular.
B6.5. Transporte de gases e a 
respiración. Tipos de aparellos 
respiratorios. Respiración celular.

-Distinguir respiración celular de 
respiración (ventilación e intercambio 
gasoso).
-Coñecer e indicar os tipos de aparellos
respiratorios en invertebrados e 
vertebrados

 .Diferencia respiración celular e 
respiración, e explica o significado 
biolóxico de respiración celular
- Asocia os aparellos respiratorios cos 
grupos aos que pertencen, e recoñéceos 
en representacións esquemáticas

B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e 
vertebrados. Produtos da excreción

-Definir o concepto de excreción e 
relacionalo cos obxectivos que 
persegue.
- Enumerar os principais produtos de  
excreción e sinalar as diferenzas 
apreciables nos grupos de animais en 
relación con estes produtos.
- Describir os principais tipos órganos e
aparellos excretores nos distintos 
grupos de animais.
- Estudar a estrutura das nefronas e o 

- Define e explica o proceso da excreción.
- Enumera os principais produtos de 
excreción e clasifica os grupos de animais 
segundo os produtos de excreción.
- Describe os principais aparellos 
excretores dos animais e recoñece as súas 
principais estruturas a partir de 
representación esquemáticas.
-  Localiza e identifica as rexións dunha  
nefrona.
- Explica o proceso de formación dos 

15
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proceso de formación dos ouriños.
- Coñecer e relacionar mecanismos 
específicos ou singulares de excreción 
en vertebrados

ouriños.
- Identifica os mecanismos específicos ou 
singulares de excreción dos vertebrados.

14 Fisioloxía animal:
Relación.

-Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. Homeostase.
.

-Comprender e describir o 
funcionamento integrado dos sistemas
nervioso e hormonal en animais.
-  Coñecer e identificar os principais 
compoñentes do sistema nervioso e o 
seu funcionamento.
-  Explicar o mecanismo de transmisión
do impulso nervioso.
-  Identificar os principais tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados.
-  Diferenciar o desenvolvemento do 
sistema nervioso en vertebrados.
-  Describir os compoñentes e as 
funcións do sistema nervioso tanto 
desde o punto de vista anatómico 
(SNC e SNP) como desde o funcional 
(somático e autónomo).
- Describir os compoñentes do sistema 
endócrino e a súa relación co sistema 
nervioso.
- Enumerar as glándulas endócrinas en 
vertebrados, as hormonas que 
producen e as funcións destas.
-  Coñecer e identificar as hormonas e 
as estruturas que as producen nos 
principais grupos de invertebrados

-Integra a coordinación nerviosa e 
hormonal, relacionando ambas as dúas 
funcións.
-  Define estímulo, receptor, transmisor, 
efector.
- Identifica distintos tipos de receptores 
sensoriais e nervios.
- Explica a transmisión do impulso nervioso
na neurona e entre neuronas.
-  Distingue os principais tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados.
-  Identifica os principais sistemas 
nerviosos de vertebrados.
-  Describe o sistema nervioso central e 
periférico dos vertebrados, e diferencia as 
funcións do sistema nervioso somático e o 
autónomo.
-  Establece a relación entre o sistema 
endócrino e o sistema nervioso.
-  Describe as diferenzas entre glándulas 
endócrinas e exócrinas.
-  Discrimina a función reguladora e en que
lugar se evidencia a actuación dalgunhas 
das hormonas que actúan no corpo 
humano.
- Relaciona cada glándula endócrina coa 
hormona ou as hormonas máis 
importantes que segrega, e explica a súa 
función de control.
- Relaciona as principais hormonas dos 
invertebrados coa súa función de control.
-  Identifica o concepto de homeostase e a 
súa relación co sistema nervioso e 
endócrino

CMCT
CL
CD
CSC
AA
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15 Fisioloxía animal:
Reprodución

