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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, exercendoos dereitos democráticos de cidadanía.
 Terá que ser quen de detectar  as súas fortalezas e carencias de aprendizaxe,  de relación e emocionaise adoptar actitudes de esforzo e

perseveranza para superalas.
 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.
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 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 autoavaliación.

 Será  precisa  unha  práctica  docente  que  non  esqueza  a  atención  á  diversidade  que,  aínda  que  presentedificultades,  será  fonte  de
enriquecemento mutuo e nunca fonte de conflito.

 OBXECTIVOS DO BACHARELATO

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

o 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.

o 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.

o 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.

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

o Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
o Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
o Utilizar eficazmente e con responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
o 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. 
o Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais  e  dominar  as  habilidades  básicas  propias  da  modalidade  de

bacharelato elixida.
o 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.

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

o Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o sentido estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.
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o Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e impulsar condutas e hábitos saudables.
o Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria.
o Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun

mundo globalizado.

OBXECTIVOS DAS CCTMA DE  2º DE BACHARELATO

1.- Comprender o funcinamento da Terra y dos sistemas terrestres e as súas interaccións, como base para a interpretación das repercusións

globais de feitos aparentemente locais e viceversa.

2.-Coñecer a influenza dos procesos xeolóxicos no medioambiente e na vida humana.

3.- Avaliar as posibilidades de uso dos recursos naturais incluíndo as súas aplicación e recoñecer a existencia de límites, valorando a necesidade de

adaptar o uso  a capacidade de renovación.

4.-  Tomar conciencia de que a natureza ten recursos non renovables e que para asegurar  a supervivencia é preciso usar racionalmente os

recursos, respectando as súas leis.

5.- Analizar as causas que orixinan os riscos naturais, coñecer os impactos derivados da explotación de recursos e considerar diversas medidas de

prevención e corrección.

6.- Investigar cientificacamente os problemas ambientais, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, biolóxico, xeolóxico, matemático e

recoñecer a importancia dos aspectos históricos, sociolóxicos, económicos e culturais nos estudos do medio ambiente.

7.- Usar as tecnoloxías da información e comunicación para facer simulacións, tratar datos e extraer e usar información de diferentes fontes,

avaliar o seu contido, fundamentar traballos e realizar informes.
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8.-  Investigar  os  problemas ambientais  dende unha perspectiva global,  que integre  todos os  puntos de vista,  recollendo datos,  elaborando

conclusións e propoñendo alternativas.

9.- Promover actitudes favorables cara o respecto e a protección do medio ambiente, desenvolvendo a capacidade de valorar as actuacións sobre

o contorno e tomar libremente iniciativas na súa defensa.

COMPETENCIAS CLAVE 

A  materia de CC Terra e MA mantén unha vinculación esencial coa competencia básica n.º 3: coñecemento e interacción co mundo físico. Así,

todos os nosos enunciados incorpórana de forma implícita. Pero a súa contribución é decisiva para o desenvolvemento das restantes. Destacamos, a

continuación, as relacións coas competencias básicas recollidas nos currículos oficiais.

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DE LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación Lingüística

2. Matemática e competencias básicas en

ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital

4. Aprender a aprender

5. Competencias sociais e cívicas

1. Aplicar estratexias propias do traballo científico: formulación de conxecturas e obtención
de conclusións, incluíndo, no seu caso, deseños experimentais e análise dos resultados
para o estudo das unidade e diversidade da vida e a bioloxía 

2. Utilizar instrumentos de observación, como o microscopio, individualmente e en grupo,
interpretando fotografías,  táboas,  gráficas,  diagramas,  claves  e  informacións  numéricas
que permitan analizar, expresar datos ou ideas ou elixir a estratexia máis adecuada para
resolver problemas e cuestións relacionadas coa bioloxía 

3. Analizar as observacións, probas e evidencias de diferentes feitos e fenómenos do medio
natural e tecnolóxico da vida cotiá da Comunidade Autónoma, con flexibilidade mental
para aceptar cambios e admitir a provisionalidade das leis, teorías e modelos científicos. 

4. Expresar,  de  forma oral  e  escrita,  opinións  fundamentadas  sobre a  dimensión social  e
tecnolóxica  das  CCTMA,  utilizando  con  coherencia,  claridade  e  precisión  os  conceptos
científicos necesarios. 
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COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DE LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE

6. Sentido de iniciativa e espírito empren-

dedor

7. Conciencia e expresións culturais

5. Expoñer datos, conceptos e teorías relevantes que permitan a resolución de problemas e
cuestións relacionadas coa  vida e a bioloxía molecular.

6. Manexar fontes de información e as Tecnoloxías da Información e das Comunicacións para

a elaboración de contidos relacionados coa bioloxía mostrando unha visión actualizada da

actividade científica. 

7. Discutir de forma fundamentada a importancia do coñecemento biolóxico na evolución

cultural  da  humanidade,  na  satisfacción  das  súas  necesidades  e  na  mellora  das  súas

condicións de vida. 

8. Aplicar  os  coñecementos  adquiridos  en  Bioloxía  para  participar,  de  forma  activa  e

fundamentada na toma de decisións ao redor de problemas locais e globais aos que se

enfronta a humanidade e contribuír a construír un futuro sustentable. 

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 ...
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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 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) Lectura e resume dun artigo científico en inglés
E)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.
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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 de probas escritas por orais.

AVALIACIÓN DO PROCESO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Toda programación está suxeita a 3 fases evolutivas: 

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.

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.

