
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 pra esta materia  é:   J. J. Jiménez de la Fuente, Jesús Prieto de Paula e outros :  Cultura Científica 1 Bacharelato, Ed McGraw Hill,
Madrid, 2015 ISBN 978-84-486-0756-2 

  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)
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 Competencia dixital (CD)
 Aprender a aprender (AA)
 Competencias sociais e cívicos (CSC)
 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)
 Conciencia e expresións culturais (CEC)

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

AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DERIVADAS

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

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

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

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

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

Ao mesmo tempo, trataremos de potenciar o desenvolvemento de alumnos que amosen un nivel de competencia superior ó da media da clase.
Neste caso,  poden ser útiles as seguintes medidas:

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

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

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

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

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

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

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
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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. 

 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. 

7



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                                  DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
 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 DA CULTURA CIENTÍFICA EN 1º BACHARELATO

 Coñecer  el  significado  cualitativo  de  algúns  conceptos,  leis  e  teorías,  para  formarse  opinións  fundamentadas  sobre  cuestiones  científicas  y
tecnolóxicas, que teñan incidencia en las condiciones de vida persoal e global e sexan obxecto de controversia social e debate público.

 Facerse preguntas sobre cuestións e problemas científicos de actualidade e tratar de buscar as súas propias respostas, utilizando e seleccionando de
forma crítica información proveniente de diversas fontes.

 Obter, analizar e organizar informacións de contido científico, utilizar representacións e modelos, facer conxeturas, formular hipóteses e realizar
reflexións fundadas que permitan tomar decisións fundamentadas e comunicalas a os demais con coherencia, precisión e claridade.

 Adquirir un coñecemento coherente e crítico das tecnoloxías da información, a comunicación e o ocio presentes no seu entorno, propiciando un uso
sensato e racional das mesmas para a construción do coñecemento científico, a elaboración do criterio persoal e a mellora do benestar individual e
colectivo.
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 Argumentar, debater e avaliar propostas e aplicacións dos coñecementos científicos de interese social relativos a saúde, o medio ambiente, os
materiais, las fontes de enerxía, p ocio, etc., para poder valorar as informacións científicas e tecnolóxicas dos medios de comunicación de masas e
adquirir independencia de criterio.

 Poñer en práctica actitudes y valores sociais como la creatividade, a curiosidade, o antidogmatismo, la reflexión crítica e a sensibilidade ante a vida e
o medio ambiente, que son útiles para o avance persoal, as relacións interpersonais e a inserción social.

 Valorar la contribución de la ciencia e a tecnoloxía a mellora de la calidade de vida, recoñecendo as súas aportacións e as súas limitacións como
empresa humana cuxas ideas están en continua evolución e condicionadas ao contexto cultural, social e económico no que se desenvolven.

 Recoñecer en algúns exemplos concretos a influencia recíproca entre desenvolvemento científico e tecnolóxico e os contextos sociais, políticos,
económicos, relixiosos, educativos e culturais en que se produce o coñecemento e as súas aplicacións. 

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

Lección Título Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

1 Ciencia e sociedade - A comunicación en ciencia e tecnoloxía. 
O artigo científico. Fontes de divulgación
científica. Elaboración e presentación de
informes utilizando distintos medios.

-Ciencia, tecnoloxía e sociedade: 
perspectiva histórica.

- A comunicación en ciencia e tecnoloxía. 
O artigo científico. Fontes de divulgación
científica. Elaboración e presentación de
informes utilizando distintos medios.

-  Obter,  seleccionar  e  valorar
informacións relacionadas con temas
científicos da actualidade

- Valorar  a  importancia  da
investigación  e  o  desenvolvemento
tecnolóxico na actividade cotiá.

-Comunicar  conclusións  e  ideas  en
distintos  soportes  a  públicos
diversos,  utilizando  eficazmente  as
tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación  para  transmitir
opinións propias argumentadas.

-Analiza  un  texto  científico  e  valora  de
forma crítica o seu contido.
-Presenta información sobre un tema tras

realizar  unha  procura  guiada  de  fontes
de contido científico, utilizando tanto os
soportes tradicionais como internet.