- Reprodución nos animais. Tipos de 
reprodución. Vantaxes e inconvenientes

-Definir o concepto de reprodución e 
diferenciar entre reprodución sexual e 
asexual. Tipos. Vantaxes e 
inconvenientes

-Describe as diferenzas entre reprodución 
asexual e sexual, e argumenta as vantaxes 
e os inconvenientes de cada unha
- Identifica tipos de reprodución asexual en
organismos unicelulares e pluricelulares.
-  Distingue os tipos de reprodución sexual

CMCT
CL
CD
CSC
AA 

- Gametoxénese - Describir os procesos da 
gametoxénese

- Distingue e compara o proceso de 
espermatoxénese e ovoxénese

- Fecundación e desenvolvemento 
embrionario

- Coñecer e relacionar os tipos de 
fecundación en animais e as súas 
etapas.
- Describir as fases do 
desenvolvemento  embrionario

- Diferencia os tipos de fecundación en 
animais e as súas etapas.
- Identifica as fases do desenvolvemento 
embrionario e os acontecementos 
característicos de cada unha.
- Relaciona os tipos de ovo cos procesos de
segmentación e gastrulación durante o 
desenvolvemento embrionario

- Ciclos biolóxicos máis característicos 
dos animais

- Analizar os ciclos biolóxicos dos 
animais

- Identifica as fases dos ciclos biolóxicos 
dos animais

- Adaptacións dos animais ao medio - Recoñecer e relacionar as 
adaptacións máis características dos 
animais aos medios en que habitan

- Identifica as adaptacións animais aos 
medios aéreos.
- Identifica as adaptacións animais aos 
medios acuáticos.
- Identifica as adaptacións animais aos 
medios terrestres

- Aplicacións e experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía animal.

- Realizar experiencias de fisioloxía e 
anatomía animal.

- Describe e realiza experiencias de 
fisioloxía e anatomía animal

16 A estrutura do
planeta Terra.

-Análise  e  interpretación  dos  métodos
de estudo da Terra.
-Estrutura  do  interior  terrestre:  capas
que  se  diferencian  en  función  da  súa
composición e da súa mecánica.

-Interpretar os métodos de estudo da 
Terra e identificar as súas achegas e as 
súas limitacións.
-Identificar as capas que conforman o 
interior do planeta de acordo coa súa 
composición, diferencialas das que se 
establecen en función da súa 
mecánica, e marcar as 
descontinuidades  e as zonas de 
transición

-Caracteriza os métodos de estudo da Terra
sobre a base dos procedementos que 
utiliza e as súas achegas e limitacións.
-Resume a estrutura e composición do 
interior terrestre, distinguindo as súas 
capas en función da súa composición e da 
súa mecánica, así como as 
descontinuidades e as zonas de transición 
entre elas.
- Sitúa en mapas e esquemas as capas da 
Terra, e identifica as descontinuidades que 
permiten diferencialas.
- Analiza o modelo xeoquímico e 

CMCT
CL
CD
AA
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xeodinámico da Terra e contrasta o que 
achega cada un deles ao coñecemento da 
estrutura da Terra.

17 Tectónica global -Dinámica litosférica. -Precisar os procesos que condicionan 
a estrutura actual terrestre

- Detalla e enumera procesos que deron 
lugar á estrutura actual do planeta.

CMCT
CL
CD
AA

- Evolución das teorías desde a deriva 
continental ata a tectónica de placas

-Comprender e diferenciar a teoría da 
deriva continental de Wegener e a súa 
relevancia para o desenvolvemento da 
teoría da tectónica de placas.

-Indica as achegas máis relevantes da 
deriva continental, para o 
desenvolvemento da teoría da Tectónica 
de placas.

-Evolución das teorías desde a deriva 
continental ata a tectónica de placas

- Clasificar os bordos de placas 
litosféricas e sinalar os procesos que 
acontecen entre

-Identifica os tipos de bordos de placas e 
explica os fenómenos asociados a eles

- Achegas das novas tecnoloxías na 
investigación do noso planeta

-Aplicar os avances das novas 
tecnoloxías na investigación 
xeolóxica.

