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1. DATOS XERAIS DO DEPARTAMENTO 

Membros do departamento:  

- Aránzazu Fernández Rodríguez  

- Duardo Rodríguez Rascado (Xefe de Departamento) 

A distribución dos grupos e materias queda do seguinte xeito: 

 

 

  

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO A, B Duardo Rodríguez Rascado 

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO A, B Aránzazu Fernández Rodríguez 

Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO A, B Duardo Rodríguez Rascado 

Cultura Científica 4º ESO - Duardo Rodríguez Rascado 

Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato - Aránzazu Fernández Rodríguez 

Bioloxía 2º Bacharelato - Duardo Rodríguez Rascado 
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2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta presente programación croncretará os cursos pares (4º ESO e 2º bacharelato), mentres que os 

impares (1º ESO, 3º ESO e 1º bacharelato) serán programados noutro documento distinto pola nova 

lei educativa LOMLOE para este curso académico 2022-2023. 

2.1. O CENTRO 

O IES Monte da Vila atópase no punto máis elevado do Grove, un outeiro que destaca sobre a ría de 

Arousa e a illa da Toxa. Con difíciles comunicacións, pola estreiteza das rúas para o transporte escolar, 

só se pode acceder desde a rúa Castelao. 

O centro conta con boas instalacións, tanto exteriores como interiores, consistentes en varios 

polideportivos e áreas de expansión para o alumnado. Consta basicamente de tres plantas onde se 

atopan as aulas e dependencias de administración. A planta baixa está parcialmente adicada ó 

bacharelato; a primeira reparte as funcións de aulas auxiliares, aulas de informática administración, 

departamentos e sala de profesores. Na segunda planta distribúense os niveis de ESO e os laboratorios 

de ciencias. 

2.2. O ALUMNADO 

O alumnado que recibe docencia neste centro da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, 

procede maioritariamente dos centros adscritos de Primaria, sitos na vila do Grove, ambos CEIP: 

Conmeniño e Rosalía de Castro.  

Tradicionalmente o alumnado que accede ao noso centro procedente dos centros de Primaria adoita 

presentar graves carencias de base que dificultan a consecución dos obxectivos programados e actúan 

como un importante lastre para a adquisición das competencias clave relacionadas coa ciencia e a 

tecnoloxía (en especial, a competencia matemática). Así, a inmensa maioría dos alumnos que acceden 

non dominan as regras básicas da Aritmética (restan, multiplican e dividen moi mal, ou simplemente 

non saben utilizalas). Con este nivel de partida é moi difícil, acometer a realización dalgúns exercicios 

elementais, como pode ser a realización de cambios de unidades. Isto obriga a adaptar a programación, 

en especial en 1º de ESO, para tratar de resolver esas carencia ao tempo que se avanza do 

desenvolvemento do currículo da materia, cousa que non sempre e doada de compaxinar. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

3.1. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

(Artículo 10 Decreto 86/2015, do 25 de xuño) 

1 Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

3 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

4 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

5 Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

6 Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia.  

7 Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades.  

8 Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

9 Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

10  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

11 Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e 

a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

12 Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación.  

13 Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  
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14 Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

3.2. OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

1 a) 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. 

2 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

3 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

4 d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

5 e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

6 f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

7 g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

8 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 

no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

9 i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

10 l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. 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 cara ao medio 

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

11 m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,  iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

12 n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural. 

13 ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 

e impulsar condutas e hábitos saudables. 

14 o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

15 p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 4º ESO 

4.1.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A continuación reflíctese unha selección dos estándares de aprendizaxe que están directamente relacionados co perfil competencial, os cales serán avaliados 

mediante as respectivas rúbricas.  

PERFIL COMPETENCIAL DA EXPRESIÓN 

ORAL 
RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL (REO4E) 

Estándares de aprendizaxe 

• BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións 

humanas que teñen unha influencia negativa sobre 

os ecosistemas: contaminación, desertización, 

esgotamento de recursos, etc. 

• BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles 

actuacións para a mellora ambiental e analiza desde 

distintos puntos de vista un problema ambiental do 

contorno próximo, elabora informes 

e preséntaos utilizando distintos medios. 

• BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da 

reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 

• BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 

hipóteses que propón. 

• BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 

conclusións das súas investigacións, tanto 

verbalmente como por escrito. 

 

Aspectos 
Niveis de adquisición 

Cualificación 
(0) (1) (2) (3) 

Adecuación 

e 

distribución 

de contidos 

Non expón a 

maioría das 

ideas principais 

nin os detalles. 

Falla dabondo 

na coherencia e 

na cohesión. 

Expón gran parte das 

ideas principais con 

bastante orde e aporta 

algúns detalles do 

tema. Comete erros na 

coherencia e nos 

recursos de cohesión. 

Expón as ideas 

principais de xeito 

bastante coherente e 

cohesionado aportando 

detalles relevantes do 

tema. 

Expón as ideas principais 

de xeito coherente e 

cohesionado aportando 

detalles relevantes do 

tema. 

 

Vocabulari

o 

Utiliza un 

vocabulario moi 

limitado con 

repeticións de 

palabras 

inadecuadas. 

Utiliza un vocabulario 

limitado e hai algúns 

erros de termos 

axeitados. 

Utiliza un vocabulario 

bastante amplo e 

axeitado, con poucos 

erros. 

Utiliza un vocabulario 

amplo e axeitado. 

 

Expresión 

formal 

Comete 

abundantes 

erros 

morfosintáctico

s e fonéticos.  

Ocasionalmente 

comete erros 

morfosintácticos e 

fonéticos.  

Comete poucos erros 

morfosintácticos e 

fonéticos.  

Respecta as regras 

morfosintácticas e 

fonéticas.  

 

Aspectos 

prosódicos e 

linguaxe 

non verbal 

Fala con moi 

pouca claridade. 

A expresión 

corporal resulta 

inadecuada. 

Prolonga 

dabondo os 

silencios. 

Fala con voz audible, 

mais con erros na 

pronuncia e na 

entoación. Mantén 

unha expresión 

corporal ás veces pouco 

axeitada (xestos, 

mirada). 

Fala con voz audible, 

non sempre con boa 

pronuncia e entoación 

adecuada. Mantén unha 

expresión corporal 

bastante axeitada 

(xestos, mirada). 

Fala con voz claramente 

audible, con boa 

pronuncia e entoación 

adecuada. Mantén unha 

expresión corporal 

axeitada (xestos, mirada). 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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PERFIL COMPETENCIAL DA 

EXPRESIÓN ESCRITA 
RÚBRICA DE EXPRESIÓN ESCRITA (REE4E) 

Estándares de aprendizaxe 

• BXB3.8.1. Argumenta sobre as 

actuacións humanas que teñen unha 

influencia negativa sobre os ecosistemas: 

contaminación, desertización, 

esgotamento de recursos, etc. 

• BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre 

posibles actuacións para a mellora 

ambiental e analiza desde distintos puntos 

de vista un problema ambiental do 

contorno próximo, elabora informes 

e preséntaos utilizando distintos medios. 

• BXB3.10.1. Argumenta os proles e os 

contras da reciclaxe e da reutilización de 

recursos materiais. 

• BXB4.2.1. Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que propón. 

• BXB4.3.1. Utiliza fontes de 

información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas 

investigacións. 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como 

por escrito. 

 

Aspectos 
Niveis de adquisición 

Cualificación 
(0) (1) (2) (3) 

Adecuación e 

tipoloxía 

textual 

Non domina os 

diferentes tipos de texto 

e comete moitos erros 

co rexistro. Apenas fai 

uso de estruturas 

propias da lingua. 

Non domina todos os 

tipos de texto e comete 

algún erro co rexistro. 

Non sempre fai uso de 

estruturas propias da 

lingua. 

Produce diferentes 

tipos de texto e utiliza o 

rexistro adecuado. Non 

sempre fai uso de 

estruturas propias da 

lingua. 

Produce diferentes tipos 

de texto e utiliza o 

rexistro adecuado. Fai 

uso de estruturas propias 

da lingua. 

 

Ortografía e 

presentación 

Ten moitos erros 

ortográficos e de 

acentuación. Non se 

coida a presentación, 

caligrafía ilexible. 

Presenta bastantes 

erros ortográficos e de 

acentuación. Erros na 

presentación e 

caligrafía por veces 

ilexible.  

Ten poucos erros 

ortográficos e de 

acentuación. 

Presentación correcta e 

caligrafía clara. 

Non ten erros 

ortográficos e de 

acentuación. 

Presentación e caligrafía 

excelentes. 

 

Cohesión e 

coherencia 

As ideas non se 

presentan nunha orde 

lóxica. Ten bastantes 

erros na puntuación e 

nos mecanismos de 

cohesión. Son 

frecuentes as oracións 

incompletas. 

As ideas non seguen 

sempre unha orde 

lóxica. Ten algúns 

erros na estrutura das 

oracións, na puntuación 

e nos mecanismos de 

cohesión. 

As ideas seguen unha 

orde coherente. A 

sintaxe é correcta e 

comete poucos erros de 

puntuación. Emprega 

habitualmente 

mecanismos de 

cohesión. 

As ideas seguen unha 

orde lóxica e coherente. 

A sintaxe é correcta, 

sendo capaz de usar 

estruturas gramaticais 

complexas. Puntúa 

axeitadamente. Emprega 

mecanismos de cohesión. 

 

Vocabulario 

Usa un vocabulario 

pobre e non aporta 

novas palabras 

aprendidas en clase. A 

repetición de vocábulos 

é constante. 

Usa un vocabulario moi 

básico e non inclúe 

palabras novas 

aprendidas en clase. Os 

termos repítense en 

ocasións. 

Usa vocabulario 

apropiado e inclúe 

algunhas palabras 

novas aprendidas en 

clase. 

Usa un vocabulario 

apropiado e incorpora o 

léxico aprendido en 

clase. Utiliza sinónimos 

que evitan a repetición. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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PERFIL COMPETENCIAL DA 

COMPRENSIÓN ORAL 
RÚBRICA DE COMPRENSIÓN ORAL (RCO4E) 

Estándares de aprendizaxe 

• BXB1.9.1. Recoñece os principios 

básicos da xenética mendeliana e resolve 

problemas prácticos de cruzamentos con 

un ou dous caracteres. 

• BXB1.10.1. Resolve problemas 

prácticos sobre a herdanza do sexo e a 

ligada ao sexo. 

 

Aspectos 
Niveis de adquisición 

Cualificación 
(0) (1) (2) (3) 

Atención 

Distráese 

constantemente 

durante calquera 

explicación ou 

audición. 

Distráese 

ocasionalmente.  

Normalmente presta 

atención e non se 

distrae durante a 

explicación ou 

audición. 

Presta atención 

constantemente durante a 

explicación ou audición. 

 

Comprensión 

Non recoñece sen 

axuda a idea xeral. 

Cústalle recoñecer as 

ideas principais e 

secundarias. 

Recoñece a idea xeral 

pero faltan bastantes 

datos relevantes nunha 

explicación ou texto 

oral. Distingue as ideas 

principais e en gran 

medida as secundarias. 

Recoñece a idea xeral 

pero falta algún dato 

relevante nunha 

explicación ou texto 

oral. Distingue as ideas 

principais e as 

secundarias. 

Recoñece a idea xeral e 

os datos máis relevantes 

nunha explicación ou 

texto oral. Distingue as 

ideas principais e as 

secundarias. 

 

Aspectos 

prosódicos 

Cústalle recoñecer a 

importancia dos 

aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe 

non verbal.  

Con frecuencia 

recoñece a importancia 

dos aspectos 

prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado 

da linguaxe non verbal. 

Case sempre recoñece 

a importancia dos 

aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe 

non verbal. 

Recoñece a importancia 

dos aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o 

significado da linguaxe 

non verbal. 

 

Respecto ás 

normas 

Non respecta as normas 

de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe 

discriminatoria). 

Soe respectar as 

normas de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe 

discriminatoria). 

Respecta 

habitualmente as 

normas de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe 

discriminatoria). 

Respecta sempre as 

normas de cortesía na 

comunicación oral 

(quenda de palabra, 

respecto polas opinións 

alleas, rexeitamento da 

linguaxe 

discriminatoria). 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  

 

  



11 
 

PERFIL COMPETENCIAL DA 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
RÚBRICA DE COMPRENSIÓN ESCRITA (RCE4E) 

Estándares de aprendizaxe 

• BXB1.9.1. Recoñece os principios 

básicos da xenética mendeliana e resolve 

problemas prácticos de cruzamentos con 

un ou dous caracteres. 

• BXB1.10.1. Resolve problemas 

prácticos sobre a herdanza do sexo e a 

ligada ao sexo. 