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:

Adecuación da secuenciación e temporalización establecida na programación.
Resultados obtidos polos alumnos, seguindo unha secuencia progresiva (de menos a máis).
Valoración dos resultados dos alumnos na avaliación inicial.
Idoneidade das actividades propostas.
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
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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

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 : 

 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.
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O  libro  de  texto  utilizado  neste  curso  é: Calvo  Aldea,  D.;  Molina  Álvarez,  Mª  T.;  Salvachúa  Rodríguez,  J.:  Ciencias  de  la  Tierra  y  del
Medioambiente 2º Bachilerato, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 2016, ISBN: 978-84-486-0939-9.

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. COMPETENCIAS CLAVE

Unidade Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave
1 -Concepto de medio ambiente e

dinámica de sistemas. Modelos 
da teoría de Sistemas

-Realizar  modelos  de  sistemas
considerando as variables, analizando a
interdependencia dos seus elementos  e
establecendo as súas relacións causais.

-Contrasta a interdependencia dos
elementos  dun  sistema
establecendo as súas relacións.

-Elabora modelos de sistemas nos
que  representa  as  relacións
causais,  interpretando  as
consecuencias  da  variación  dos
distintos factores.

CAA
CMCCT

2 -O medio  natural  como  sistema.
Aplicación  da  teoría  de  sistemas
ao sistema natural.

-Humanidade e medio ambiente.

- Aplicar a dinámica de sistemas aos 
cambios ambientais acontecidos como 
consecuencia da aparición da vida e as 
actividades humanas ao longo da historia.

-Analiza, a partir de modelos 
sinxelos, os cambios ambientais 
que tiveron lugar como 
consecuencia da aparición da vida 
e da acción humana ao longo da 
historia.

CCEC
CAA
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Historia  das  relacións  da
humanidade coa natureza.

3 -Recursos  naturais,  riscos  e
impactos ambientais.

-Identificar  recursos,  riscos  e  impactos,
asociándoos á actividade humana sobre
o medio ambiente.

-Identifica e clasifica recursos, riscos 
e impactos ambientais asociados.

CMCCT

4 -Fontes de información 
ambiental. 

-Identificar os principais instrumentos de
información ambiental.

-Coñece  e  enumera  os  principais
métodos  de  información
ambiental.

-Extrae conclusións sobre cuestións
ambientais  a  partir  de  distintas
fontes de información.

CMCCT
CD
CL

CSIEE

5 -A radiación solar como recurso 
enerxético. 
-As masas fluídas e a súa relación 
co funcionamento do clima.

-Identificar os efectos da radiación solar
na dinámica das capas fluídas, no clima e
na xeodinámica externa.

-Comprender  o  funcionamento  das
capas fluídas establecendo a súa relación
co clima.

-Valora  a  radiación  solar  como
recurso enerxético.
-Relaciona  a  radiación  solar  coa
dinámica  das  capas  fluídas  e  o
clima.

-Explica a  relación entre radiación
solar e xeodinámica externa.
-
Explica a dinámica da atmosfera e
as súas consecuencias no clima. 

CMCCT

CSC
CAA

6 -Compoñentes  da  atmosfera,
orixe e importancia biolóxica.
-Capa de ozono: orixe e 
importancia.

-Diminución da capa de ozono: 
efectos e medidas preventivas.

-Recoñecer  os  compoñentes  da
atmosfera  relacionándoos  coa  súa
procedencia e importancia biolóxica.
-Comprender a importancia da capa de
ozono e a súa orixe.

-Determinar  a  orixe  do  efecto

-Identifica  os  compoñentes  da
atmosfera  en  relación  coa  súa
procedencia, a súa distribución e a
súa dinámica.

-Relaciona  os  compoñentes  da
atmosfera  coa  súa  importancia

CMCCT
CSC

CSIEE
CAA
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-Efecto invernadoiro: relación coa 
vida na Terra. Causas e 
consecuencias do aumento do 
efecto invernado

invernadoiro e a súa relación coa vida na
Terra.

biolóxica.
-Determina a importancia da capa de

ozono e valora os efectos da súa 
diminución.

-Sinala medidas que preveñen a 
diminución da capa de ozono.

-Valora o efecto invernadoiro e a súa 
relación coa vida na Terra.

-Comprende e explica que factores 
provocan o aumento do efecto 
invernadoiro e as súas 
consecuencias.

7 - A hidrosfera e o seu papel como 
regulador climático.

-Relación das correntes 
oceánicas coa circulación dos 
ventos e o clima e con algúns 
fenómenos climáticos.

-Formación das precipitacións. 
Tipos de precipitacións.

-Interpretación de mapas 
meteorolóxicos.

-Comprender o papel da hidrosfera como 
regulador climático.

-Asociar algúns fenómenos climáticos 
coas correntes oceánicas (ou a 
temperatura superficial da auga).

-Explicar a formación de precipitacións 
en relación aos movementos de masas 
de aire e interpretar mapas 
meteorolóxico

-Razoa o funcionamento da 
hidrosfera como regulador climático.

-Determina a influencia da 
circulación oceánica no clima.

- Explica a relación entre as correntes
oceánicas e fenómenos como "El 
Niño" e os furacáns, entre outros.

-Asocia as correntes oceánicas coa 
circulación dos ventos e o clima.

-Relaciona a circulación de masas de 
aire cos tipos de precipitacións.

CAA
CMCCT

11
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-Interpreta mapas meteorolóxicos.
8 -Os riscos climáticos, causas e 

consecuencias. Medidas de 
predición, prevención e 
corrección.

-  Identificar os riscos climáticos, 
valorando os factores que contribúen a 
favorecelos e a paliar os seus efectos.

-Relaciona os riscos climáticos cos
factores  que  os  orixinan  e  coas
súas consecuencias.