-Analiza o papel da investigación científica
como motor da nosa sociedade e a súa
importancia ao longo da historia.

-Comenta  artigos  científicos  divulgativos
realizando  valoracións  críticas  e  análise
das consecuencias sociais, e defende en
público as súas conclusións.

CL
CMCT

AA
CD
CSC

2 Orixe e dinámica do
planeta Terra

- Orixe e formación da Terra: deriva 
continental e tectónica de placas.

-Xustificar a teoría de deriva 
continental en función das evidencias 
experimentais que a apoian.

-Xustifica a teoría de deriva continental a 
partir das probas xeográficas, 
paleontolóxicas, xeolóxicas e CMCT
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paleoclimáticas . AA

CD
CL

-Orixe e formación da Terra: deriva 
continental e tectónica de placas.
-Vulcanismo e terremotos: predición e 
prevención.

- Explicar a tectónica de placas e os 
fenómenos a que dá lugar, así como os 
riscos como consecuencia destes 
fenómenos.

-Utiliza a tectónica de placas para explicar 
a expansión do fondo oceánico e a 
actividade sísmica e volcánica nos bordos 
das placas.

- Vulcanismo e terremotos: predición e 
prevención.

- Determinar as consecuencias do 
estudo da propagación das ondas 
sísmicas P e S, respecto das capas 
internas da Terra.

-Nomea e explica medidas preditivas e 
preventivas para o vulcanismo e os 
terremotos

- Relaciona a existencia de capas terrestres 
coa propagación das ondas sísmicas a 
través delas.

3 A vida na Terra: orixe
e evolución

- Orixe da vida na Terra
.

- Coñecer e describir os últimos 
avances científicos sobre a orixe da 
vida na Terra e enunciar as teorías 
científicas que explican a orixe da vida 
na Terra, diferenciándoas das baseadas
en crenzas.

-Coñece e explica as teorías acerca da 
orixe da vida na Terra.

CMCT
CL
CD
AA

-Do fixismo ao evolucionismo. Evolución 
a debate: teorías científicas e 
pseudocientíficas sobre a evolución. 
Evolución do ser humano
-Ciclo celular. División celular: mitose e 
meiose. Importancia na evolución dos 
seres vivos.

-Establecer as probas que apoian a 
teoría da selección natural de Darwin e
utilizala para explicar a evolución dos 
seres vivos na Terra, enfrontándoa a 
teorías non científicas.
-Recoñecer a evolución desde os 
primeiros homínidos ata o ser humano 
actual e establecer as adaptacións que 
nos fixeron evolucionar
-

-Describe as últimas investigacións 
científicas en torno ao coñecemento da 
orixe e o desenvolvemento da vida na 
Terra.
- Describe as probas biolóxicas, 
paleontolóxicas e moleculares que apoian 
a teoría da evolución das especies.
- Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck 
para explicar a selección natural.
- Enfronta o neodarwinismo coas 
explicacións non científicas sobre a 
evolución ón natural.
- Establece as etapas evolutivas dos 
homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, 
salientando as súas características 
fundamentais, como a capacidad.
 - Valora de forma crítica as informacións 
asociadas ao Universo, á Terra e á orixe das
especies, distinguindo entre información 
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científica real, opinión e ideoloxía e cranial 
e altura.

4 Avances en
Biomedicina

-Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica

- Analizar a evolución histórica na 
consideración e no tratamento das 
doenzas.
- Distinguir entre o que é medicina e o 
que non o é.
- Tomar conciencia da importancia da 
investigación médico-farmacéutica

- Coñece a evolución histórica dos métodos
de diagnóstico e tratamento das doenzas.
- Establece a existencia de alternativas á 
medicina tradicional, valorando o seu 
fundamento científico e os riscos que levan
consigo.
-Describe o proceso que segue a industria 
farmacéutica para descubrir, desenvolver, 
ensaiar e comercializar os fármacos.