 

Aspectos 
Niveis de adquisición 

Cualificación 
(0) (1) (2) (3) 

Comprensión 

xeral do texto 

Cústalle distinguir entre 

ideas importantes e 

secundarias dun texto. 

Recoñece a idea 

principal do texto e 

algunhas secundarias, 

mais deixa outras que 

poderían completar o seu 

sentido xeral. 

Recoñece a idea 

principal dun texto, pero 

cústalle construír un 

enunciado que logre 

sintetizar, concretar ou 

precisar o sentido do 

texto. 

Recoñece o tema xeral e a 

mensaxe do texto. 

Constrúe enunciados que 

sintetizan, concretan e 

precisan o seu sentido. 

 

Vocabulario 

Descoñece moitas 

palabras e non amosa 

interese por coñecelas. 

Descoñece algunhas 

palabras e cústalle 

empregalas noutros 

contextos. 

Descoñece poucas 

palabras pero pregunta 

polo seu significado e 

úsaas noutros contextos. 

Coñece e emprega todo o 

vocabulario da lectura. 

 

Tipoloxía 

textual 

Interpreta 

deficientemente o 

contido de textos de 

distinta tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de 

comunicación, literarios, 

narrativos, descritivos.... 

Interpreta con suficiente 

corrección o contido de 

textos de distinta 

tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de 

comunicación, literarios, 

narrativos, descritivos.... 

Interpreta con bastante 

corrección o contido de 

textos de distinta 

tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de 

comunicación, literarios, 

narrativos, descritivos... 

Interpreta con moita 

corrección o contido de 

textos de distinta 

tipoloxía: novas 

tecnoloxías, instrucións, 

medios de comunicación, 

literarios, narrativos, 

descritivos.... 

 

Resumo do 

texto 

O alumno/a atopa unha 

gran dificultade ao 

resumir o texto. 

O alumno/a resume parte 

do texto con precisión, 

mais hai algo de 

incomprensión. 

O alumno/a recolle as 

ideas máis relevantes do 

texto e mestúraas con 

algunhas superfluas. 

O alumno/a é quen de 

recoller as ideas máis 

relevantes do texto 

desbotando as superfluas e 

evitando os detalles.  

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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RÚBRICA DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (RCBCT4E) 

Aspectos 
Niveis de adquisición 

Cualificación 
(0) (1) (2) (3) 

Identifica e resolve situacións 

da vida cotiá cun enfoque 

científico 

Non é capaz de identificar 

problemas cotiáns que teñan 

relación coa ciencia 

Identifica algúns problemas 

pero non é capaz de ofrecer 

alternativas para a súa 

resolución  

Identifica e resolve situacións 

da vida cotiá pero cun 

enfoque científico pouco 

desenvolvido 

Identifica problemas variados 

da vida cotiá e achega 

solucións científicas para a súa 

resolución 

 

Identifica preguntas e resolve 

problemas chegando a 

conclusións mediante probas e 

argumentos 

Non é capaz de identificar 

preguntas baseadas en 

argumentos científicos 

Identifica preguntas pero non é 

capaz de ofrecer argumentos ou 

probas para chegar a 

conclusións  

Identifica e resolve problemas 

sen separar correctamente as 

probas dos argumentos 

Identifica preguntas e resolve 

problemas chegando a 

conclusións claras mediante 

probas e argumentos ben 

enlazados 

 

Utiliza e manipula 

correctamente ferramentas e 

máquinas tecnolóxicas 

(incluíndo un axeitado 

desempeño no taller ou 

laboratorio) 

Manipula incorrectamente as 

máquinas ou ferramentas e 

desempéñase de xeito moi 

desordenado no taller ou 

laboratorio sen seguir as 

normas 

Aínda que manipula algunhas 

ferramentas entende mal o seu 

funcionamento. No taller ou 

laboratorio segue pouco as 

normas  

En xeral, utiliza bastante ben 

as máquinas e ferramentas  e 

traballa con certa orde no taller 

ou laboratorio 

Sempre utiliza de xeito 

correcto as ferramentas, segue 

as normas de taller ou 

laboratorio e realiza un 

traballo moi ordenado 

 

Interésase polas implicacións 

éticas das aplicacións 

científicas e tecnolóxicas e polos 

problemas medioambientais 

Non amosa interese por 

problemas sociais ou 

medioambientais relacionados 

co desenvolvemento científico 

e tecnolóxico 

Interésase algo por problemas 

sociais ou medioambientais 

mais non adopta actitudes de 

compromiso destinadas á súa 

resolución 

Interésase polas implicacións 

éticas da ciencia e da 

tecnoloxía mais ten un 

interese limitado por adoptar 

compromisos prácticos para a 

súa solución 

Amosa unha actitude crítica e 

responsábel polas implicacións 

sociais da ciencia e 

comprometida pola solución 

dos problemas 

medioambientais 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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PERFIL COMPETENCIAL DE APRENDER A 

APRENDER 

RÚBRICA DE APRENDER A APRENDER (RAA4E) 

Estándares de aprendizaxe 

• BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando 

o microscopio óptico, micrografías e esquemas 

gráficos. 

• BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 

• BXB2.12.1. Interpreta a evolución do  

relevo baixo a influencia da dinámica externa e 

interna. 

• BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias 

dos métodos da ciencia. 

• BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 

 

Aspectos 
Niveis de adquisición Cualificac

ión (0) (1) (2) (3) 

Seleccionar a 

información 

Copia literalmente a 

información sen 

traballar na súa 

selección. 

Discrimina 

información útil, 

pero non a traballa 

criticamente. 

Discrimina 

información útil, 

trabállaa de forma 

crítica pero non a 

relaciona con outros 

apartados. 

Discrimina 

información útil, 

trabállaa de forma 

crítica e relaciónaa 

con outros apartados. 

 

Esquematizar e 

organizar 

Ten dificultades para 

organizar e 

xerarquizar a 

información. 

Parte da 

información non 

está ben organizada 

e xerarquizada e 

omite algún dato. 

Organiza e 

xerarquiza con 

bastante corrección 

pero omitindo algún 

dato. 

Dálle forma ao 

esquema, recoñece os 

contidos básicos e 

organízaos e 

xerarquízaos de 

forma axeitada. 

 

Aplicar 

coñecementos 

previos 

Apenas aplica 

coñecementos e 

destrezas adquiridos 

con anterioridade en 

diversos contextos. 

Ás veces aplica 

coñecementos e 

destrezas 

adquiridos con 

anterioridade en 

diversos contextos. 

Frecuentemente 

aplica coñecementos 

e destrezas 

adquiridos con 

anterioridade en 

diversos contextos. 

Aplica coñecementos 

e destrezas 

adquiridos con 

anterioridade en 

diversos contextos. 

 

Avaliación do 

traballo propio e 

alleo 

Non é quen de avaliar 

o traballo propio nin 

o alleo. Mostra 

desinterese e carece 

de argumentos. 

Avalía o traballo 

propio e alleo a 

través de xuízos 

simples, con 

algunha opinión 

persoal, sen aportar 

explicacións 

convincentes. 

Avalía criticamente o 

traballo propio e alleo 

mais ás veces non 

non recoñece erros 

relacionados coa 

redacción deficiente, 

pobreza léxica, 

coherencia, 

argumentacións... 

Avalía criticamente o 

traballo propio e 

alleo, argumentando, 

aportando opinións 

persoais e analizando 

as súas fortalezas e 

deficiencias. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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PERFIL COMPETENCIAL DO 

TRABALLO EN GRUPO 
RÚBRICA DE TRABALLO EN GRUPO (RTG4E) 

Estándares de aprendizaxe 

• BXB1.14.1. Analiza as implicacións 

éticas, sociais e ambientais da enxeñaría 

xenética. 

• BXB1.15.1. Interpreta criticamente as 

consecuencias dos avances actuais no 

campo da biotecnoloxía. 

• BXB3.6.1. Compara as consecuencias 

prácticas na xestión sustentable dalgúns 

recursos por parte do ser humano, e 

valora criticamente a súa importancia. 

• BXB3.9.1. Describe os procesos de 

tratamento de residuos, e valora 

criticamente a súa recollida selectiva. 

• BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o 

traballo individual e en grupo. 

• BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos 

de investigación sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do seu contorno 

ou a alimentación e a nutrición humana, 

para a súa presentación e a súa defensa na 

aula. 

 

Aspectos 
Niveis de adquisición 

Cualificación 
(0) (1) (2) (3) 

Participación 

Nunca ou case nunca 

participa activamente 

nas tarefas do grupo 

nin axuda aos demais 

membros. Raramente 

escoita, comparte e 

apoia o esforzo dos 

outros. 

En ocasións participa 

de forma máis ou 

menos activa nas 

tarefas do grupo aínda 

que non é un bo 

membro do grupo; ás 

veces escoita, 

comparte e apoia o 

esforzo dos outros. 

Adoita participar 

activamente nas tarefas 

do grupo e axuda a que 

os demais membros 

participen; usualmente 

escoita, comparte e 

apoia o esforzo dos 

outros. 

Participa activamente 

nas tarefas do grupo e 

axuda a que os demais 

membros participen. 

Escoita, comparte e 

apoia sempre o esforzo 

dos outros. 

 

Contribucións 

Rara vez proporciona 

ideas útiles cando 

participa no grupo e en 

ocasións dificulta as 

propostas dos outros. 

Ás veces proporciona 

ideas útiles cando 

participa no grupo e na 

discusión na clase.  

Polo xeral proporciona 

ideas útiles cando 

participa no grupo e na 

discusión na clase, 

amosándose como un 

membro forte do 

grupo.  

Proporciona sempre 

ideas útiles cando 

participa no grupo e na 

discusión na clase. É un 

líder que contribúe con 

moito esforzo.  

 

Respecto e 

tolerancia 

Poucas veces amosa 

respecto polo traballo e 

polas opinións dos 

outros membros do 

grupo e non intenta 

solucionar conflitos.  

Con frecuencia amosa 

respecto polo traballo e 

polas opinións dos 

outros membros do 

grupo e ás veces intenta 

solucionar os conflitos.  

Adoita amosar respecto 

polo traballo e polas 

opinións dos outros 

membros do grupo e na 

maioría das ocasións 

intenta solucionar os 

conflitos. 

Sempre amosa respecto 

polo traballo e polas 

opinións dos outros 

membros do grupo e 

intenta solucionar 

posibles conflitos. 

 

Manexo do 

tempo 

Poucas veces remata a 

tempo o seu traballo, 

co que impide ou 

dificulta ao grupo 

entregalo na data límite 

e é preciso modificar os 

prazos. 

Tende a demorarse, 

pero acaba tendo feitas 

as cousas no límite. O 

grupo non ten que 

modificar os prazos por 

el. 

Adoita manexar ben o 

tempo, aínda que 

puntualmente pode 

demorarse. O grupo 

non ten que modificar 

os prazos por el. 

Manexa ben o tempo 

durante todo o proxecto e 

sempre entrega mesmo 

con algo de antelación o 

seu traballo. 

 

Grao mínimo de adquisición: 6 puntos Cualificación:  
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RÚBRICA PARA AVALIAR A COMPETENCIA DIXITAL (RCD4E) 

Aspectos 
Niveis de adquisición 

Cualificación 
Escasa (0) Básica (1) Conseguida (2) Excelente (3) 

Información 
Non busca a información solicitada 

para a realización da tarefa 

Busca a información solicitada para 

a realización da tarefa aínda que  

non selecciona as fontes nin 

contrasta a información 

Busca a información solicitada para a 

realización da tarefa, selecciona as 

fontes e contrasta a información con 

axuda 

Busca a información solicitada 

para a realización da tarefa, 

selecciona as fontes e contrasta a 

información sen axuda 

 

Comunicación 

Non comparte nin publica ningunha 

información e raras veces utiliza as 

normas da etiqueta en todas as súas 

intervencións 

Publica a información creada a 

partires da busca coa clase 

utilizando os canles de 

comunicación (blogs, documentos 

compartidos, …) e utiliza as veces 

as normas da etiqueta en todas as 

súas intervencións. 

Publica a información creada a 

partires da busca coa clase utilizando 

os canles de comunicación (blogs, 

documentos compartidos, …) e 

utiliza as sempre as normas da 

etiqueta en todas as súas 

intervencións. 

Comparte e publica a información 

creada a partires da busca coa clase 

utilizando os canles de 

comunicación (blogs, documentos 

compartidos, …) e utiliza as 

sempre as normas da etiqueta en 

todas as súas intervencións. 