-Propón  medidas  para  evitar  ou
diminuír  os  efectos  dos  riscos
climáticos.

CAA
CMCCT
CSIEE

9 -Orixe  e  efectos  da
contaminación atmosférica

-Medidas  preventivas  e
correctoras  da  contaminación
atmosférica  e  do  efecto
invernadoiro.

-Factores  que  inflúen  na
dispersión  dos  contaminantes
atmosféricos.

-Efectos  da  contaminación
atmosférica segundo o seu raio
de influencia.

-Ozono  troposférico  e  ozono
estratosférico.

-Argumentar a orixe da contaminación 
atmosférica e identificar os efectos sociais,
ambientais e sanitarios que produce.

- Propor medidas que favorecen a 
diminución da contaminación atmosférica 
e do efecto invernadoiro.
-Relacionar a contaminación atmosférica 
cos seus efectos biolóxicos e con certas 
condicións meteorolóxicas e/ou 
topográficas.

- Clasificar os efectos locais, rexionais e 
globais da contaminación atmosférica.

-Distinguir a orixe e os efectos do ozono 
troposférico e do ozono estratosférico.

-Identifica os efectos biolóxicos da 
contaminación atmosférica.

-Asocia os contaminantes coa súa 
orixe e recoñece as súas 
consecuencias sociais, ambientais e 
sanitarias.
-Describe medidas que preveñen ou 
atenúan a contaminación 
atmosférica e o efecto invernadoiro.

- Relaciona o grao de contaminación 
con certas condicións meteorolóxicas
e/ou topográficas.

- Explica os efectos biolóxicos 
producidos pola contaminación 
atmosférica

- Describe os efectos locais, rexionais
e globais ocasionados pola 
contaminación do aire.

-Distingue a orixe e os efectos do 

CMCCT

CAA

12
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ozono troposférico e do 
estratosférico.

10 -Ciclo hidrolóxico.
-Orixe e efectos da 
contaminación das augas 
superficiais e subterráneas.

-Parámetros de medida da 
calidade da auga.

- Orixe e efectos da 
contaminación das augas 
superficiais e subterráneas.

-Prevención e corrección da 
contaminación da auga.

-Sistemas de tratamento e 
depuración das augas.

-Clasificar os contaminantes da auga en 
relación á súa orixe e aos seus efectos

-Coñecer os indicadores de calidade da 
auga.

-Valorar as repercusións para a 
humanidade da contaminación da auga, 
e propón medidas que a eviten ou 
diminúan.
- Coñecer os sistemas de potabilización e
depuración das augas residuais. 

-Coñece e describe a orixe e os 
efectos da contaminación das augas 
superficiais e subterráneas. 

-Relaciona os principais 
contaminantes da auga coa súa orixe
e cos seus efectos.

-Coñece e describe os principais 
indicadores de calidade da auga.
- Describe o proceso de eutrofización
das augas e valora as súas 
consecuencias.

- Propón actitudes e accións 
individuais, estatais e 
intergobernamentais, que reduzan as
repercusións ambientais da 
contaminación da auga

- Esquematiza as fases de 
potabilización e depuración da auga 
nunha EDAR.

CAA
CMCCT
CSIEE

11 -Xeosfera: soporte dos restantes 
subsistemas terrestres.

-Riscos xeolóxicos e a súa 
relación cos fluxos de enerxía 
terrestres.

-Orixe dos riscos xeolóxicos 

-Relacionar os fluxos de enerxía e os 
riscos xeolóxicos

-dentificar os factores que determinan, 
favorecen e atenúan os riscos xeolóxicos 
sísmico e volcánico.

-Identifica as manifestacións da 
enerxía interna da Terra e a súa 
relación cos riscos xeolóxicos.

-Explica a orixe e os factores que 
determinan os riscos sísmico e 
volcánico.

CMCCT
CAA
CSC

CSIEE
CCEC
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internos

-Métodos de predición e 
prevención dos riscos xeolóxicos.
-Danos orixinados polos riscos 

xeolóxicos.

-O relevo como consecuencia da
interacción da dinámica interna 
e externa do planeta.

-Riscos asociados aos sistemas 
de ladeira e fluviais

-mportancia da ordenación do 
territorio na prevención dos riscos
xeolóxicos.
-Impactos máis frecuentes na 
paisaxe.

-Recursos da xeosfera: 
problemas ambientais 
ocasionados pola súa 
explotación

-Impactos derivados da 
explotación dos recursos da 
xeosfera en Galicia.

-Uso eficiente da enerxía e dos 
recursos.

-Identificar os danos que producen os 
riscos xeolóxicos, e determinar métodos 
de predición e prevención.

-Comprender o relevo como a 
interacción da dinámica interna e 
externa.

-Determinar os riscos asociados aos 
sistemas de ladeira e fluviais, e valorar 
os factores que inflúen.

-Recoñecer a fraxilidade da paisaxe 
fronte aos impactos ambientais e valorar
a ordenación do territorio como 
prevención de riscos

-Recoñecer os recursos minerais, os 
combustibles fósiles e os impactos 
derivados do seu uso.

-Identifica os impactos derivados da 
explotación dos recursos da xeosfera en 
Galicia.

-Identificar medidas de uso eficiente da 
enerxía e dos recursos, determinando os
seus beneficio

-Coñece os métodos de predición e
prevención dos riscos xeolóxicos.

-Relaciona os riscos xeolóxicos cos 
danos que producen.

-Interpreta o relevo como 
consecuencia da interacción da 
dinámica interna e externa do 
planeta.

-Identifica os riscos asociados aos 
sistemas de ladeira e fluviais, e 
comprende os factores que 
interveñen.