- Distingue métodos desenvolvidos grazas 
ás novas tecnoloxías, asociándoos coa 
investigación dun fenómeno natural.

18 O materiais da Terra  -Minerais e rochas: conceptos. 
-Clasificación  xenética das rochas.
-Observación de coleccións de minerais e 

rochas. Recoñecemento e identificación 
de minerais e rochas frecuentes en 
Galicia

- Seleccionar e identificar os minerais e
os tipos de rochas máis frecuentes, 
nomeadamente os utilizados en 
edificios, monumentos e outras 
aplicacións de interese social ou 
industrial

- Identifica as aplicacións de interese social
ou industrial de determinados tipos de 
minerais e rochas.

-Magmatismo. Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas magmáticas de  
interese. O magmatismo na tectónica de
placas

-Relacionar o magmatismo e a 
tectónica de placas.
- Recoñecer e relacionar a utilidade 
das rochas magmáticas analizando as 
súas características, os seus tipos e as 
súas utilidades.
-Establecer as diferenzas de actividade 
volcánica, asociándoas ao tipo de 
magma.

-Explica a relación entre o magmatismo e a
tectónica de placas, e coñece as estruturas 
resultantes da localización dos magmas en 
profundidade e en superficie.
- Discrimina os factores que determinan os 
tipos de magmas, e clasifícaos atendendo á
súa composición.
-  Diferenza os tipos de rochas magmáticas,
identifica as máis frecuentes, con axuda de
claves, e relaciona a súa textura co seu 
proceso de formación.
-Relaciona os tipos de actividade volcánica 
coas características do magma, e diferenza 
os produtos emitidos nunha erupción 
volcánica

-Riscos xeolóxicos: vulcanismo e -Diferenciar os riscos xeolóxicos - Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos
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sismicidade derivados dos procesos internos. 

Vulcanismo e  sismicidade
procesos internos. Vulcanismo e 
sismicidade.

-Metamorfismo: procesos metamórficos.
Fisicoquímica do metamorfismo; tipos 
de metamorfismo. Clasificación das 
rochas metamórficas. O metamorfismo 
na Tectónica de placas

-Detallar o proceso de metamorfismo 
e relacionar os factores que lle afectan 
cos seus tipos.
- Identificar rochas metamórficas a 
partir das súas características e das 
súas utilidades

-Ordena e clasifica as rochas metamórficas 
máis frecuentes da codia 
terrestre, relacionando a súa textura co 
tipo de metamorfismo experimentado.
- Ordena e clasifica as rochas metamórficas
máis frecuentes da codia 
terrestre, relacionando a súa textura co 
tipo de metamorfismo experimentado

-Procesos sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación e 
interpretación. Clasificación e xénese 
das principais rochas sedimentarias.

- Relacionar estruturas sedimentarias e
ambientes sedimentarios.
- Explicar a diaxénese e as súas fases.
- Clasificar as rochas sedimentarias 
aplicando como criterio as súas 
distintas orixes

-Detalla e discrimina as fases do proceso 
de formación dunha rocha sedimentaria.
- Describe as fases da diaxénese.

-Ordena e clasifica segundo a súa orixe as 
rochas sedimentarias máis frecuentes da 
codia terrestre

19 Tectónica -A deformación en relación á  tectónica 
de placas. Comportamento mecánico 
das rochas.

- Analizar os tipos de deformación que 
experimentan as rochas, establecendo 
a súa relación cos esforzos a que se 
ven sometidas.