 

Creación de 

contidos 

Raramente utiliza ferramentas 

dixitais para a creación de contidos 

solicitados na tarefa 

Utiliza poucas ferramentas para 

crear contidos a partires  das súas 

buscas, citando as veces as fontes de 

información utilizadas e con 

permisos de autores cando son 

contidos de terceiros 

Utiliza diversas ferramentas, 

algunhas son ferramentas 2.0, para 

crear contidos a partires das súas 

buscas, citando as veces as fontes de 

información utilizadas e con 

permisos de autores cando son 

contidos de terceiros 

Utiliza diferentes ferramentas, 

algunhas son ferramentas 2.0, para 

crear contidos a partires das súas 

buscas, citando sempre as fontes de 

información utilizadas e con 

permisos de autores cando son 

contidos de terceiros e a comparte 

coa clase. 

 

Seguridade 
Usa datos persoais cando utiliza a 

rede e non usa contrasinais  seguras 

As veces cando utiliza a rede 

(Internet e as redes sociais 

especialmente) non protexe os seus 

datos persoais e raramente utiliza 

contrasinais  seguras 

Case sempre que utiliza a rede 

(Internet e as redes sociais 

especialmente) non protexe os seus 

datos persoais e raramente utiliza 

contrasinais  seguras 

Sempre que utiliza a rede (Internet 

e as redes sociais especialmente) 

non protexe os seus datos persoais 

e raramente utiliza contrasinais  

seguras 

 

Resolución de 

problemas 

Non resolve os problemas técnicos 

dos dispositivos que utiliza para a 

realización das tarefas, carece de 

iniciativa á hora de realizalas e non 

é consciente das súas debilidades e 

fortalezas no relativo as TIC.  

Non resolve os problemas técnicos 

dos dispositivos que utiliza para a 

realización das tarefas, aínda que 

ten iniciativa cando utiliza as TICs. 

Con axuda,  resolve os problemas 

técnicos dos dispositivos que utiliza 

para a realización das tarefas, aínda 

que ten iniciativa cando utiliza as 

TICs. 

Sen axuda,  resolve os problemas 

técnicos dos dispositivos que utiliza 

para a realización das tarefas,  ten 

iniciativa e é creativo cando utiliza 

as TICs, e identifica as súas 

debilidades e fortalezas no uso da 

tecnoloxía. 

 

Grao mínimo de adquisición: 7 puntos                                                                                                                     Cualificación:  
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4.2. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DO CURSO 

Os obxectivos desta materia correspóndense cos obxectivos para a etapa da Educación Secundaria 

Obrigatoria recollidos no epígrafe 3 da presente programación.  

4.3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

4.3.1. TEMPORALIZACIÓN 

Os bloques a desenvolver durante este curso serán os seguintes: 

Bloque 1. A evolución da vida 

Bloque 2. A dinámica da Terra 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

Bloque 4. Proxecto de investigación 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

U.D. 

Temporalización 

Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª 

 

Avaliación 

B1 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA 

VIDA 

    

 

B1.1 

Célula procariota e célula eucariota: 

relacións evolutivas. Célula animal e 

célula vexetal: morfoloxía e función. 

6 Set. / Out. 10 x 
B1.2 Núcleo e ciclo celular. 

B1.3 Cromatina e cromosomas. Cariotipo. 

B1.4 

Mitose e meiose: principais 

procesos, importancia e significado 

biolóxico. 

B1.5 Ácidos nucleicos: ADN e ARN. 

8 Nov. 10  

B1.6 

ADN e xenética molecular. Proceso 

de replicación do ADN. Concepto de 

xene. 

B1.7 
Expresión da información xenética. 

Código xenético. 

B1.8 Mutacións. Relacións coa evolución. 

B1.9 

Herdanza e transmisión de 

caracteres. Introdución e 

desenvolvemento das leis de 

Mendel. 

7 Nov./Dec. 12 x B1.10 
Base cromosómica da herdanza 

mendeliana. 

B1.11 Aplicacións das leis de Mendel. 

B1.12 
Herdanza do sexo e herdanza ligada 

ao sexo. 

B1.13 
Doenzas hereditarias máis 

frecuentes e o seu alcance social. 
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B1.14 Técnicas da enxeñaría xenética. 

B1.15 
Aplicacións da enxeñaría xenética. 

Biotecnoloxía. Bioética. 

 
B4 BLOQUE 4. PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
    

 

B4.1. 

Método científico. Elaboración de 

hipóteses, e comprobación e 

argumentación a partir da 

experimentación ou a observación. 

 Trimestral   
B4.2. 

Artigo científico. Fontes de 

divulgación científica. 

B4.3 

Proxecto de investigación: 

organización. Participación e 

colaboración respectuosa no traballo 

individual e en equipo. Presentación 

de conclusións. 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto  

U.D. 

Temporalización Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª 

 

Avaliación 

B1 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA 

VIDA 

 

 

B1.16 

Orixe e evolución dos seres vivos. 

Hipóteses sobre a orixe da vida na 

Terra. 

 

9 
Xan./ 

Feb. 
10 x B1.17 

Teorías da evolución. Feito e 

mecanismos da evolución. 

B1.18 
As árbores filoxenéticas no proceso 

de evolución. 

B1.19 
Evolución humana: proceso de 

hominización. 

 B2 
BLOQUE 2. A DINÁMICA DA 

TERRA 
    

 

B2.5 
Estrutura e composición da Terra. 

Modelos xeodinámico e xeoquímico. 1 

Febr./ 

Marzo 
12 x B2.6 

A tectónica de placas e as súas 

manifestacións. Evolución histórica 

da deriva continental á tectónica de 

placas. 2 

B2.7 

Evolución do relevo como resultado 

da interacción da dinámica externa e 

interna. 

 B4 
BLOQUE 4. PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
    

 

B4.1. 

Método científico. Elaboración de 

hipóteses, e comprobación e 

argumentación a partir da 

experimentación ou a observación. 

 Trimestral   
B4.2. 

Artigo científico. Fontes de 

divulgación científica. 

B4.3 

Proxecto de investigación: 

organización. Participación e 

colaboración respectuosa no traballo 
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individual e en equipo. Presentación 

de conclusións. 
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Avaliac. 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

U.D. 

Temporalización 

Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª 

Avaliac. 

B3 
BLOQUE 3. ECOLOXÍA E 

MEDIO AMBIENTE 

    

 

B3.1 

Compoñentes e estrutura do 

ecosistema: comunidade e biótopo. 

Hábitat e nicho ecolóxico. 

4,5  
Marzo/ 

Abril  
15 x 

B3.2 

Factores ambientais e seres vivos. 

Factores limitantes e adaptacións. 

Límite de tolerancia. 

B3.3 

Relacións intraespecíficas e 

interespecíficas. Influencia na 

regulación dos ecosistemas. 

B3.4 
Autorregulación do ecosistema, da 

poboación e da comunidade. 

B3.5 Relacións tróficas: cadeas e redes. 

B3.6 Dinámica do ecosistema. 

B3.7 Ciclo da materia e fluxo da enerxía. 

B3.8 Pirámides ecolóxicas. 

B3.9 
Ciclos bioxeoquímicos e sucesións 

ecolóxicas. 

B3.10 

Eficiencia ecolóxica e 

aproveitamento dos recursos 

alimentarios. Regra do 10 %. 

B3.11 

Actividade humana e medio 

ambiente. Impactos e valoración das 

actividades humanas nos 

ecosistemas. Consecuencias 

ambientais do consumo humano de 

enerxía. 

B3.12 

Os recursos naturais e os seus tipos. 

A superpoboación e as súas 

consecuencias: deforestación, 

sobreexplotación, incendios, etc. 

B3.13 

Os residuos e a súa xestión. 

Coñecemento de técnicas sinxelas 

para coñecer o grao de 

contaminación e depuración 

ambiental. 

B3.14 

Uso de enerxías renovables como 

factor fundamental para un 

desenvolvemento sustentable. 

Consecuencias ambientais do 

consumo humano de enerxía. 

 
B2 

BLOQUE 2. A DINÁMICA DA 

TERRA 
    

 

B2.1. 

Historia da Terra. Orixe da Terra. 

Tempo xeolóxico: ideas históricas 

sobre a idade da Terra. Principios e 

procedementos que permiten 

reconstruír a súa historia. Utilización 

do actualismo como método de 

interpretación. 

3 
Maio/ 

Xuño 
9 x 

B2.2. 
Eóns, eras xeolóxicas e períodos 

xeolóxicos: situación dos 
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acontecementos xeolóxicos e 

biolóxicos importantes.  

B2.3. 

Os fósiles guía e o seu emprego para 

a datación e o estudo de procesos 

xeolóxicos. 

B2.4. 

Interpretación de mapas topográficos 

e realización de perfís topográficos. 

Interpretación e datación de procesos 

representados en cortes xeolóxicos. 

 
 B4 

BLOQUE 4. PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
    

 

B4.1. 

Método científico. Elaboración de 

hipóteses, e comprobación e 

argumentación a partir da 

experimentación ou a observación. 

 
Trimesta

l 
  

B4.2. 
Artigo científico. Fontes de 

divulgación científica. 

B4.3 

Proxecto de investigación: 

organización. Participación e 

colaboración respectuosa no traballo 

individual e en equipo. Presentación 

de conclusións. 
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4.3.2. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 1ª Aval      Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

T
em

a/
U

D
 

Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Instrumentos 
contidos criterios Estándar clave 

       Prob 

.esc. 
Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb 

2 Obs. 

        

6 

B1.1 B1.1 

BXB1.1.1 

CAA BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e 

recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e 

función. 
50% X    X X  X   X  

CMCCT 

BXB1.1.2 
CD BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, 

micrografías e esquemas gráficos. 50% X    X X  X    X 
CAA 

B1.2 B1.2 BXB1.2.1 
CCL BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as 

etapas do ciclo celular. 50% X    X   X    X 
CAA 

B1.3 B1.3 BXB1.3.1 CMCCT 
BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un 

cariotipo. 50% X       X    X 

B1.4 B1.4 BXB1.4.1 

CMCCT BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferenza ambos os procesos 

e distingue o seu significado biolóxico. 
50% X       X    X 

CAA 

8 

B1.5 B1.5 BXB1.5.1 
CAA  

BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 

50% X       X    X 

CSIEE 

B1.6 B1.6 BXB1.6.1 CAA 
BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, 

e relaciónao co concepto de xene. 50% X       X   X  

B1.7 B1.7 BXB1.7.1 
CAA BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código 

xenético. 50% X       X   X  
CSIEE 

B1.8 B1.8 BXB1.8.1 
CMCCT BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 

50% X       X   X  
CAA 

7 
B1.9 

B1.9 BXB1.9.1 
CMCCT BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve 

problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. 50% X       X   X  
B1.10 CAA 
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 1ª Aval      Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 
T

em
a/

U
D

 

Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Instrumentos 
contidos criterios Estándar clave 

       Prob 

.esc. 
Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb 

2 Obs. 

        

 

B1.11 
CCEC 

B1.12 B1.10 BXB1.10.1 
CAA BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao 

sexo. 50% X    X   X    X 
CSIEE 

B1.13 B1.11 BXB1.11.1 

CMCCT BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance 

social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando 

árbores xenealóxicas. 50% X       X    X 
CSC 

B1.14 B1.12 BXB1.12.1 
CMCCT BXB1.12.1. Diferenza técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

50% X    X X  X  X  X 
CSIEE 

  

B1.13 BXB1.13.1 

CSC  BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación 

terapéutica e reprodutiva. 50% X    X  X X    X   CSIEE 

  CAA 

B1.15 
B1.14 BXB1.14.1 

CSC BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría 

xenética. 50% X    X X X    X 
  CSIEE 

  B1.15 BXB1.15.1 CSC 
BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no 

campo da biotecnoloxía. 50% X    X X  X    X 

  

B4.1 

B4.1 BXB4.1.1 

CAA BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 
50% 

 
X      X X X   X CMCCT 

CSIEE 

B4.2 BXB4.2.1 

CAA BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

50% X      X X  X  X CCL 

CMCCT 

B4.2 B4.3 BXB4.3.1 

CAA BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas investigacións. 
50% X      X X  X  X 

CCL 

CMCCT 

CD 

B4.3 B4.4 BXB4.4.1           CAA BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 50% X     X  X  X  X 
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 1ª Aval      Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 
T

em
a/

U
D

 

Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Instrumentos 
contidos criterios Estándar clave 

       Prob 

.esc. 
Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb 

2 Obs. 

        

CSC 

CSIEE 

  

     

B4.5 BXB4.5.1 

CCL BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, 

para a súa presentación e a súa defensa na aula. 50% X    X  X X  X  X 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

  BXB4.5.2 CCL 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 
50% X    X X  X  X  X 
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2ª 

Aval      Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

T
em

a/
U

D
 

Identif. Identif. Identific 

Competen

cias 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mín.               

consec

. 