-Valora a ordenación do territorio 
como método de prevención de 
riscos.

-Avalía a fraxilidade da paisaxe e os
impactos máis frecuentes que 
sofre.

-Relaciona a utilización dos 
principais recursos minerais e 
enerxéticos cos problemas 
ambientais ocasionados e cos 
riscos asociados.

14
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-Coñece os principais impactos 
derivados da explotación dos 
recursos da xeosfera no seu 
contorno máis próximo.

-Valora o uso eficiente da enerxía e
dos recursos.

-Avalía as medidas que promoven 
un uso eficiente da enerxía e dos 
recursos.

12 -Circulación de materia e 
enerxía na biosfera.
-Relacións tróficas nos 
ecosistemas, cadeas e redes 
tróficas. Representacións 
gráficas.

-Factores limitantes da 
produción primaria.

-Ciclos bioxeoquímicos do 
osíxeno, o carbono, o nitróxeno,
o fósforo e o xofre.

-Os ecosistemas no tempo: 
sucesión, autorregulación e 
regresión.

-Autorregulación dos 
ecosistemas e repercusión da 
acción humana sobre eles.

-Recoñecer as relacións tróficas dos 
ecosistemas, valorando a influencia dos 
factores limitantes da produción primaria 
e daqueles que aumentan a súa 
rendibilidade.

-Comprender a circulación de 
bioelementos (sobre todo O, C, N, P e S) 
entre os subsistemas terrestres.

-Comprender os cambios que se suceden 
nos ecosistemas ao longo do tempo.

-Comprender os mecanismos naturais de 
autorregulación dos ecosistemas e valorar 
a repercusión da acción humana sobre 
eles

-Distinguir a importancia da 
biodiversidade e recoñecer as actividades 

-Identifica os factores limitantes da 
produción primaria e 
aquelesqueaumentan a súa 
rendibilidade.
-Esquematiza as relacións tróficas 
dun ecosistema.

-Interpreta gráficos, pirámides, 
cadeas e redes tróficas.

-Explica as causas da diferenza de 
produtividade en mares e 
continentes.

-Esquematiza os ciclos 
bioxeoquímicos e argumenta a 
importancia do seu equilibrio.

-Identifica os cambios que se 

CMCCT
CAA

CSIEE
CCEC
CSC
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-Concepto de biodiversidade.
-Causas e repercusións da perda 
da biodiversidade.

que teñen efectos negativos sobre ela. producen nas sucesións ecolóxicas 
e interpreta a variación dos 
parámetros tróficos.

-Coñece os mecanismos naturais 
de autorregulación dos 
ecosistemas.

-Argumenta e relaciona as 
actividades humanas coas 
repercusións na dinámica dos 
ecosistemas.

-Argumenta a importancia da 
biodiversidade e os riscos que supón 
a súa diminución.

-Relaciona as accións humanas coa 
súa influencia na biodiversidade do 
ecosistema.

13  -O solo como interfase.
-Edafoxénese e tipos de solos.

-Usos e fraxilidade do solo como 
recurso.

-Impactos sobre o solo. Técnicas
de valoración do grao de 
alteración dun solo.

-Distinguir a importancia da 
biodiversidade e recoñecer as 
actividades que teñen efectos negativos 
sobre ela.

- Identificar os tipos de solo, en relación 
coa litoloxía e o clima que os orixinou

-Coñecer técnicas de valoración do grao de

-Clasifica os tipos de solo en 
relación coa litoloxía e o clima que 
os orixina.

-Valora o solo como recurso fráxil e
escaso.

-Identifica o grao de alteración dun 
solo aplicando distintas técnicas de
valoración.

CMCCT
CAA
CSC

CCEC
CSIEE
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-Impactos sobre a biosfera 
producidos pola deforestación, 
a agricultura e a gandaría.

alteración dun solo.

-Analizar os problemas ambientais 
producidos pola deforestación, a 
agricultura e a gandaría.

-Analiza os problemas ambientais 
producidos pola deforestación, a 
agricultura e a gandaría.

14 -O sistema litoral como interfase.

-Importancia  ecolóxica  dos
recursos  do  sistema  litoral,
impactos  derivados  da  súa
sobreexplotación

-Importancia  da  conservación
das zonas litorais.

-Comprender as características do sistema 
litoral.

-Analizar e valorar a evolución dos 
recursos pesqueiros

-Valorar a conservación das zonas litorais
polo seu elevado valor ecolóxico.

-Coñece as características dos 
sistema litoral.

-Valora o sistema litoral como fonte
de recursos e biodiversidade.

-Relaciona a sobreexplotación dos 
recursos pesqueiros con impactos 
nas zonas litorais.

-Establece a importancia da 
conservación das zonas litorais.

CMCCT
CAA
CCEC
CSC

15 -Xestión dos impactos 
ambientais; alternativas ante a 
problemática ambiental: 
desenvolvemento incontrolado, 
conservacionismo e 
desenvolvemento sustentable.

-Avaliación do impacto ambiental.
-Instrumentos de xestión 
ambiental.

-Establecer diferenzas entre o 
desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o desenvolvemento 
sustentablle

-Coñecer algúns instrumentos de 
avaliación ambiental.

-Identificar a relación, a nivel 
internacional, entre o desenvolvemento 
dos países, a calidade de vida e os 

-Distingue modelos de uso dos 
recursos e deseña outros 
sustentables.

-Argumenta as diferenzas entre o 
desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o 
desenvolvemento sustentable.