- Asocia os tipos de deformación tectónica 
cos esforzos aos que se someten as rochas 
e coas propiedades destas.
-Relaciona os tipos de estruturas
 xeolóxicas  coa tectónica de placas

-Tipos de deformación: dobras  e fallas.
-Técnicas  para  a  identificación  de

distintos tipos de rochas.
-Construción  de  modelos  onde  se
representen  os  principais  tipos  de
pregamentos e fallas.

-Representar os elementos dunha 
dobra e dunha falla

-Distingue os elementos dunha dobra e 
clasifícaos atendendo a diferentes 
criterios.

-Recoñece e clasifica os tipos de falla, 
identificando os elementos que a  
constitúen.

20 Paleontoloxía
- Estratigrafía: concepto e obxectivos. 

Principios. Definición de estrato.
-Interpretación e realización de mapas 

topográficos e cortes xeolóxicos

- Deducir a existencia de estruturas 
xeolóxicas e a súa relación co relevo, a 
partir de mapas topográficos e cortes 
xeolóxicos dunha zona determinada

- Interpreta e realiza mapas topográficos e 
cortes xeolóxicos sinxelos.

CMCT
CL
AA

-Datacións relativas e absolutas: estudo 
de cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes 
divisións xeolóxicas: Táboa do tempo 
xeolóxico. Principais acontecementos 
na historia xeolóxica da Terra. 
Oroxenias.

-Aplicar criterios cronolóxicos para a 
datación relativa de formacións 
xeolóxicas e deformacións localizadas 
nun corte xeolóxico. Describir as 
grandes divisións do tempo en 
xeoloxía. Oroxenias e grandes 

- Interpreta cortes xeolóxicos e determina 
a antigüidade dos seu estratos, as 
discordancias e a historia xeolóxica da 
rexión, e identifica os grandes 
acontecementos xeolóxicos ocorridos e 
as oroxenias
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acontecementos xeolóxicos.

- Extincións masivas e as súas causas 
naturais.

-Estudo e recoñecemento de fósiles

- Interpretar o proceso de fosilización e
os cambios que se producen. Analizar 
as causas da extinción das especies.

-Categoriza os principais fósiles guía e 
valora a súa importancia para o 
establecemento da historia xeolóxica da 
Terra.
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

 Estudo dos minerais máis comúns.
 Análise químico de minerais.
 Estudo das rochas máis comúns.
 Observación de rochas ao microscopio petrográfico.
 Mapas e cortes xeolóxicos.
 Porcentaxe de auga na composición dos seres vivos.
 Presenza de sales minerais no leite.
 Reaccións de presenza de glúcidos, lípidos e proteínas na materia viva.
 Obtención de ADN de fígado de polo.
 Observación de células, tecidos animais e vexetais ao microscopio.
 Disección de órganos animais.
 Observación ao microscopio de órganos vexetais.
 O transporte de zume bruto nos vexetais.
 Estudo dos fósiles máis representativos.

AVALIACIÓN

É importante destacar o feito de que os contidos conceptuais cobran especial importancia. Por tanto prestarase especial atención ao dominio dos
contidos conceptuais e o 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.

• 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.
21



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                    DPTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
• 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.

• 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 Xuño.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.  Relacionar  a  información obtida a partir  de datos  indirectos  xeotérmicos,  magnéticos e  astronómicos  con algunhas características  do interior
terrestre. 

2. Caracterizar as principais unidades xeoquímicas e dinámicas do interior terrestre. 

3. Utilizar procedementos científicos como a formulación de conxecturas e a elaboración de estratexias para obter conclusións, incluíndo, no seu caso,
deseños experimentais e análises dos resultados. 

4. Diferenciar os distintos tipos de límites entre placas e os procesos xeolóxicos que ocorren neles. 

5. Analizar distintas etapas do ciclo de Wilson e as súas representacións actuais na litosfera terrestre. 

6. Identificar os principais tipos de rochas metamórficas, a súa textura e proceso de formación. 

7. Identificar as principais texturas das rochas ígneas diferenciando as máis representativas. 

8. Interpretar o relevo como produto da interacción dos procesos xeolóxicos externos e internos. 

9. Explicar os procesos de formación dun chan analizando a importancia da súa conservación. 

10. Relacionar as características e propiedades das biomoléculas coas funcións que realizan nos seres vivos. 
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11. Explicar as principais características dos cinco reinos taxonómicos. 