Instrumentos 

contidos criterios Estándar clave 

       Prob 

.esc. 
Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb 

 2 Obs. 

        

9 

B1.16 

B1.16 BXB1.16.1 

CMCCT BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo e neodarwinismo. 50% 
X       X    X 

B1.17 CAA 

B1.16 

B1.17 BXB1.17.1 
CAA 

BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e 

selección natural. 50% X       X    X 
B1.17 

B1.18 B1.18 BXB1.18.1 CAA BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 50% X       X    X 

B1.19 B1.19 BXB1.19.1 

CMCCT    

CCL 

BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 
50% X       X    X 

2 

B2.5 B2.6 
BXB2.6.1 CAA 

BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a 

composición da Terra. 
50% X       X    X 

B2.5 
B2.7 

BXB2.7.1 

CAA BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas 

cos fenómenos superficiais. 
50% X       X    X 

B2.6 CSIEE 

B2.6 

B2.8 
BXB2.8.1 CAA 

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da 

expansión do fondo oceánico. 
50% X       X    X 

B2.9 
BXB2.9.1 

CAA BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas 

litosféricas. 
50% X       X    X 

CMCCT 

BXB2.9.2 CAA 
BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo. 50% X       X    X 

B2.10 BXB2.10.1 CMCCT BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 50% X       X    X 

B2.11 
BXB2.11.1 

CAA 
BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo. 50% X       X    X 

CCL 

B2.7 B2.12 BXB2.12.1 CAA BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 50% X       X    X 

  

B4.1 
B4.1 BXB4.1.1 

CAA BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

50% X    X X  X  X  X CMCCT 

CSIEE 

B4.2 BXB4.2.1 CAA BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 50% X    X  X X  X  X 
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2ª 

Aval      Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

T
em

a/
U

D
 

Identif. Identif. Identific 

Competen

cias 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mín.               

consec

. 

Instrumentos 

contidos criterios Estándar clave 

       Prob 

.esc. 
Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb 

 2 Obs. 

        

CCL 

CMCCT 

B4.2 B4.3 BXB4.3.1 

CAA BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración 

e a presentación das súas investigacións. 
50% X    X X  X  X  X 

CCL 

CMCCT 

CD 

B4.3 B4.4 BXB4.4.1 

          

CAA 

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

50% X    X  X X  X  X CSC 

CSIEE 

  

        

B4.5 BXB4.5.1 

CCL BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, 

para a súa presentación e a súa defensa na aula. 50% X    X  X X  X  X 
CSIEE 

CD 

CMCCT 

  BXB4.5.2 CCL 
BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 50% X    X  X X  X  X 
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 3ª Aval      Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 
T

em
a/

U
D

 

Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mín.               

consec. 

Instrumentos contido

s 

criterio

s Estándar clave 

       Prob 

.esc. 
Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb 

-2 Obs. 

        

4,5 

B3.1 B3.1 

BXB3.1.1 CMCCT 
BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus 

compoñentes. 
50% X       X   X  

BXB3.1.2 

CAA 
BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa 

importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 
50% X       X    X CSIEE 

CCL 

B3.2 

B3.2 BXB3.2.1 
CSC BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 

determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais 

desencadeantes deste. 

50% X       X    X 
CAA 

B3.3 BXB3.3.1 

CMCCT 
BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o 

desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa 

importancia na conservación deste. 

50% X    X  X X    X 
CAA 

B3.3 

B3.4 BXB3.4.1 CMCCT 
BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación 

dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos reais. 
50% X       X    X 

B3.4 

B3.5 B3.5 BXB3.5.1 

CAA 
BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, 

e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 
50% X       X    X CSC 

CCL 

B3.6 

B3.6 BXB3.6.1 

  BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable 

dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora criticamente a súa 

importancia. 50% X       X  X X  
B3.7 CSC 

B3.8 CCEC 

B3.9   

B3.10 B3.7 BXB3.7.1 CAA 

BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis 

tróficos e a súa eficiencia enerxética 

 

 

50% X       X    X 
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 3ª Aval      Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 
T

em
a/

U
D

 

Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mín.               

consec. 

Instrumentos contido

s 

criterio

s Estándar clave 

       Prob 

.esc. 
Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb 

-2 Obs. 

        

  

B3.8 

BXB3.8.1 

CSC 
BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha 

influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertización, 

esgotamento de recursos, etc. 

50% X    X  X X    X B3.11 CAA 

  CCL 

  

BXB3.8.2 

CMCCT BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora 

ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental 

do contorno próximo, elabora informes e preséntaos utilizando distintos 

medios. 

50% X       X  X  X B3.12 CAA 

  CCL 

B3.13 

B3.9 BXB3.9.1 
CSC BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora 

criticamente a súa recollida selectiva. 
50% X   X  X  X    X 

CSIEE 

B3.10 
BXB3.10.

1 

CSC BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización 

de recursos materiais 
50% X    X  X X    X 

CAA 

B3.14 B3.11 
BXB3.11.

1 

CSC 
BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o 

desenvolvemento sustentable do planeta. 
50% X    X X  X    X 

CCL 

3 

B2.1 

B2.1 BXB2.1.1 CAA 
BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta 

cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 
50% X       X    X 

B2.2 BXB2.2.1 
CAA BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a 

utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades 

temporais na historia xeolóxica. 

50% X       X    X 
CSIEE 

B2.2 B2.3 BXB2.3.1 CMCCT 

BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos 

e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece 

algúns animais e plantas característicos de cada era. 

50% X       X    X 

B2.3 B2.4 BXB2.4.1 CAA 

BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era 

xeolóxica. 
50% X       X    X 

B2.4 B2.5 BXB2.5.1 
CMCCT 

BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 50% X      X X    X 
CCL 
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 3ª Aval      Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 
T

em
a/

U
D

 

Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mín.               

consec. 

Instrumentos contido

s 

criterio

s Estándar clave 

       Prob 

.esc. 
Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb 

-2 Obs. 

        

BXB2.5.2 CMCCT 

BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os 

principios de superposición de estratos, superposición de procesos e 

correlación.X 

50% X       X   X  

  

B4.1 

B4.1 BXB4.1.1 

CAA BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

50% X    X  X X  X  X CMCCT 

CSIEE 

B4.2 BXB4.2.1 

CAA BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

50% X    X X  X  X  X CCL 

CMCCT 

B4.2 B4.3 BXB4.3.1 

CAA BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas investigacións. 
50% X    X  X X  X  X 

CCL 

CMCCT 

CD 

B4.3 B4.4 BXB4.4.1 

          CAA BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

50% X    X  X X  X  X 
CSC 

CSIEE 

  

        

B4.5 BXB4.5.1 

CCL BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición 

humana, para a súa presentación e a súa defensa na aula. 50% X    X  X X  X  X 
CSIEE 

CD 

CMCCT 

  BXB4.5.2 CCL 
BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 50% X    X  X X  X  X 

 

LENDA COMPETENCIAS                   

CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                   

CMCCT   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía         
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CD   Competencia dixital  

CAA   Competencia aprender a aprender 

CSC   Competencias sociais e cívicas 

CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                  

CCEC   Conciencia e expresións culturais          

  (1) A partir de cada estándar pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)  

  (2) As rúbricas utilizaranse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

  *  O peso na cualificación especificarase en cada proba que se presente ao alumnado 
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4.4. CONCRECIÓN METODOLÓXICAS 

4.4.1 ASPECTOS XERAIS 

- Partir da competencia inicial do alumnado 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Potenciar as metodoloxía activas: 

o Combinar traballo individual e cooperativo 

o Aprendizaxe por proxectos 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

- Uso habitual das TIC 

- Papel facilitador do profesor/a 

4.4.2. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as 

que destacan: 

- Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e 

resumos. 

- Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre 

documentos, artigos científicos ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise da 

información, dos gráficos, mapas ou táboas de datos presentes nel. 

- Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de 

liñas do tempo, gráficos e mapas. 

- Seguirase un modelo experiencial na resolución de problemas. 

- Favoreceranse os obradoiros, os estudos de casos e as simulacións. 

- Darase importancia á aprendizaxe cooperativa e ao traballo por tarefas ou por proxectos. 

4.4.3.SECUENCIACIÓN HABITUAL DE TRABALLO NA AULA 

Para intentar levar á práctica estes principios metodolóxicos o deseño da aprendizaxe queda 

estruturado en tres fases: 

- Fase inicial: O inicio de cada Unidade Didáctica, o profesor/a fará unha introdución á mesma, que 

incluirá os obxectivos a conseguir e comentará co grupo os coñecementos previos que podan ter sobre 

a materia, para detectar as ideas preconcibidas e motivar e espertar interese cara o tema a través do 

diálogo cos alumnos/as. Esta fase inicial cobra especial importancia para detectar posibles 

aprendizaxes non adquiridas no curso 2020/2021. 
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- Fase directiva: Posteriormente se pasará a explicar os contidos conceptuais intercalando actividades 

de aprendizaxe, como poden ser realizar esquemas, mapas conceptuais, ou resolver exercicios e casos 

prácticos; limitándose o profesor/a a labores de coordinación e orientación, prestando especial atención 

aos grupos de alumnos/as que teñan máis dificultades e propoñendo, en caso de ser necesario, 

actividades de reforzo ou ampliación. A finalidade das actividades é facilitar a comprensión e 

interpretación dos contidos conceptuais, e aplicar os coñecementos adquiridos a distintas situacións. 

- Fase autónoma: Ao finalizar cada unidade didáctica, se proporán aos alumnos/as a resolución 

dalgunhas actividades que faciliten a mellor comprensión do tema e o seu estudo. 

4.4.4. OUTRAS DECISIÓNS METODOLÓXICAS 

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de 

decisións metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito: 

Agrupamentos 

✓ Tarefas individuais.  

✓ Agrupamentos flexibles. 

✓ Traballos por parellas.  

✓ Actividades en pequenos grupos. 

✓  Gran grupo. 

✓ Grupo interclase. 

Dada a actual situación de pandemia por mor da covid-19, na que o 

alumnado debe manter en todo momento 1.2 metros de distancia 

interpersoal, faise difícil a posibilidade de traballar en parellas ou en 

grupos reducidos dentro da aula cando teñan que realizar actividades 

que impliquen compartir o material e a comunicación será máis 

complexa a tanta distancia, aínda así, tentaranse facer tarefas nas que o 

alumnado poida interaccionar o máximo posible.  

Proporanse actividades e traballos para a casa, en parellas e pequenos 

grupos, que poderán realizar mantendo unha comunicación telemática 

entre eles (skype, google drive…). 

Tempos 

✓ Actividades a realizar no transcurso da clase, 

✓ Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións, 

✓ Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o 

trimestre ou  

✓ Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o curso. 

Espazos 

✓ Aula dotada con pantalla e proxector. 

✓ Laboratorio. 

✓ Biblioteca. 

✓ Aula de informática. 

✓ Recinto escolar. 

✓ Exteriores ao centro. 
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4.5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
M

a
te

ri
a
l 

Impreso 

✓ E- Dixgal. 

✓ Libros de consulta da biblioteca de aula. 

✓ Material da biblioteca: enciclopedias, dicionario de termos 

científicos e da natureza, monografías, prensa. 

Audiovisual 

✓ Presentacións de PowerPoint, de elaboración propia, como apoio 

ás explicacións do profesor ou profesora na aula, as cales inclúen 

enlaces a outras páxinas web de interese, vídeos, etc. 

✓ Vídeos ou CDs documentais. 

✓ Outros recursos de internet: simulacións, actividades interactivas, 

etc. 

✓ Aula virtual do centro asignada pola Xefatura de Estudos, na que 

serán expostas as presentacións de clase, os apuntamentos e 

cuestionarios de elaboración propia do profesorado 

Instrumental ✓ Encerado e mapas murais. Pantalla de proxección. 

✓ Material de laboratorio en xeral. 

Recursos informáticos 

✓ PC, Pantalla dixital, Canón. 

✓ Procesador de textos e Power Point (ou similar)- 

✓ Webquest: 

• Proxectos en Rede (aprendizaxe interactivo) 

• Páxinas Web especializadas en educación e na aprendizaxe das 

Ciencias da Natureza e outras páxinas de interese para a 

recollida de información. 

✓ Webs institucionais: 

✓ Portais educativos: 

• http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/ 

O entorno como recurso 
✓ Medio físico e natural. 

✓ O medio transformado polo home. 
 

4.6. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

4.6.1.PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN INICIAL 

- Obxectivo: facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento 

acerca das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles dificultades de 

aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita información servirá ao profesorado 

para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de reforzo ou ampliación se fose 

necesario. Dita proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na exposición dos contidos 

para o novo curso.  