CMCT
CL
CD
AA

-Últimos avances en medicina.
- Valoración crítica da información 
relacionada coa medicina. Uso 
responsable dos medicamentos. 
Patentes.

- Valorar as vantaxes que suscita a 
realización dun transplante e as súas 
consecuencias
- Facer un uso responsable do sistema 
sanitario e dos medicamentos.
- Diferenciar a información procedente 
de fontes científicas das que proceden 
de pseudociencias ou que perseguen 
obxectivos simplemente comerciais.

- Propón os transplantes como alternativa 
no tratamento de certas doenzas, 
valorando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes.
- Xustifica a necesidade de facer un uso 
racional da sanidade e dos medicamentos.
- Discrimina a información recibida sobre 
tratamentos médicos e medicamentos en 
función da fonte consultada
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5 A revolución da
Xenética

-Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e 
enxeñaría xenética. Aplicacións

- Recoñecer os feitos históricos máis 
salientables para o estudo da xenética.
- Obter, seleccionar e valorar 
informacións sobre o ADN, o código 
xenético, a enxeñaría xenética e as 
súas aplicacións médicas.
- Coñecer os proxectos que se 
desenvolven actualmente como 
consecuencia de descifrar o xenoma 
humano, tales como HapMap e 
Encode.
- Describir e avaliar as aplicacións da 
enxeñaría xenética na obtención de 
fármacos, transxénicos e terapias 
xénicas.

- Coñece e explica o desenvolvemento 
histórico dos estudos levados a cabo 
dentro do campo da xenética.
- Sabe situar a información xenética que 
posúe calquera ser vivo, establecendo a 
relación xerárquica entre as estruturas, 
desde o nucleótido ata os xenes 
responsables da herdanza.
- Coñece e explica a forma en que se 
codifica a información xenética no ADN, 
xustificando a necesidade de obter o 
xenoma completo dun individuo e descifrar
o seu significado.
- Describe e analiza as aplicacións da 
enxeñaría xenética na obtención de 
fármacos, transxénicos e terapias xénicas

CMCT
CL
AA
CD
CSC

CSIEE

- Técnicas de reprodución asistida: 
implicacións éticas e sociais

- Valorar as repercusións sociais da 
reprodución asistida e a selección e a 
conservación de embrións

- Establece as repercusións sociais e 
económicas da reprodución asistida e a 
selección e conservación de embrións..

-Células nai e clonación: aplicacións e 
perspectivas de futuro

- Analizar os posibles usos da clonación
- Establecer o método de obtención 
dos tipos de células nai, así como a súa
potencialidade para xerar tecidos, 
órganos e ata organismos completos.

- Describe e analiza as posibilidades que 
ofrece a clonación en diferentes campos.
-Recoñece os tipos de células nai en 
función da súa procedencia e da súa 
capacidade xenerativa, e establece en cada
caso as aplicacións principais

- Xenética e sociedade. Bioética - Identificar algúns problemas sociais e 
dilemas morais debidos á aplicación da
xenética: obtención de transxénicos, 
reprodución asistida e clonación

- Valora de xeito crítico os avances 
científicos relacionados coa xenética, os 
seus usos e as súas consecuencias médicas 
e sociais.
-. Explica as vantaxes e os inconvenientes 
dos alimentos transxénicos, razoando a 
conveniencia ou non do seu uso

6 Tecnoloxías da
información e da

comunicación.

- Orixe, evolución e análise comparativa 
dos equipamentos informáticos 

-Coñecer a evolución que 
experimentou a informática desde os 
primeiros prototipos ata os modelos 
máis actuais, sendo consciente do 
avance logrado en parámetros tales 
como tamaño, capacidade de 
procesamento, almacenamento, 

- Recoñece a evolución histórica do 
computador en termos de tamaño e 
capacidade de proceso.
- Explica como se almacena a información 
en diferentes formatos físicos, tales como 
discos duros, discos ópticos e memorias, 
valorando as vantaxes e os inconvenientes 

CMCT
CL
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conectividade, portabilidade, etc. de cada un CD

CSC
AA

CSIEE

-Incorporación  da  tecnoloxía  dixital  á
vida cotiá.