-Analiza a información facilitada 
por algúns instrumentos de 

CCL
CMCCT

CAA
CSC

CCEC
CD
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-Relación entre 
desenvolvemento, calidade de 
vida e problemas ambientais no 
ámbito internacional.

-Modelos de xestión de recursos.

-Influencia dos organismos 
nacionais e internacionais en 
materia ambiental.
-Lexislación ambiental.

-Protección dos espazos naturais.
-Espazos  naturais  en  España  e,
en particular, en Galicia.

problemas ambientais.

-Determinar a orixe dos residuos, as 
consecuencias da súa produción e do 
seu consumo, e as alternativas á súa 
xestión.

-Valorar a importancia do uso de novas 
tecnoloxías nos estudos ambientais e 
interpretar matrices sinxelas para a 
ordenación do territorio

-Coñecer os principais organismos 
nacionais e internacionais en materia 
ambiental, e a lexislación estatal e 
autonómica sobre algúns impactos 
ambientais.

-Valorar a protección dos espazos naturais.

avaliación ambiental, e conclúe 
impactos e medidas correctoras.

-Analiza o desenvolvemento dos 
países en relación con problemas 
ambientais e coa calidade de vida.

-Relaciona o consumo dalgúns 
produtos e a deterioración do medio.
-Expón políticas ambientais 
adecuadas á defensa do medio.

-Argumenta a orixe dos residuos 
valorando a súa xestión.

-Comprende e explica a importancia 
do uso de novas tecnoloxías nos 
estudos ambientais.

-Analiza a información de matrices 
sinxelas, valorando o uso do 
territorio.

-Coñece e explica os principais 
organismos nacionais e 
internacionais, e a súa influencia en 
materia ambiental.

-Coñece a lexislación española e 
galega sobre algúns impactos 
ambientais e as normas de 
prevención aplicables.

18
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-Argumenta a necesidade de 
protección dos espazos naturais e as 
súas consecuencias; en particular, os 
do seu contorno máis próximo.

AVALIACIÓN

Criterios de avaliación

 Aplicar a teoría de sistemas ao estudo da Terra e ao MA, recoñecendo a súa complexidade, a súa relación coas leis da termodinámica e o

carácter interdisciplinar das cc ambientais, e reproducir modelos simples que reflexen a estrutura dun  medio natural.

 Ubicar correctamente na escala do tempo xeolóxico os cambios medioambientais de orixe natural acaecidos ao longo da historia e comparalos

cos que ocorren hoxe.

 Identificar os principais instrumentos que aportan información sobre o MA na actualidade e as súas aplicacións baseadas nas TIC.

 Analizar  as  interaccións  mutuas  entre  o sistema económico e os  sistemas terrestres,  usando conceptos  de recurso,  risco,  impacto,  … e

clasificar cada un deles segundo os distintos criterios.

 Explicar a actividade reguladora da atmosfera, saber cales son as condicións meteorolóxicas que provocan maior risco de concentración de

contaminantes e as consecuencias que iso ten.

 Comprender os fenómenos do cambio climático, efecto invernadoiro, choiva ácida, smog, redución do ozono estratosférico, …
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 Relacionar po ciclo da auga con factores climáticos e citar os principais usos e necesidades como recurso para o ser humano. Recoñecer as

principais causas de contaminación da auga e as técnicas de análise usadas para detectala, valorando os seus efectos e consecuencias para a

vida e o ser humano.

 Identificar as fontes de enerxía da actividade xeolóxica do planeta e recoñecer a súa orixe e dinámica. Entender o papel da xeosfera como

fonte de recursos para a humanidade. Distinguir os riscos naturais asociados a xeosfera asi coma os inducidos pola acción do home sobre ela.

 Investigar as fontes de enerxía que se usan hoxe en España e Galicia, avaliando o seu futuro e as alternativas que hoxe existen as mesmas.

 Analizar  o papel  da natureza como fonte limitada de recursos para o home, distinguindo os  recursos renovables dos non renovables e

determinar os riscos e impactos ambientais derivados da conduta humana

 Determinar os  beneficios que se obteñen da explotación de recursos enerxéticos, minerais, hídricos, forestais, pesqueiros, etc, considerando

os prexuicios do seu esgotamento e do impacto ambiental que produce a súa explotación e uso.

 Recoñecer o ecosistema como un sistema natural interactivo, coñecer os ciclos da materia e fluxos de enerxía, interpretar os cambios en

termos de sucesión, autorregulación e regresión, recoñecendo o papel ecolóxico da biodiversidade e o aproveitamento racional dos recursos.+

 Indicar repercusións da progresiva perda de biodiversidade, enumerando algunhas alternativas a esa tendencia.

 Explicar nunha cadea trófica como se produce o fluxo de enerxía e o rendemento enerxético de cada nivel. Deducir as consecuencias prácticas

que deben terse en conta para aproveitar eses recursos.

 Caracterizar o solo e o sistema litoral como interfases, valorar a súa importancia e coñecer as causas da súa alteración, propondo medidas que

invirtan o proceso.

 Diferenciar entre crecemento económico e desenvolvemento sostible, propondo medidas encamiñadas a aproveitar mellor os recursos, a

reducir impactos, mitigar riscos e conseguir un medio ambiente máis saudable.

 Coñecer os principais modelos de xestión de resíduos e o grave problema que estes supoñen para o planeta e a humanidade.

 Entender a importancia da paisaxe e a utilidade das medidas de protección do mesmo.