- Temporalización e instrumentos.: levarase a cabo nas primeiras sesións do curso, en todo caso nas 

primeiras tres semanas, mediante diferentes instrumentos, entre os que se contarán : probas escritas 
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(preguntas tipo test, preguntas cortas), orais (como remuíños de ideas)  e a mesma observación directa 

por parte do profesorado. 

- Resultados: unha vez analizada polo profesorado, poñerase en común na reunión de departamento, 

para que o profesorado intercambie valoracións ao respecto, concretamente será de gran valor a 

información que pode aportar un profesor que impartira clase ao alumno no curso anterior. Os 

resultados da proba inicial daranse a coñecer durante a reunión establecida polo centro ao inicio do 

curso e na que se encontrará a totalidade da xunta avaliadora. Será o titor/a quen porá os resultados 

obtidos en coñecemento das familias. En función dos resultados obtidos e sempre coa intervención do 

Departamento de Orientación levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes. 

4.6.2. PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN CONTINUA 

4.6.2.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante: 

✓ Probas escritas e de tipo obxectivo, nas que se medirán os contidos conceptuais e procedementais 

e competencias claves. 

✓ Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de grupo. 

✓ Rexistro do traballo diario na aula onde se terán en conta as actitudes, a asistencia, a 

puntualidade, o traballo na clase.... 

✓ Outros documentos: caderno de clase, gráficos ou textos, elemento de diagnóstico (rúbrica). 

✓ Probas orais : debates e intervencións. 

✓ Representacións e dramatizacións. Elaboracións multimedia. 

✓ Observación directa 

 

4.6.2.2. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Probas 

escritas 

70% da nota 

- Tentaranse facer 2 probas escritas obxectivas por avaliación. 

- A media aritmética das probas realizadas constituirá o 70% da nota da 

avaliación, e terá que ser maior ou igual a un 5 sobre 10, para efectuar dito 

cómputo. 
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- A proba poderá incluír: cuestións de tipo test e de redactar, resolución de 

problemas; interpretación de esquemas e imaxes, textos; elaboración de 

esquemas, gráficas ou mapas conceptuais, entre outros.  

- Consideracións a ter en conta: 

- O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba, poderá levar 

consigo que a avaliación á cal pertenza a proba, lle sexa cualificada como 

non superada coa nota mínima. 

- De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que presente o 

mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación médica ou de deber 

inescusable, de carácter público ou privado para a non asistencia a dita 

proba. A data da proba será fixada polo profesor/a da materia. 

Traballo 

diario 

30% da nota 

O 30% da nota da avaliación corresponderá a: 

- Elaboración de traballos individuais ou en equipo, os cales poden 

expoñerse oralmente en clase. 

- Realización na aula, na casa, individualmente ou en grupo das tarefas 

(fichas e actividades) indicadas ou facilitadas polo profesor/a. 

- Boletíns de cuestións con actividades a resolver co material exclusivo de 

cada alumno/a con presentacións, gráficos ou esquemas, resolución de 

problemas e cuestións teóricas. 

- Laboratorio. Desenvolvemento correcto das prácticas. 

- Caderno de clase 

- Resposta a preguntas na aula. 

- Participación, coherencia, interese e esforzo amosado. 

 

A nota final na convocatoria ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres 

avaliacións.  Para facer esta media é necesario que a nota de cada unha das avaliacións sexa igual ou 

superior a catro. Esta media aritmética non debe ser inferior a 5 para superar a materia.  

- Sistema de recuperación 

Realizarase un exame de recuperación por avaliación, unha vez pasada a mesma, agás na última 

avaliación cuxo examen de recuperación se corresponderá, previsiblemente, coa proba ordinaria de 

xuño. Unha vez feita cada unha das recuperacións determinarase, en consenso no Departamento, que 

porcentaxe da cualificación de cada avaliación representa o exame da recuperación, tendo en conta o 

traballo de cada alumno/a ao longo do trimestre. 
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4.6.3. PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN FINAL- ORDINARIA 

Deberán ir ao exame final de xuño aqueles estudantes que teñan algunha das  avaliacións suspensas. 

Polo tanto, esta proba escrita poderá ser dunha, de dúas ou das tres avaliacións. 

No caso de ir á proba ordinaria de xuño con unha ou dúas avaliacións, para a cualificación final faríase 

a media das tres avaliacións. Para iso sería preciso que as notas das diferentes avaliacións sexan 

superiores a 4, como xa se mencionou. Esta media aritmética non deber ser inferior a 5 para superar a 

materia. 

4.7. ADAPTACIÓN Á DOCENCIA NON PRESENCIAL 

No caso dunha docencia totalmente telemática os criterios a seguir serán: 

4.7.1.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

- Mantense o establecido no epígrafe 6.1. 

4.7.2. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

- Mantense o establecido no epígrafe 6.2. 

4.7.3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: TEMPORALIZACIÓN, 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

No caso dunha docencia totalmente telemática, seguirase a temporalización prevista para a docencia 

presencial (ver epígrafe 6.3.1.), pois esta xa foi deseñada antepondo aquelas unidades didácticas ou 

bloques que se consideran máis importantes tanto para o curso actual como de cara aos vindeiros 

cursos. Así, valorando a complexidade que supón unha actividade lectiva non presencial e as posibles 

demoras na temporalización da programación que poidan derivarse desta situación, darase prioridade 

aos seguintes bloques e/ou unidades didácticas: 

- Comezarase co bloque de Bioloxía, polos contidos que fan referencia á célula, ao ser a unidade básica 

da vida. Continuarase coa estrutura e función do ADN, para poder explicar posteriormente herdanza e 

biotecnoloxía. Finalmente abordarase a evolución dos seres vivos. Seguirase esta temporalización 

afondando no ADN, a herdanza e a evolución, ao ser contidos novos para o alumnado e esenciais de 

cara a Bacharelato.  

- Seguidamente impartiranse os temas relativos á Xeoloxía e rematarase coa parte de Ecoloxía. Darase 

máis importancia á Xeoloxía, de cara a ter unha base para Bacharelato e porque en 3º da ESO non 

puideron abordarse ditos contidos. Concretamente afondarase na estrutura e composición da Terra, 

tectónica, deriva continental e evolución do relevo como resultado da interacción das dinámicas 
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externa e interna para que poidan apreciar e entender, aínda que sexa de maneira moi sinxela, as 

paisaxes que nos rodean. 

4.7.4.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

- Todos os materiais e a información necesaria para o seguimento da materia será exposta na aula 

virtual, onde estará matriculado todo o alumnado. 

- O contacto co alumnado levarase a cabo fundamentalmente a través de videoconferencias por Webex, 

tanto para explicación dos contidos teóricos, a resolución de dúbidas , a corrección de tarefas ou a 

exposición de traballos, buscando a máxima interacción posible . 

- Ademais das videoconferencias, estableceranse outras canles de comunicación dirixidas 

fundamentalmente á resolución de dúbidas: chats e foros,  preferentemente na aula virtual, vídeos  ou 

audios explicativos aos que o alumnado teña acceso en calquera momento, correo electrónico 

corporativo, vía telefónica, etc.  

- Proporanse actividades de repaso e reforzo para aqueles estudantes que non sexan capaces de seguir 

axeitadamente a docencia telemática e requiran unha atención máis personalizada. 

- Terase un contacto estreito cos titores de cada grupo, coa Xefatura de Estudos e coas familias para 

asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. A principios de curso farase un rexistro 

daqueles alumnos/as que non dispoñan dos recursos ou coñecementos informáticos necesarios para 

seguir unha docencia non presencial (ou incluso semipresencial de ser o caso) e poñeranse en marcha 

todas as medidas que sexan necesarias para subsanar este problema en coordinación co Centro. 

- As probas escritas pasarán a facerse por vía telemática, preferentemente a través da aula virtual, , ou 

de ser necesario, mediante outras ferramentas como Google Forms e Timify. Estas probas incluirán 

preguntas teóricas que o alumno/a deberá responder directamente na propia proba a través do seu 

ordenador, preguntas de V e F, de resposta múltiple , etc para as cales se deixará un tempo limitado de 

resposta.  

4.7.5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- As sesións telemáticas realizaranse a través da plataforma Webex. O contacto co alumnado, ademais 

das videoconferencias,  levarase a cabo, preferentemente, a través da aula virtual (chats, foros , etc), e 

de ser necesario a través do correo electrónico e o chat de Google (ferramenta que permite un contacto 

máis directo co alumnado).  
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- Empregaranse, na medida do posible, os materiais e recursos didácticos da docencia presencial, 

pero darase un maior protagonismo ao material audiovisual e aos recursos dixitais como apps, 

actividades interactivas e laboratorios virtuais. 

4.7.6. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

- Intentaranse manter os procedementos, instrumentos e criterios de cualificación establecidos, facendo 

unha adaptación das actividades correspondentes ao traballo diario para que se poidan desenvolver de 

xeito telemático. Como xa se indicou a probas escritas faranse, preferentemente,  a través da aula 

virtual.  

- Faranse reunións de Departamento de xeito frecuente para valorar se o alumnado é capaz de seguir 

as clases telemáticas de xeito correcto e se está adquirindo axeitadamente os coñecementos teóricos e 

prácticos, así como as competencias clave a través das distintas actividades propostas. De non ser o 

caso, tomaríanse medidas ao respecto, como por exemplo, dar un maior peso da cualificación final ao 

traballo diario. 

.   
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5. CULTURA CIENTÍFICA - 4º ESO 

5.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DO CURSO 

Os obxectivos desta materia correspóndense cos obxectivos para a etapa da ESO recollidos no epígrafe 

3 da presente programación.  

5.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

5.2.1. TEMPORALIZACIÓN 

Os bloques a desenvolver durante este curso serán os seguintes: 

Bloque 1. Procedementos de traballo 

Bloque 2. O Universo 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais 

Bloque 4. Calidade de vida 

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

U.D. 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª 

 

Avaliación 

B2 BLOQUE 2. O UNIVERSO 
    

 

B2.1 

Orixe do universo: o Sistema Solar e a 

Terra, a vida e a evolución. Teorías 

científicas fronte a opinión e crenzas; 

perspectiva histórica. 
- 

Set./ 

Nov. 
x 

B2.2 
Orixe, formación e estrutura do 

Universo. 

B2.3 
O Sistema Solar: formación e 

estrutura.  

B1 
BLOQUE 1: PROCEDEMENTOS 

DE TRABALLO 
- 

Set./ 

Dec. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

U.D. 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª-2ª 

Avaliación 

B3 

AVANCES TECNOLÓXICOS, 

IMPLICACIÓNS SOCIAIS E 

AMBIENTAIS 

    

 

B3.1 

Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O 

crecemento da poboación humana e os 

problemas ambientais. 

Sustentabilidade e protección 

ambiental. 

- 
Nov./ 

Xan. 
x B3.2 

Principais problemas ambientais: 

causas, consecuencias e posibles 

solucións. 

B3.3 

Estudo de problemas ambientais do 

contorno 

próximo. Elaboración de informes e 

presentación de conclusións. 

B3.4 Xestión enerxética sustentable. 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

U.D. 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª 

 

Avaliación 

B5 

BLOQUE 5: A 

HUMANIDADE E O USO 

DOS MATERIAIS 

 

   

 

 

 

 

 
B5.1 

Desenvolvemento da 

humanidade e uso dos materiais. 

Consecuencias económicas e 

sociais do desenvolvemento. 

Globalización, deslocalización e 

desenvolvemento sustentable. 

 

 

 

 

- 

 

Febr./Marz. 

 

 

 

 

x 

B5.2 

Procesos de obtención de 

materiais: custos económicos, 

sociais e ambientais. O ciclo de 

vida dos productos. Aplicación a 

casos concretos nun contexto real 

do contorno próximo. 

B5.3 
Residuos como recurso: reducir, 

reutilizar e reciclar. 

B5.4 

Novos materiais. Aplicación 

actuais e perspectivas de futuro 

en distintos campos. A 

nanotecnoloxía.  

B1 

BLOQUE 1: 

PROCEDEMENTOS DE 

TRABALLO 

- 
Xan./ 

Marz. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

U.D. 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª   

Avaliac. 

B4 

BLOQUE 4. CALIDADE DE 

VIDA 

    

 

B4.1 

Saúde e doenza. Importancia da 

ciencia na mellora da saúde ao 

longo da historia. 

- 
Marz./ 

Xuño 
x 

B4.2 

Doenzas máis frecuentes: 

causas, síntomas, medidas 

preventivas e tratamentos. 

B4.3 
Uso responsable dos 

medicamentos máis comúns. 

B4.4 

Sustancias aditivas: tabaco, 

alcohol e outras drogas. 

Problemas asociados. 

B4.5 

Hábitos de vida saudables e non 

saudables. Alimentación 

saudable.  