- Características e especificacións de 
equipamentos. Análise e comparativa 
desde o punto de vista do/da usuario/a.

- Determinar o fundamento dalgúns 
dos avances máis significativos da 
tecnoloxía actual

-. Compara as prestacións de dous 
dispositivos dados do mesmo tipo, un 
baseado na tecnoloxía analóxica e outro na
dixital.
- Explica como se establece a posición 
sobre a superficie terrestre coa 
información recibida dos sistemas de 
satélites GPS ou GLONASS.
- Establece e describe a infraestrutura 
básica que require o uso da telefonía 
móbil.
- Explica o fundamento físico da tecnoloxía 
LED e as vantaxes que supón a súa 
aplicación en pantallas planas e 
iluminación.
- Coñece e describe as especificacións dos 
últimos dispositivos, valorando as 
posibilidades que lle poden ofrecer ás 
persoas usuarias.

- Vantaxes e inconvenientes da evolución
tecnolóxica. Consumismo asociado ás 
novas tecnoloxías.

- Tomar conciencia dos beneficios e 
dos problemas que pode orixinar o 
constante avance tecnolóxico.

-. Valora de xeito crítico a constante 
evolución tecnolóxica e o consumismo que 
orixina na sociedade.

- Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet.

- Valorar de forma crítica e 
fundamentada os cambios que 
internet está a provocar na sociedade.

- Xustifica o uso das redes sociais, 
sinalando as vantaxes que ofrecen e os 
riscos que supoñen.
- Determina os problemas aos que se 
enfronta internet e as solucións que se 
barallan.
- Utiliza con propiedade conceptos 
especificamente asociados ao uso de 
internet

CMCT
CL
CD
CSC
AA

CCEC-Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de 
internet..

- Efectuar valoracións críticas, 
mediante exposicións e debates, 
acerca de problemas relacionados cos 
delitos informáticos, o acceso a datos 
persoais e os problemas de 
socialización ou de excesiva 

- Describe en que consisten os delitos 
informáticos máis habituais.
- Pon de manifesto a necesidade de 
protexer os datos mediante encriptación, 
contrasinal, etc.
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dependencia que pode causar o seu 
uso.

-Vantaxes e inconvenientes da evolución
tecnolóxica.  Consumismo asociado ás
novas tecnoloxías.

- Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet.

- Demostrar que se é consciente da 
importancia das novas tecnoloxías na 
sociedade actual, mediante a 
participación en debates, elaboración 
de redaccións e/ou comentarios de 
texto.

- Sinala as implicacións sociais do 
desenvolvemento tecnolóxico

14
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

 Desenvolvemento  dun  proxecto  científico  de  investigación:  influenza  dos  factores  ambientais  sobre  a  aparición  e
desenvolvemento dos valores

 Observación da mitose en células de raíz de cebola

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.
• 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 

 Recoñecer os textos científicos, a súa estrutura e ser quen de redactalos.
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 Deseñar experimentos para probar ou rexeitar unha hipótese.
 Ser quen de redactar un informe científico.
 Realizar comentarios críticos sobre os avances da ciencia que  reflicten os xornais.
 Coñecer os trazos básicos da teoría da tectónica de placa.
 Diferenciar os distintos tipos de contactos entre placas e a súa importancia
 Asociar o acontecementos xeolóxicos á dinámica das placas.
 Coñecer os nomes, posicións e contactos entre as grandes placas.
 Coñecer o concepto de risco xeolóxico.
 Asociar o risco volcánico e sísmico á tectónica de placas.
 Coñecer as grandes etapas da historia da vida na Terra.
 Describir, de forma resumida e clara, as distintas teorías sobre a evolución dos seres vivos e a orixe das especies, desde o fixismo hasta as modernas

correntes evolutivas.