20



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                              DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

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
 Probas. 
 Cuestionarios orais e escritos.
 Comentarios de textos científicos
 Análise de gráficas e táboas de datos

A avaliación será contínua.Cada estudante terá que ter un caderno cos exercicios e as prácticas. Será necesario que o leve o día para podelo
cualificar. A cualificación resultante será:

Tipo Valoración

Exames:  tipo  test,  verdadeiro  e  falso,  preguntas  de
desenvolvemento,  comentario  de  gráficos,  seguindo  os
modelos da selectividade. 90 %

Traballo diario

As prácticas

O traballo de investigación

10 %
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Comentario  de  gráficas,  táboas  e  textos  científicos
relacionados coa materia

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Coñecer o concepto de MA.
 Diferenciar o enfoque reduccionista do enfoque holístico.
 Coñecer o concepto e dinámica de sistemas.
 Saber usar os modelos de caixa negra e branca para establecer relacións entre variables.
 Coñecer as grandes etapas de relación histórica entre o home e o MA.
 Coñecer os grandes problemas medioambientais actuais.
 Coñecer e saber utilizar os índices de sostenibilidade.
 Coñecer o fundamento e utilidade das principais tecnoloxías usadas no estudo dos parámetros medioambientais.
 Coñecer o concepto de ecosistema, biocenose, poboación, biotopo, tolerancia ecolóxia, relación trófica e pirámide trófica.
 Coñecer a dinámica da materia e da enerxía no interior dos ecosistemas.
 Coñecer o concepto e tipos de niveis tróficos.
 Coñecer os factores que condicionan a produción primaria e os parámetros ecolóxicos usados para mediar o rendemento dos ecosistemas.
 Coñecer os principais ciclos bioxeoquímicos.
 Coñecer os mecanismos de autorregulación dos ecosistemas, poboacións e comunidades.
 Coñecer o concepto de biodiversidade e a súa importancia.
 Coñecer o concepto e fases da sucesión ecolóxica, así como os principais impactos da acción humana sobre o ecosistemas.
 Coñecer o concepto e factores do risco xeolóxico.
 Coñecer as características dos principais tipos de riscos xeolóxicos así como as  medidas de predición e prevención.
 Coñecer a estrutura e dinámica da atmosfera e a súa importancia para a vida terrestre.
 Coñecer a importancia da dinámica da hidrosfera para o clima terrestre.
 Coñecer o concepto de clima e os factores determinantes do mesmo.
 Saber que o clima é un fenómeno cambiante  tanto por causas naturais como pola acción do home.
 Coñecer os principais axentes e procesos de contaminación atmosférica e as medidas necesarias para   reducir os impactos.
 Coñecer os principais axentes e procesos de contaminación da auga a as medidas de prevención e corrección dos mesmos.
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 Coñecer os procesos de tratamento de augas para o consumo e de augas residuais.
 Coñecer os principais parámetros de control de calidade da auga.
 Coñecer a estrutura, evolución e importancia do solo e as causas da desertización.
 Coñecer as principais fontes de enerxía utilizadas polo home e o impacto que sobre o MA ten ese uso.
 Diferenciar as fontes renovables de non renovables, e as tradicionais das alternativas.
 Coñecer as principais medidas de uso eficiente da enerxía.
 Recoñecer a importancia da auga e os modelos eficientes de xestión da mesma.
 Coñecer o concepto de paisaxe e as principais medidas de protección do mesmo.
 Coñecer os principais espazos naturais de Galicia e España.
 Coñecer o concepto e tipos de residuos así coma os principais modelos de xestión dos mesmos.
 Coñecer o concepto e principios do desenvolvemento sostible.

TEMPORALIZACIÓN

O desenvolvemento da materia adecuarase ao seguinte calendario:

1. !ª Avaliación: Unidades 1 a 5

2. 2º Avaliación: Unidades 6 a 10

3. 3ªAvaliación: Unidades 11 a 15

PRÁCTICAS

 Práctica 1.- Uso de fotografías aéreas.
 Práctica 2.- Estudo da comunidade biolóxica dunha área próxima ao centro.
 Práctica 3.- Uso e interpretación de mapas topográficos 
 Práctica 4.- Análise de distintos tipos de plásticos.
 Práctica 5.- Estudo dos liques como bioindicadores.
 Práctica 6.- Elaboración dunha matriz de avaliación de impacto ambiental sinxela.
 Práctica 7.- Depuración de auga.
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E DE REFORZO PARA LOGRALA

Os estudantes que non superen unha avaliación terán que facer as actividades de recuperación proporcionadas polo profesorado, e terán que
facer outro exame que terá lugar  no momento do curso que non interfira con outros da mesma materia.

 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 
 Probas escritas
 Cuestionarios orais e escritos.  
 Tradución de artigos científicos

A avaliación dos alumnos de 2º Bacharelato de Bioloxía será unha avaliación continua, suxeita aos principios de obxectividade e rendemento.
O traballo do día, aínda apreciable na avaliación, non é un criterio definitivo, por canto os alumnos deben adquirir e acreditar os coñecementos
mínimos indispensables para obter unha avaliación positiva. 

Os instrumentos de avaliación usados, así como o seu peso na cualificación de cada avaliación e na avaliación final son os que se indican de
seguido:
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Instrumento Porcentaxe da nota de avaliación
Probas obxectivas orais e escritas 95 %
Exercicios, traballo de clase e prácticas de laboratorio, 
Tradución de artigos científicos

5 %
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A determinación da nota correspondente a cada avaliación e das avaliacións finais queda sometida as seguintes normas:

1.- Os exames constarán de 10 cuestións con 5 ou 10 apartados por cuestión. 

2.- Cada cuestión será cualificada cun máximo de 1 punto que se dividirá por igual entre os apartados que formen a pregunta
correspondente.

3.- Non haberá partición da nota dentro de cada apartado de pregunta, polo que nos apartados a cualificación será “todo ou
nada”.