B1 

BLOQUE 1: 

PROCEDEMENTOS 

DE  TRABALLO 

- 
Marz./ 

Xuño 
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5.2. 2. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 

 

 

 

  

 

1ª 

Aval 
    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif 

criteri

os 

Identific 

Estándar 

Comp. 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mín.               

consec. 

*  Peso 

Cualif. 

 

Instrumentos 

Prob. 

esc. 

Prob. 

oral 

Trab. 

ind 

Trab. 

grup. 

Cad. 

Cla. 

Rúb. 

(2) 
Obs. 

 

B2.1. B2.1. CCIB2.1.1. CMCCT 
CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final 

do Universo, e establece os argumentos que as sustentan.  50%  X 
 

X X 
 

 X 

 

B2.2.  
B2.2. 

CCIB2.2.1. CMCCT 
CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe 

do Universo.  
50%  X 

  X 
 

 X 

CCIB2.2.2. CMCCT 
CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos científicos que foron 

fundamentais para o coñecemento actual do Universo. 
50%  X 

 
 X 

 
 X 

B2.2. B2.3. 

CCIB2.3.1. CMCCT 
CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel 

o sistema solar.  
50%  X 

  X 
 

 X 

CCIB2.3.2. CMCCT 
CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis 

salientables da Vía Láctea. 
50%     X 

 
 X 

CCIB2.3.3. CMCCT 
CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a 

estrutura do Universo.  
50%   

  X 
 

 X 

B2.2. 

 

B2.4.  

 

 

CCIB2.4.1.  

 

CMCCT 

CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buracos negros e describe as  

súas principais características.  50%   

 

 X 

 

 X 

B2.2. 

 

B2.5.  

 

CCIB2.5.1. CMCCT 

CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas 

atopar o noso Sol.  50%   

 

 X 

 

 X 

B2.3. 

 

B2.6.  

 

CCIB2.6.1. CMCCT 

CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa 

estrutura e as súas características principais.  50%  X 

 

 X 

 

 X 

B2.3. 

 

B2.7.  

 

CCIB2.7.1. 
CMCCT 

CAA 

CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que 

poida albergar vida.  50%   

 

 X 

 

 X 



42 
 

 

 

  

 

1ª-

2ª 

Ava 
    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterio

s 

Identific 

Estándar 

Compet

encias 

clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

*  Peso 

Cualific. 

 

Instrumentos 

Prob. 

esc. 

Prob. 

oral 

Trab. 

ind. 

Trab. 

grup. 

Cad. 

Cla. 

Rúb. 

(2) 
Obs. 

 

 

 

B3.1. 

  

B3.1. 

CCIB3.1.1. CMCCT 
CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas 

causas, e establece as súas consecuencias.  50%  X 
  X 

 
 X 

CCIB3.1.2. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCIB3.1.2. Procura e describe solución aplicables para resolver os 

principais problemas ambientais.  50%  X 

 

X X 

 

 X 

 

B3.1. 

 

 

B3.2. 

 

CCIB3.2.1. CSC 

CCIB3.2.1.Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais 

tratados e dos protocolos internacionais sobre a protección ambientais.  50%   

 

 X 

 

 X 

B3.2. B2.3. 

CCIB3.3.1. CSIEE 

CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas 

causas e propón medidas concretas e aplicables, a nivel global e 

individual, para o reducir.  

50%  X 

 
 X 

 

 X 

CCIB3.3.2. 
CMCCT 

CSIEE 

CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos 

recursos naturais, a contaminación, a desertización, os tratamentos de 

residuos e a perda de biodiversidade, e propón solución e actitudes 

persoais e colectivas para os paliar.  

50%  X 

 

X X 

 

 X 

B3.3. B3.4. 

 

CCIB3.4.1.  

 

CCL  

CSIEE  

CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de 

representacións gráficas, elaborando informes e establecendo 

conclusións.  

50%   

 

 X 

 

 X 

B3.4. B3.5. 

 

CCIB3.5.1. 

 

CSC 

CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes 

fontes de enerxía, tanto renovables como non renovables.  50%  X 

 

 X 

 

 X 

B3.4. 

 

 

B3.6.  

 

 

CCIB3.6.1. CMCCT 
CCIB3.6.1. Describe procedementos para a obtención de hidróxeno 

como futuro vector enerxético.  
50%   

 
 X 

 
 X 

CCIB3.6.2. CSC 

CCIB3.6.2. Explica o principio de funcionamento da pila de 

combustible, suscitando as súas posibles aplicación tecnolóxicas e 

destacando as vantaxes que ofrece fronte aos sistemas actuais.  

50%   

 

 X 

 

 X 
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2ª 

Aval 
    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterio

s 

Identific 

Estándar 

Compet

encias 

clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

*  Peso 

Cualific. 

 

Instrumentos 

Prob. 

esc. 

Prob. 

oral 

Trab. 

ind. 

Trab. 

grup. 

Cad. 

Cla. 

Rúb. 

(2) 
Obs. 

 

 

B5.1.  

 

B5.1.  

CCIB5.1.1. CCEC 

CCIB5.1.1. Relaciona o progreso humano coa descuberta das 

propiedades de certos materiais que permiten a súa transformación e 

aplicación tecnolóxicas.  

50%  X 

 
 X 

 

 X 

 CCIB5.1.2. CSC 

CCIB5.1.2. Analiza a relación dos conflitos entre pobos como 

consecuencia da explotación dos recursos naturais para obter 

productos de alto valor engadido e/ou materiais de uso tecnolóxico.  

50%  X 

 

 X 

 

 X 

 

3 

B5.2. 

B5.3. 
B5.2. 

CCIB5.2.1. CSC 
CCIB5.2.1. Describe procesos de obtención de materiais, valorando o 

seu custo económico e ambiental, e a conveniencia da súa reciclaxe.  
50%  X 

  X 
 

 X 

 CCIB5.2.2. CSC 
CCIB5.2.2. Valora e describe o problema ambiental e social dos 

vertidos tóxicos.  
50%  X 

  X 
 

 X 

 CCIB5.2.3. CMCCT 
CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da corrosión sobre os metais, o custo 

económico que supón e os métodos para protexelos.  
50%  X 

  X 
 

 X 

 CCIB5.2.4. CSC 
CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade do aforro e a reutilización e a 

reciclaxe de materiais en termos económicos e ambientais.  
50%  X 

 
 X 

 
 X 

 B5.4. 

 

B5.3. 

 

 

CCIB5.3.1  

 

CD 

CCEC 

CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas 

aplicación presentes e futuras en diferentes campos.  50%  X 

 

 X 

 

 X 



44 
 

 

3ª 

Aval 
    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterio

s 

Identific 

Estándar 

Compet

encias 

clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

*  

Peso 

Cualifi 

 

Instrumentos 

Prob. 

esc. 

Prob. 

oral 

Trab. 

ind. 

Trab. 

grup. 

Cad. 

Cla. 

Rúb. 

(2) 
Obs. 

4 

B4.1. B4.1. CCIB4.1.1. 
CMCC

T 

CCIB4.1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización 

Mundial da Saúde (OMS).  50%     X 
 

 X 

 

 

 

 

B4.2. 

B4.3. 

 

 

  

B4.2. 

CCIB4.2.1. 
CMCC

T 

CCIB4.2.1. Determina o carácter infeccioso dunha doenza atendendo 

ás súas causas e aos seus efectos.  
50%  X 

  X 
 

 X 

CCIB4.2.2. CCL 
CCIB4.2.2. Describe as características dos microorganismos 

causantes de doenzas infectocontaxiosas.  
50%  X 

 
 X 

 
 X 

CCIB4.2.3. 
CMCC

T 

CCIB4.2.3. Coñece e enumera as doenzas infecciosas máis 

importantes producidas por bacterias, virus, protozoos e fungos, 

identifica os posibles medios de contaxio, e describe as etapas xerais 

do seu desenvolvemento e os posibles tratamentos.  

50%  X 

 

 X 

 

 X 

CCIB4.2.4. 
CMCC

T 

CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos de defensa que posúe o 

organismo humano, e xustifica a súa función.  
50%  X 

 
 X 

 
 X 

CCIB4.2.5. CCL 

CCIB4.2.5. Interpreta nos prospectos dos medicamentos información   

relativas a posoloxía, indicacións e efectos adversos dos 

medicamentos de uso máis común no día a día.  

50%  X 

 

X X 

 

 X 

B4.1. B4.3. 

CCIB4.3.1. CCEC 
CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos máis salientables no avance 

da prevención, a detección e o tratamento das doenzas.  
50%     X 

 
 X 

CCIB4.3.2. CCEC 

CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a descuberta da penicilina tivo 

na loita contra as infeccións bacterianas, a súa repercusión social e o 

perigo de crear resistencias aos fármacos.  

50%   
 

 X 

 

 X 

CCIB4.3.3. 
CMCC

T 

CCIB4.3.3. Explica como actúa unha vacina e xustifica a importancia 

da vacinación como medio de inmunización masiva ante determinadas 

doenzas.  

50%  X 

 
 X 

 

 X 

B4.2. 

 

 

B4.4. 

 

 

 

CCIB4.4.1.  

 

CMCC

T 

CCIB4.4.1. Analiza as causas, os efectos e os tratamentos do cancro, 

da diabete, das doenzas cardiovasculares e das doenzas mentais.  50%  X 

 

 X 

 

 X 

CCIB4.4.2. CSC 
CCIB4.4.2. Valora a importancia da loita contra o cancro e establece 

as principais liñas de actuación para previr a doenza.  
50%  X 

 
 X 

 
 X 

B4.4. B4.5. CCIB4.5.1. 
CMCC

T 

CCIB4.5.1. Xustifica os principais efectos que sobre o organismo teñen 

os diferentes tipos de drogas e o perigo asociado ao seu consumo.  
50%   

 
 X 

 
 X 
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LENDA COMPETENCIAS                   

CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                   

CMCCT   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía         

CD   Competencia dixital  

 

3ª 

Aval 
    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación 
T

em
a/

U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterio

s 

Identific 

Estándar 

Compet

encias 

clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

*  

Peso 

Cualifi 

 

Instrumentos 

Prob. 

esc. 

Prob. 

oral 

Trab. 

ind. 

Trab. 

grup. 

Cad. 

Cla. 

Rúb. 

(2) 
Obs. 

B4.5. 

 

B4.6. 

 

CCIB4.6.1. CSC 

CCIB4.6.1. Recoñece estilos de vida que contribúan á extensión de 

determinadas doenzas (cancro, doenzas cardiovasculares e mentais, 

etc).  

50%  X 

 

 X 

 

 X 

 CCIB4.6.2. 

 

CMCC

T 

 

CCIB4.6.2. Establece a relación entre alimentación e saúde, e describe 

o que se considera unha dieta sa.  
50%   

 

 X 

 

 X 

 

TODO 

O 

CURSO     

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

 

 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterio

s 

Identific 

Estándar 

Compet

encias 

clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

*  Peso 

Cualific. 

 

Instrumentos 

Prob. 

esc. 

Prob. 

oral 

Trab. 

ind. 

Trab. 

grup. 

Cad. 

Cla. 

Rúb. 

(2) 
Obs. 

 
B1.1. B1.1. 

CCIB1.1.1. 
CAA 

CCL 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico valorando de forma crítica o 

seu contido.  50%    
X X 

 
X X 

CCIB1.1.2. 

CAA 

CCL 

CD 

CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha 

procura guiada de fontes de contido científico, utilizando tanto os 

soportes tradicionais como internet.  

50%   

 

 X 

 

X X 

B1.2. B1.2. CCIB1.2.1. 
CAA 

CCEC 

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da 

nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia.  
50%   

 
X X 

 
X X 

 B1.1. B1.3. CCIB1.3.1. 

CAA 

CCL 

CD 

CSIEE  

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando 

valoracións críticas e análises das consecuencias sociais, e defende en 

público as súas conclusións.  
50%  X 

 

X X 

 

X X 
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CAA   Competencia aprender a aprender 

CSC   Competencias sociais e cívicas 

CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                  

CCEC   Conciencia e expresións culturais          

  (1) A partir de cada estándar pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)  

  (2) As rúbricas utilizaranse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

  *  O peso na cualificación especificarase en cada proba que se presente ao alumnado 
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5.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

5.3.1 ASPECTOS XERAIS 

- Partir da competencia inicial do alumnado 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Potenciar as metodoloxía activas: 

o Combinar traballo individual e cooperativo 

o Aprendizaxe por proxectos 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

- Uso habitual das TIC 

- Papel facilitador do profesor/a 

5.3.2. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as 

que destacan: 

- Darase prioridade á elaboración de traballos relacionados coa temática traballada na clase  

- Valoración crítica das distintas temáticas tratadas de maneira escrita ou en debates. 