 Diferenciar as teorías sobre a orixe da vida de base científica de outras que teñen unha orixe relixiosa ou ideolóxica.
 Valorar os avances en biotecnoloxía a súa aportación a mellora da calidade de vida humana.
 Coñecer os protocolos da actuación en biotecnoloxía e singularmente no campo da investigación médica e farmacéutica.
 Coñecer as técnicas máis avanzadas no campo da medicina
 .Recoñecer a influencia dos estilos de vida como determinantes da saúde practicando un estilo de vida saudable.
 Valorar a importancia que teñen os transplantes de órganos como forma de axudar a outras persoas para mellorar o salvar as súas vidas.

 Comprender a importancia do descubrimento da estrutura do ADN para resolver cuestións básicas sobre a dinámica da vida.
 Identificar os mecanismos de replicación do ADN e deexpresión da información xenética.
 Coñecer o concepto de OMX, diferenciando os organismos clónicos dos transxénicos.
 Coñecer os procesos bioquímicas para a produción de seres transxénicos e a súa aplicación industrial.
 Coñecer os riscos asociados a produción e uso dos OMX.
 Coñecer a orixe, características e finalidade do proxecto  Xenoma Humano.
 Coñecer o concepto de enfermidade xenética, diagnóstico prenatal, terapia xénica e os dilemas éticos que plantexan.
 Comprender os mecanismos básicos e etapas da reprodución humana.
 Coñecer os procedementos usados na reprodución asistida e a fecundación in vitro.
 Comprender a importancia e utilidade das células nai na medicina rexenerativa.
 Coñecer o proceso de clonación e as súas aplicación.
 Valorar e coñecer os problemas éticos que presenta a clonación.
 Comprender a importancia da revolución dixital.
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 Distinguir as representacións analóxicas das dixitais
 Coñecer as vantaxes dos sistemas dixitais.
 Coñecer as etapas esenciais e características básicas das orixes da internet.
 Identificar os servizos que ofrece a internet.
 Distinguir a información do coñecemento.
 Coñecer os factores que determinan a fenda dixital.
 Distinguir os principais problemas asociados ao uso da internet: sobreinformación, delincuencia, exposición da privacidade, etc.
 Coñecer e valorar a incidencia das novas tecnoloxías na 
 nosa vida cotiá.
 Coñecer os novos usos da internet: uso de páxinas web, blogs, redes sociais, e-learning, ...
 Coñecer a incidencia da internet na economía actual

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. 

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. Na realización de informes e traballo valorarase especialmente non só o contido,  senón tamén os  recursos  informáticos empregados na súa

elaboración e presentación.
4. A cualificación resultante será: 

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

70%
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comentario de gráficos

b)Traballo diario. Prácticas.
Traballos de investigación.

30%

TEMPORALIZACIÓN:

Leccións Data límite Avaliación Exames

1,2 10/11/2016 1º Leccións 1 e 2

3 1212/2015 1º Leccións 1, 2 e 3

Despois de Nadal e antes do 20  de xaneiro de 2017repetirase o  exame da 1ª avaliación  para todo o alumnado

4  24/2/2017 2º Lección 4

5 10/3/2017 2º Leccións 4 e 5

Despois de Semana Santa e antes do21 de abril de 2017 repetirase o exame da 2ª avaliación para todo o alumnado

6 9/6/2017 3º Leccións 5 e 6

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

PROXECTO LECTOR E INTEGRACIÓN DAS TIC

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

Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan  lecturas de textos científicos e o alumnado aprende a diferencialos
doutros que non son científicos, cando se contrastan materiais escritos e audiovisuais de diferentes fontes, tanto descritivos como argumentativos, nun
proceso que pasa pola identificación dos conceptos e ideas principais, a interpretación do papel que desempeñan segundo o contexto e  as relacións que se
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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 Ciencia relacionados co programa da materia.
Extraer a idea principal e secundarias a partir de textos científicos.
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?
 Randall Munroe: “¿Qué pasaría si…?

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

19



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                     DPTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
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.
Selección e proxección de informes e traballos  usando o programa de Power Point.
Busca e elaboración dun atlas das probas da evolución en formato informático.
Informes sobre temas relacionados coa Bioética e os problemas da internet,
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