12. Analizar as principais teorías fixistas e evolucionistas que trataron de explicar a diversidade dos seres vivos explicando os mecanismos da evolución 
á vista da teoría sintética. 

13. Identificar os principais tecidos vexetais e animais e as súas funcións. 

14. Realizar preparacións microscópicas de tecidos vexetais e animais sinxelas, manexando os instrumentos, reactivos e colorantes necesarios para isto. 

15. Describir o proceso de nutrición autótrofa das plantas, a súa reprodución e a súa función de relación. 

16. Relacionar a influencia de determinadas variables sobre as estruturas adaptativas que posúen as plantas para desenvolver con éxito as súas 
funcións. 

17. Explicar a importancia das plantas no mantemento dos ecosistemas e na vida na Terra. 

18. Describir os principais grupos de animais en canto ao proceso de nutrición e as estruturas e órganos que a permiten. 

19. Analizar as condutas e os aparatos que están destinados á reprodución dos animais así como os órganos e sistemas que procuran levar a cabo a súa 
función de relación. 

20. Expor a importancia da diversidade así como as posibles accións para a súa conservación. 

21. Coñecer a estrutura e dinámica básica dun ecosistema.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Se a avaliación constitúe un proceso flexible tamén os procedementos haberán de ser variados. Para recoller datos podemos servirnos de diferentes
procedementos de avaliación:

 
 A observación sistemática de comportamentos. 
 Entrevistas, caderno de exercicios e prácticas 
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 Probas. 
 Cuestionarios orais e escritos. 

1. Cada 2 temas haberá unha proba escrita o que non evitará que a avaliación sexa continua. 
2. Cada estudante terá que ter un caderno cos exercicios e as prácticas. Será necesario que o leve o día para podelo cualificar. 
3. A cualificación resultante será: 

Tipo Valoración
a)Exames: tipo test, verdadeiro e falso, 
preguntas de desenvolvemento, 
comentario de gráficos

90%

b)Traballo diario. Prácticas.
Traballos de investigación.

10%

TEMPORALIZACIÓN:

Leccións Data límite Avaliación Exames

16, 17 e 18 10/11/2014 1º Leccións 16, 17 e 18

19, 20 10/12/2015 1º Leccións 16, 17, 18 19 e 20

Despois de Nadal e antes do 20  de xaneiro de 2015 repetirase o  exame da 1ª avaliación  para todo o alumnado

1, 2, 3 e 4  28/2/2016 2º Leccións 1, 2, 3 e 4

5, 6, 7 e 8 12/3/2016 2º Leccións 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8

Despois de Semana Santa e antes do 15 de abril de 2015 repetirase o exame da 2ª avaliación para todo o alumnado

10, 11, 12 e 13 20/5/2016 3º Leccións 10, 11, 12 e 13

14, 15 e 16 10/6/2016 3º Leccións 10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16
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O  día 20 de xuño de 2016 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,  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.
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Lectura, durante os desdobres de prácticas,  dalgún dos seguintes libros:

 Elizabeth Kolbert: “La sexta extinción”.
 Jules Howart: “Sexo en la Tierra. Un homenaje a la reproducción sexual”.
 Jorge Alcalde: “¿Por qué los astronautas no lloran?

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 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 e de fisioloxía animal e vexetal.
Selección e proxección de imaxes sobre a célula usando o programa de Power Point.
Uso de atlas virtuais de anatomía animal e vexetal.
Busca e elaboración dun atlas das probas da evolución en formato informático.
Busca de modelos relativos ao fluxo de materia e enerxía nos ecosistemas.
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