- Darase importancia á aprendizaxe cooperativa e ao traballo por tarefas ou por proxectos. 

- Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e 

resumos. 

- Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre 

textos e artigos científicos ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise do 

documento, dos gráficos, mapas ou táboas de datos presentes nel. 

- Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de 

presentacións. liñas do tempo, gráficos e mapas. 

- Seguirase un modelo experiencial na resolución de problemas. 

- Favoreceranse os obradoiros, os estudos de casos e as simulacións. 

5.3.3.SECUENCIACIÓN HABITUAL DE TRABALLO NA AULA 

Para intentar levar á práctica estes principios metodolóxicos o deseño da aprendizaxe queda 

estruturado en tres fases: 

- Fase inicial: O inicio de cada Unidade Didáctica, o profesor/a fará unha introdución á mesma, que 

incluirá os obxectivos a conseguir e comentará co grupo os coñecementos previos que podan ter sobre 
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a materia, para detectar as ideas preconcibidas e motivar e espertar interese cara o tema a través do 

diálogo cos alumnos/as. 

- Fase directiva: Posteriormente se pasará a explicar os contidos conceptuais intercalando actividades 

de aprendizaxe, como poden ser manexar apps científicas, comentar de maneira crítica documentais e 

curtametraxes, debater sobre diferentes contidos, realizar xogos de simulación, analizar publicacións 

científicas e novas de prensa etc.; limitándose o profesor/a a labores de coordinación e orientación, 

prestando especial atención aos grupos de alumnos/as que teñan máis dificultades e propoñendo, en 

caso de ser necesario, actividades de reforzo ou ampliación. A finalidade das actividades é facilitar a 

comprensión e interpretación dos contidos conceptuais, e aplicar os coñecementos adquiridos a 

distintas situacións. 

- Fase autónoma: Ao finalizar cada unidade didáctica, se proporán aos alumnos/as a resolución 

dalgunhas actividades que faciliten a mellor comprensión do tema e o seu estudo. 

5.3.4. OUTRAS DECISIÓNS METODOLÓXICAS 

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de 

decisións metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito: 

Agrupamentos 

✓ Tarefas individuais.  

✓ Agrupamentos flexibles. 

✓ Traballos por parellas.  

✓ Actividades en pequenos grupos. 

✓  Gran grupo. 

✓ Grupo interclase. 

Dada a actual situación de pandemia por mor da covid-19, na que o 

alumnado debe manter en todo momento 1.2 metros de distancia 

interpersoal, faise difícil a posibilidade de traballar en parellas ou en 

grupos reducidos dentro da aula cando teñan que realizar actividades 

que impliquen compartir o material e a comunicación será máis 

complexa a tanta distancia, aínda así, tentaranse facer tarefas nas que o 

alumnado poida interaccionar o máximo posible. 

Proporanse actividades e traballos para a casa, en parellas e pequenos 

grupos, que poderán realizar mantendo unha comunicación telemática 

entre eles (skype, google drive…). 

Tempos 

✓ Actividades a realizar no transcurso da clase, 

✓ Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións, 

✓ Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o 

trimestre ou  

✓ Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o curso. 

Espazos 

✓ Aula de informática (1 ou 2 horas á semana) 

✓ Aula dotada con pantalla e proxector. 

✓ Biblioteca. 

✓ Exteriores ao centro. 
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5.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

M
a
te

ri
a
l 

Impreso 

✓ Material de elaboración propia. 

✓ Artigos científicos. 

✓ Material da biblioteca: enciclopedias, dicionario de termos 

científicos e da natureza, monografías, prensa. 

Audiovisual 

✓ Vídeos ou CDs documentais. 

✓ Aula virtual do centro asignada pola Xefatura de Estudos, na que 

serán expostas as presentacións de clase, os apuntamentos e 

cuestionarios de elaboración propia do profesorado.  

✓ Blog da materia.  

✓ Outros recursos de internet: simulacións, actividades interactivas, 

xogos online, apps científicas, etc. 

Instrumental ✓ Encerado e mapas murais. Pantalla de proxección. 

Recursos informáticos 

✓ PC, Pantalla dixital, Canón. 

✓ Procesador de textos e Power Point (ou similar)- 

✓ Webquest: 

• Proxectos en Rede (aprendizaxe interactivo) 

• Páxinas Web especializadas en educación e na aprendizaxe das 

Ciencias da Natureza e outras páxinas de interese para a 

recollida de información. 

✓ Webs institucionais: 

✓ Portais 

educativos:http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/ 

O entorno como recurso 
✓ Medio físico e natural. 

✓ O medio transformado polo home. 
 

5.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

5.5.1.PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN INICIAL 

- Obxectivo: facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento 

acerca das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles dificultades de 

aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita información servirá ao profesorado 

para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de reforzo ou ampliación se fose 

necesario. Dita proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na exposición dos contidos 

para o novo curso.  

- Temporalización e instrumentos.: levarase a cabo nas primeiras sesións do curso, en todo caso nas 

primeiras tres semanas, mediante diferentes instrumentos, entre os que se contarán : probas escritas 

(preguntas tipo test, preguntas cortas), orais (como remuíños de ideas)  e a mesma observación directa 

por parte do profesorado. 
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- Resultados: unha vez analizada polo profesorado, poñerase en común na reunión de departamento, 

para que o profesorado intercambie valoracións ao respecto, concretamente será de gran valor a 

información que pode aportar un profesor que impartira clase ao alumno no curso anterior. Os 

resultados da proba inicial daranse a coñecer durante a reunión establecida polo centro ao inicio do 

curso e na que se encontrará a totalidade da xunta avaliadora. Será o titor/a quen porá os resultados 

obtidos en coñecemento das familias. En función dos resultados obtidos e sempre coa intervención do 

Departamento de Orientación levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes. 

5.5.2. PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN CONTINUA 

5.5.2.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS 

En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante: 

✓ Probas escritas e de tipo obxectivo, nas que se medirán os contidos conceptuais e procedementais 

e competencias claves. 

✓ Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de grupo. 

✓ Rexistro do traballo diario na aula onde se terán en conta as actitudes, a asistencia, a 

puntualidade, o traballo na clase.... 

✓ Outros documentos: caderno de clase, gráficos ou textos, elemento de diagnóstico (rúbrica). 

✓ Probas orais : debates e intervencións. 

✓ Representacións e dramatizacións. Elaboracións multimedia. 

✓ Observación directa 

 

5.5.2.2. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Probas 

escritas 

50% da nota 

- Farase 1- 2 proba escrita obxectiva por avaliación, que constituirá o 50% 

da nota da avaliación.  

- A proba poderá incluír: cuestións de tipo test e de redactar, resolución de 

problemas; interpretación de esquemas e imaxes, textos; elaboración de 

esquemas, gráficas ou mapas conceptuais, entre outros.  

- Consideracións a ter en conta: 
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- O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba, poderá levar 

consigo que a avaliación á cal pertenza a proba, lle sexa cualificada como 

non superada coa nota mínima. 

- De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que presente o 

mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación médica ou de deber 

inescusable, de carácter público ou privado para a non asistencia a dita 

proba. A data da proba será fixada polo profesor/a da materia. 

Traballo 

diario 

50% da nota 

O 50% da nota da avaliación corresponderá a: 

- Principalmente, á elaboración de traballos individuais ou en equipo, os 

cales poden expoñerse oralmente en clase. 

- Participación activa en debates e actitude crítica ante os temas que se 

propoñan.  

- Realización na aula, na casa, individualmente ou en grupo das tarefas 

indicadas ou facilitadas polo profesor/a. 

- Participación, coherencia, interese e esforzo amosado. 

 

A nota final na convocatoria ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres 

avaliacións.  Para facer esta media é necesario que a nota de cada unha das avaliacións sexa igual ou 

superior a catro. Esta media aritmética non deber ser inferior a 5 para superar a materia.  

- Sistema de recuperación 

Realizarase un exame de recuperación por avaliación, unha vez pasada a mesma, agás na última 

avaliación cuxo examen de recuperación se corresponderá, previsiblemente, coa proba ordinaria de 

xuño. Unha vez feita cada unha das recuperacións determinarase, en consenso no Departamento, que 

porcentaxe da cualificación de cada avaliación representa o exame da recuperación, tendo en conta o 

traballo de cada alumno/a ao longo do trimestre. 

5.5.3. PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN FINAL- ORDINARIA 

Deberán ir ao exame final de xuño aqueles estudantes que teñan algunha das  avaliacións suspensas. 

Polo tanto, esta proba escrita poderá ser dunha, de dúas ou das tres avaliacións. 

No caso de ir á proba ordinaria de xuño con unha ou dúas avaliacións, para a cualificación final faríase 

a media das tres avaliacións. Para iso sería preciso que as notas das diferentes avaliacións sexan 

superiores a 4, como xa se mencionou. Esta media aritmética non deber ser inferior a 5 para superar a 

materia. 
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5.6. ADAPTACIÓN Á DOCENCIA NON PRESENCIAL 

No caso dunha docencia totalmente telemática os criterios a seguir serán: 

5.6.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

- Mantense o establecido no epígrafe 7.1. 

5.6.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: TEMPORALIZACIÓN, 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

No caso dunha docencia totalmente telemática, seguirase a temporalización prevista para a docencia 

presencial (ver epígrafe 8.3.1.), pois esta xa foi deseñada antepondo aquelas unidades didácticas ou 

bloques que se consideran máis importantes tanto para o curso actual como de cara aos vindeiros 

cursos. Así, valorando a complexidade que supón unha actividade lectiva non presencial e as posibles 

demoras na temporalización da programación que poidan derivarse desta situación, darase prioridade 

aos seguintes bloques e/ou unidades didácticas: 

- Incidirase en maior medida nos contidos relativos ao Universo e o seu estudo, impactos 

medioambientais, coidado da biodiversidade, xestión enerxética e de residuos sustentable e coidado 

da saúde. A astronomía é unha temática de interese para o alumnado e que apenas se aborda na ESO 

(si en 1º da ESO)  e os restantes puntos considéranse cuestións actuais nas que os estudantes deben 

estar formados para tomar decisións nun futuro próximo. 

5.6.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

- Todos os materiais e a información necesaria para o seguimento da materia será exposta na aula 

virtual, onde estará matriculado todo o alumnado. 

- O contacto co alumnado levarase a cabo fundamentalmente a través de videoconferencias por Webex, 

tanto para explicación dos contidos teóricos, a resolución de dúbidas , a corrección de tarefas ou a 

exposición de traballos, buscando a máxima interacción posible . 

- Ademais das videoconferencias, estableceranse outras canles de comunicación dirixidas 

fundamentalmente á resolución de dúbidas: chats e foros,  preferentemente na aula virtual, vídeos  ou 

audios explicativos aos que o alumnado teña acceso en calquera momento, correo electrónico 

corporativo, vía telefónica, etc.  

- Proporanse actividades de repaso e reforzo para aqueles estudantes que non sexan capaces de seguir 

axeitadamente a docencia telemática e requiran unha atención máis personalizada. 
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- Terase un contacto estreito cos titores de cada grupo, coa Xefatura de Estudos e coas familias para 

asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. A principios de curso farase un rexistro 

daqueles alumnos/as que non dispoñan dos recursos ou coñecementos informáticos necesarios para 

seguir unha docencia non presencial (ou incluso semipresencial de ser o caso) e poñeranse en marcha 

todas as medidas que sexan necesarias para subsanar este problema en coordinación co Centro. 

- As probas escritas pasarán a facerse por vía telemática, preferentemente a través da aula virtual, , ou 

de ser necesario, mediante outras ferramentas como Google Forms e Timify. Estas probas incluirán 

preguntas teóricas que o alumno/a deberá responder directamente na propia proba a través do seu 

ordenador, preguntas de V e F, de resposta múltiple , etc para as cales se deixará un tempo limitado de 

resposta.  

5.6.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- As sesións telemáticas realizaranse a través da plataforma Webex. O contacto co alumnado, ademais 

das videoconferencias,  levarase a cabo, preferentemente, a través da aula virtual (chats, foros , etc), e 

de ser necesario a través do correo electrónico e o chat de Google (ferramenta que permite un contacto 

máis directo co alumnado).  

- Empregaranse, na medida do posible, os materiais e recursos didácticos da docencia presencial, 

pero darase un maior protagonismo ao material audiovisual e aos recursos dixitais como apps, 

actividades interactivas e laboratorios virtuais. 

5.6.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

- Intentaranse manter os procedementos, instrumentos e criterios de cualificación establecidos, facendo 

unha adaptación das actividades correspondentes ao traballo diario para que se poidan desenvolver de 

xeito telemático. Como xa se indicou a probas escritas faranse, preferentemente,  a través da aula 

virtual.  