4.- A ortografía e correcta expresión serán valoradas na nota do  exame, podendo reducir a cualificación nun máximo de 1 
punto.

5.- Para calcular a nota de cada avaliación, aplicarase o método de media ponderada entre os exames que se realizaran nesa
avaliación, tendo máis peso na nota o exame que máis leccións comprenda, de acordo co seguinte sistema

NOTA AVALIACIÓN =  1 x  (nota exame 1) + 2 x (nota exame 2) + 3 x (nota exame 3)   

                                                                                                                            6

5.- Para a nota final, calcularase a media ponderada dos 3 exames globais da avaliación 1, dos 2 da avaliación 2 e do único
exame da avaliación 3. A nota final será a nota media das 3 notas resultantes, corrixida en función do traballo do alumno e dos
seus resultados no resto das probas obxectivas.

6.-  Como é obvio, este sistema leva implícito o sistema para recuperar a materia. Non obstante os alumnos que só teñan
suspensa  unha  avaliación  realizarán  un  exame final  no  mes  de  maio,  na  data  que  oportunamente  se  fixe,  da  avaliación
suspendida. Os alumnos que teñan 2 ou 3 avaliacións suspendidas, deberán ir ao exame final con toda a materia.

7.- Suspenderá a proba obxectiva o alumno que sexa sorprendido copiando durante a realización da mesma, calquera que sexa
o método utilizado ( dun compañeiro,  de apuntes, de “chuletas”, ou por medios electrónicos ou de comunicación). 
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8.-  Os alumnos que non poidan presentarse a unha proba obxectiva poderán facela no momento que fixe o profesor; non
obstante, este só está obrigado a facer a proba no caso de que a falta de asistencia estea debidamente xustificada mediante
documento oficial (parte médico, ou xustificante oportuno e válido). En ningún caso se realizará o exame cando a causa da  falta
de asistencia non teña carácter oficial ( quedar durmido, “atoparse mal”,  etc.)

SECUENCIACIÓN DAS PROBAS OBXECTIVAS
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Exames Leccións Avaliación
1 Unidade 1, 2 1ª
2 Unidades  1, 2,3 e 4 1ª
3 Unidades  1, 2, 3, 4 e 5 1ª

4 Unidades 1, 2, 3, 4 e 5 2ª
5 Unidades 6 e 7 2ª
6 Unidades 6, 7, 8 e 9 2ª

Unidades 6, 7, 8, 9 e 10 2ª

8 Unidades 6, 7, 8, 9 e 10 3ª
9 Unidades 11 e 12 3ª

10 Unidade 11, 12, 13 e 14 3ª
11 Unidades 11, 12, 13, 14 e 15 3ª
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

É  importante destacar  o  feito de que os  contidos conceptuais  cobran especial  importancia,  dado o carácter  orientador  e propedéutico do
Bacharelato. 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.

a) Alumnado do curso ordinario:

• Realizarán dúas probas escritas por avaliación, e en cada unha  acumularanse os contidos anteriores. Para calcular a nota dos conceptos o primeiro
exame terá un valor do 30% y o segundo do 70%. É necesario obter un mínimo de 3 puntos en ambos exames.

• Se realizará un exame de recuperación durante la avaliación seguinte para aqueles alumnos e alumnas que suspenderan algunha ou todas as probas
escritas de dita avaliación, debendo só presentarse as partes suspensas correspondentes.

• Os alumnos que ao final do curso tivesen suspensa algunha das tres avaliacións realizarán unha proba escrita final debendo recuperar só a parte
suspensa.

•  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 mateira será tido en conta á  hora de aplicar os criterios de promoción e titulación. Considerarase abandono la non-asistencia a

clase, non ter caderno de traballo nin material na clase, non entregar as actividades propostas, non presentarse ás probas escritas, falta de
traballo na aula, etc.

b) Alumnado que perde o dereito á avaliación continua:
• Os alumnos perderán o dereito á avaliación continua se acumulan 10 faltas ao longo de cada un dos trimestres. Estas 10 faltas equivalen ao 20 %

das clases de cada trimestre ao impartirse 4 clases á semana. Neste caso os alumnos serán avaliados cunha única proba escrita por avaliación,
non tendo dereito a realizar a súa correspondente recuperación ata Xuño.
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1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación

Nº de semanas 12 12 12

Nº Faltas 10 10 10

• As faltas de ortografía penalizaranse.

• Para superar el curso, el alumno deberá de superar los criterios mínimos establecidos para la materia.

 PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS NOS CONTIDOS PROGRESIVOS

Elaborarase  unha proba inicial co obxecto de obter unha primeira valoración das capacidades de cada alumno e poder adaptar os obxectivos,
contidos e criterios de avaliación ao grupo- clase.

Ao largo do curso, para avaliar ao alumno usaremos os seguintes rexistros:

o Probas escritas.
o Probas orais e consultas na aula.
o Desenvolvemento das prácticas de laboratorio.
o Observación sistemática: participación, asistencia, actitude, traballo diario e resolución de actividades.
o Traballos bibliográficos, prestando atención á selección de textos e a súa estruturación.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

A avaliación será continua, e como consecuencia, os estudantes deberán superar as avaliacións para acadar a promoción, non obstante, cada
avaliación superada elimina esa materia para facilitar o estudio continuado, xa que os contidos de 1º de Bacharelato son moi amplos. Isto non quere
dicir que ao remate do curso se faga unha avaliación global.
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Están indicados en cada unidade

Polo que respecta aos recursos metodolóxicos, a materia contemplará os  principios de carácter psicopedagóxico que constitúen a referencia
esencial para unha formulación curricular coherente e integradora entre todas as materias dunha etapa que debe reunir un carácter comprensivo á
vez que respectuoso coas diferenzas individuais. Son os seguintes: 

- A nosa actividade como profesores será considerada como mediadora e guía para o desenvolvemento da actividade construtiva do alumno.

- Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno, o que significa considerar tanto as súas capacidades como os seus coñecementos previos.

- Orientaremos a nosa acción a estimular no alumno o desenvolvemento de competencias básicas. Promoveremos a adquisición de aprendizaxes
funcionais e significativas.

- Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado. 

- Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia á nosa actuación pedagóxica, que proporcione ao alumno información
sobre o seu proceso de aprendizaxe e permita a participación do alumno nesta a través da autoavaliación e a coavaliación.

- Fomentaremos o desenvolvemento da capacidade de socialización, de autonomía e de iniciativa persoal.

Os  contidos  da  materia  preséntanse  organizados  en  conxuntos  temáticos de  carácter  analítico e  disciplinar.  Non  obstante,  estes  conxuntos
integraranse na aula a través de unidades didácticas que favorecerán a materialización do principio de inter e intradisciplinariedade por medio de
conxuntos de procedementos tales como:

- Indagación e investigación a través de hipóteses e conxecturas, observación e recollida de datos, organización e análise dos datos, confrontación
das hipóteses, interpretación, conclusións e comunicación destas. 

- Tratamento da información grazas á recollida e rexistro de datos, análise crítica das informacións, a inferencia e o contraste etc. 
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O desenvolvemento da materia desde unha perspectiva inter e intradisciplinar tamén levará a cabo a través de actitudes, e valores como o rigor e a
curiosidade científica, a conservación e valoración do patrimonio natural e medioambiental, a tolerancia respecto das ideas, opinións e crenzas, a
responsabilidade fronte aos problemas colectivos e o sentido da solidariedade.

O desenvolvemento das experiencias de traballo na aula, desde unha fundamentación teórica aberta e de síntese buscará a alternancia entre os
dous grandes tipos de estratexias: expositivas e de indagación. Estas estratexias materializaranse en técnicas como:

 O traballo experimental.
 Comentarios de texto científicos.
 A exposición oral.
 O debate e o coloquio.
 Os mapas de contido.
 A investigación bibliográfica.
 O seminario.

AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR

o Visita a planta de compostaxe de Nostián.
o Visita a planta eólica de Sotavento.
o Visita a aula da natureza de Chelo e ao bosque de ribeira da zona.
o Visita a unha planta de depuración de auga (Telva)

ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS NO BACHARELATO.

Os alumnos que se matriculen en  CTMA de 2º de Bacharelato sen ter estudado previamente a Bioloxía e Xeoloxía de 1º de bacharelato,
poderán facelo sempre que realicen unha proba que acredite os coñecementos necesarios para cursar a materia de 2º de bacharelato. Con este fin,
o  departamento  de  Bioloxía  e  Xeoloxía  realizará  na  primeira  semana  do  curso  unha  proba  escrita  na  que  os  alumnos  deben  acreditar  os
coñecementos que se consideran imprescindibles para abordar con mínimas garantías de éxito o estudo das CTMA.

Tendo en conta que a totalidade dos alumnos implicados cursaron en 1º de bacharelato a materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo,
na que se abordan algúns dos temas que se desenvolven con maior intensidade na CTMA, non deberían ter problemas graves para superar esta
proba de mínimos.

30



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                              DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Como modelo dunha proba de acreditación de coñecementos adxuntamos a seguinte:

ACREDITACIÓN COÑECEMENTOS CTMA 2º BACHARELATO.

8. Indica tres tipos de medidas que fomenten o aforro de auga.
9. Cales son as vantaxes e os inconvenientes das enerxías convencionais? Que vantaxes teñen as enerxías alternativas?
10. Cales son as zonas da Terra con maior risco sísmico e volcánico?
11. Por que dicimos que a choiva ácida é un fenómeno que supera as fronteiras?
12. Sinala algún efectos provocados polas mareas negras.
13. Que influencia terá a deforestación no incremento do efecto invernadoiro?
14. A alta resistencia aos antibióticos acadada polas bacterias é debida a:

o mal uso dos antibióticos
o A explosión demográfica
o As cirurxías agresivas
o A pouca hixiene

15. Ademáis do sistema sanitario, a nosa saúde está condicionada por:
 medio ambiente
 estilo de vida
 A xenética
 Todas son correctas

16. A clonación consiste en facer copias idénticas de:
 Células
 Organismos
 ADN
 Todas son correctas

17. Cal é a enerxía renovable máis utilizada?
 Enerxía solar
 Enerxía eólica
 Enerxía hidraúlica

31



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                              DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 Enerxía mareomotriz

18. Que tipo de contacto entre placas explica a formación da cordilleira do Himalaia?
 Bordo diverxente
 Bordo converxente entre placas continentais
 Bordo converxente entre placa oceánica e continental
 Bordo transformante

19. Cal é a maior contribución dos bosques?
 Mellorar a paisaxe
 Sumidoiros de CO2

 Sumidoiros de CFC
 Desprender CO2

20. Á vista da seguinte figura, que amosa o fenómeno da inversión térmica, que se orixina frecuentemente nalgunhas ciudades, contesta as 
cuestións:

9. Por que se denomina inversión térmica a este proceso?
10. Como inflúe na dispersión de contaminantes?

21. Indica algunas medidas que poidas realizar na túa vida cotiá e que contribúan á loita contra o quecemento global e o cambio climático.
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