- Faranse reunións de Departamento de xeito frecuente para valorar se o alumnado é capaz de seguir 

as clases telemáticas de xeito correcto e se está adquirindo axeitadamente os coñecementos teóricos e 

prácticos, así como as competencias clave a través das distintas actividades propostas. De non ser o 

caso, tomaríanse medidas ao respecto, como por exemplo, dar un maior peso da cualificación final ao 

traballo diario.    
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6. BIOLOXÍA - 2º DE BACHARELATO 

6.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DO CURSO 

Os obxectivos desta materia correspóndense cos obxectivos para a etapa de Bacharelato recollidos no 

epígrafe 3 da presente programación.  

6.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

6.2.1. TEMPORALIZACIÓN  

Os bloques a desenvolver durante este curso serán os seguintes: 

Os bloques a desenvolver durante este curso serán os seguintes: 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

Bloque 2. A célula. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular. 

Bloque 3. Xenética e evolución 

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e as súas aplicación. Biotecnoloxía. 

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

U.D. 

Temporalización 

Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contidos Mes Sesións 

1ª  

 

Avaliación 

B1 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA         

 

B1.1 

Compoñentes químicos da vida. Concepto de 

bioelemento. Tipos, propiedades e funcións 

dos bioelementos. 

1 ao 5 
Setem / 

Out 
20 x 

B1.2 
Os enlaces químicos e a súa importancia en 

bioloxía. 

B1.3 
Biomoléculas: concepto, clasificación e 

técnicas de separación. 

B1.4 

Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e 

propieda-des fisicoquímicas da auga que a fan 

unha molécula imprescindible para a vida. 

Funcións dos sales minerais. 

B1.5 
Fisicoquímica das dispersións acuosas. 

Difusión, osmose e diálise. 

B1.6 

Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 

prótidos e ácidos nucleicos. 
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B1.7 

Encimas: concepto, clasificación, 

propiedades e funcións. Catálise enzimática. 

Activación e inhibición enzimática. 

Alosterismo. 

B1.8 
Vitaminas: concepto, clasificación e 

funcións. 

  B2 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. 

MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E 

FISIOLOXÍA CELULAR         

 

B2.1 
A célula como unidade estrutural e funcional 

dos seres vivos. Teoría celular. 

6 ao 8 Nov/Dec 24 x 

B2.2 

Evolución dos métodos de estudo das células. 

Preparación e procesamento das mostras para 

a observación ao microscopio óptico e 

electrónico. 

B2.3 

Morfoloxía celular. Composición, estrutura, 

funcións e propiedades das envolturas e dos 

orgánulos celulares. 

B2.10 

Importancia da membrana nos fenómenos de 

transporte. Tipos de transporte. Endocitose e 

exocitose. 

B2.4 

Modelos de organización celular en 

procariotas e eucarióticas. Células animais e 

vexetais. 

B2.5 

Observación microscópica de células 

procariotas e eucariotas tanto animais como 

vexetais. 
 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

U.D. 

Temporalización 

Probas 

avaliación 

Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª 

Avaliación 

B2 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. 

MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E 

FISIOLOXÍA CELULAR         

 

B2.6  Ciclo celular. 

9 ao 12 Xan/Feb 20 x 

B2.7 
División celular. Mitose en células animais e 

vexetais. 

B2.8 

Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para 

a reprodución sexual. Importancia da 

reprodución sexual na evolución dos seres 

vivos. 

B2.9 
Observación de células en mitose. Estudo das 

fases da división celular. 

B2.11 
Introdución ao metabolismo: catabolismo e 

anabolismo. 

B2.12 
Reaccións metabólicas: aspectos enerxéticos e 

de regulación. 

B2.13 

Respiración celular: o seu significado 

biolóxico. Orgánulos celulares implicados no 

proceso respiratorio. 

B2.14 
Diferenzas entre as vías aeróbicas e anaeróbi-

cas. 



56 
 

B2.15 

As fermentacións e as súas aplicacións. 

Observación do proceso de fermentación 

mediante lévedos. 

B2.16 

Fotosíntese: localización celular en 

procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso 

fotosintético. Balance global. 

B2.17 Importancia biolóxica da fotosíntese. 

B2.18 Quimiosíntese. 

  B3 BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN         

 

B3.1 

Xenética molecular. Importancia biolóxica do 

ADN como portador da información xenética. 

Concepto de xene. 

13 ao 16 Feb/Mar 20 x 

B3.2 

Replicación do ADN. Etapas da replicación. 

Diferenzas entre o proceso replicativo entre 

eucarióticas e procariotas. 

B3.3 ARN: tipos e funcións. 

B3.4 
Fluxo da información xenética nos seres 

vivos. 

B3.5 

Expresión dos xenes. Transcrición e tradución 

xenéticas en procariotas e eucarióticas. O 

código xenético na información xenética. 

B3.6 
Resolución de problemas de xenética 

molecular. 

B3.7 Regulación da expresión xénica. 

B3.8 Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos. 

B3.9 Mutacións e cancro. 

B3.10 
Implicacións das mutacións na evolución e na 

aparición de novas especies. 

B3.11 

Enxeñaría xenética. Principais liñas actuais de 

investigación. Organismos modificados 

xeneticamente. 

B3.12 
Proxecto xenoma: repercusións sociais e 

valoracións éticas da manipulación xenética e 

das novas terapias xénicas. 

B3.13 

Xenética mendeliana. Teoría cromosómica da 

herdanza. Determinismo do sexo e herdanza 

ligada ao sexo e influída polo sexo. 

B3.14 . Evidencias do proceso evolutivo. 

B3.15 
Darwinismo e neodarwinismo: teoría sintética 

da evolución. 

B3.16 
Xenética de poboacións. Frecuencias xénicas 

e a súa relación coa evolución. 

B3.17 

A mutación e a recombinación xénica como 

procesos que xeran cambios e adaptacións. 

Principios da selección natural. 

B3.18 Evolución e biodiversidade. 

B3.19 
Proceso de especiación. Modelos de 

especiación. 
 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 
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Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido 

Referencia 

Libro 

texto 

U.D. Mes Sesións 

Probas 

avaliación 

 

 

 

 

3ª 

Avaliación 

B4 

BLOQUE 4. O MUNDO DOS 

MICROORGANISMOS E SÚAS 

APLICACIÓNS. BIOTECNOLOXÍA         

 

B4.1 

Microbioloxía. Concepto de microorganismo. 

Microorganismos con organización celular e sen 

ela. 

17 e 18 Abr 12 x 

B4.2 

Virus, outras formas acelulares e partículas 

infectivas subvirais. Bacterias. Fungos 

microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. 

B4.3 

Observación microscópica de protozoos, algas e 

fungos. 

B4.4 
Métodos de estudo dos microorganismos. 

Esterilización e pasteurización. 

B4.5 

Realización de experiencias de cultivo de 

microorganismos. 

B4.6 Microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

B4.7 
Microorganismos como axentes produtores de 

doenzas. 

B4.8 

Biotecnoloxía. Utilización dos microorganismos 

nos procesos industriais: produtos elaborados 

por biotecnoloxía. 

B4.9 
Realización de experiencias con 

microorganismos fermentadores. 

  

B5 

BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A 

INMUNOLOXÍA E AS SÚAS 

APLICACIÓNS         

 

B5.1 
Concepto actual de inmunidade. Sistema 

inmunitario. Defensas internas inespecíficas. 

19 e 20 Abr/Maio 12 x 

B5.2 
Inmunidade específica: características e tipos 

(celular e humoral). Células responsables. 

B5.3 
Identificación de células inmunitarias mediante a 

súa observación. 

B5.4 
Mecanismo de acción da resposta inmunitaria. 

Memoria inmunolóxica. 

B5.5 

Antíxenos e anticorpos. Estrutura dos anticorpos. 

Formas de acción. A súa función na resposta 

inmune. 

B5.6 
Reacción antíxeno-anticorpo: tipos e 

características. 

B5.7 

Inmunidade natural e artificial ou adquirida. 

Soros e vacinas. A súa importancia na loita 

contra as doenzas infecciosas. 

B5.8 
Disfuncións e deficiencias do sistema 

inmunitario. Alerxias e inmunodeficiencias. 

B5.9 Sistema inmunitario e cancro. 

B5.10 A SIDA e os seus efectos no sistema inmunitario. 

B5.11 Doenzas autoinmunes. 

B5.12 Anticorpos monoclonais e enxeñaría xenética. 

B5.13 

Transplante de órganos e problemas de 

rexeitamento. Reflexión ética sobre a doazón de 

órganos, medula e sangue. 
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6.2.2. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

  Bioloxía 2 º de Bacharelato.   Estándares de  aprendizaxe  avaliables 

/Indicadores de logro (1) 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación 

B
lo

q
u

e   
Grao 

mínimo 

consec. 

Instrumentos 

Contidos Identif. 

criterio 

Identif. 

estándar 

Competencias clave Estándares de aprendizaxe  
Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

en 

grupo 

Caderno 

de clase 

Rúbrica 

(2) 

Observ. 

directa 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

1 

B1.1.  

 B1.1 

BB1.1.1.  

CMCCT, CAA BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos 

físicos e químicos que permiten o illamento das 

moléculas e a súa contribución ao grande avance da 

experimentación biolóxica. 

50% X       X   X 

B1.2.  

BB1.1.2.  

CAA BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 

relacionando cada un coa súa proporción e coa súa 

función biolóxica. 
50% X       X   X 

B1.3.  

BB1.1.3.  

CMCCT, CD BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que 

permiten a formación de moléculas inorgánicas e 

orgánicas presentes nos seres vivos. 
50% X       X   X 

B1.4. 

B.1.2. 

BB1.2.1.  
CAA BB1.2.1. Relaciona a estrutura química da auga 

coas súas funcións biolóxicas. 50% X       X   X 

B1.5. 
BB1.2.2. 

CMCCT BB1.2.2. Distingue os tipos de sales minerais, e 

relaciona a composición coa función. 50% X       X   X 

  

BB1.2.3.  

CMCCT,CAA,CD BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias dos 

procesos de difusión, osmose e diálise, e interpreta 

a súa relación coa concentración salina das células. 
50% X       X   X 

B1.6 B.1.3. 

BB1.3.1.  

CAA,CSIEE BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de 

biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa estrutura e coa súa 

función. 

50% X       X   X 

BB1.3.2.  

CSIEE, CMCCT BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias 

identificando en mostras biolóxicas a presenza de 

moléculas orgánicas. 

50% X       X   X 

BB1.3.3.  

CAA, CMCCT, CD BB1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos de 

diálise, centrifugación e electroforese, e interpreta 

a súa relación coas biomoléculas orgánicas. 
50% X       X   X 
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  Bioloxía 2 º de Bacharelato.   Estándares de  aprendizaxe  avaliables 

/Indicadores de logro (1) 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación 
B

lo
q

u
e   

Grao 

mínimo 

consec. 

Instrumentos 

Contidos Identif. 

criterio 

Identif. 

estándar 

Competencias clave Estándares de aprendizaxe  
Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

en 

grupo 

Caderno 

de clase 

Rúbrica 

(2) 

Observ. 

directa 

B1.6. B.1.4. BB1.4.1. 

CMCCT, CD BB1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os 

enlaces químicos que permiten a síntese das 

macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace 

éster, enlace peptídico e enlace O-nucleosídico. 
50% X       X   X 

B1.6.  B1.5.  BB1.5.1.  
CCL BB1.5.1. Describe a composición e a función das 

principais biomoléculas orgánicas. 
50% X       X   X 

B1.7. B1.6. BB1.6.1.  

CAA, CMCCT BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos 

encimas como biocatalizadores, e relaciona as súas 

propiedades coa súa función catalítica. 
50% X       X   X 

B1.8. B1.7. BB1.7.1.  

CAA, CCEC BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas asociando 

a súa imprescindible función coas doenzas que 

preveñen. 

50% X       X   X 

BLOQUE 2:  A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

2 

B2.1. 

B2.1.  BB2.1.1.  

CAA BB2.1.1. Compara unha célula procariota con unha 

eucariótica, e identifica os orgánulos 

citoplasmático presentes nelas. 50% X       X   X 
B2.2. CMCCT 

B2.3 CD 

B2.4   

B2.3. 

B2.2. 

BB2.2.1.  
CSIEE BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos 

citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras. 50% X       X   X 

 

B2.4.  

 BB2.2.2.  

CSIEE, CAA BB2.2.2. Analiza a relación entre a composición 

química, a estrutura e a ultraestructura dos 

orgánulos celulares, e a súa función. 50% X       X   X 

B2.5 

B2.6 B2.3. BB2.3.1. 

CCL, CD BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e 

explica os principais procesos que acontecen en 

cada unha. 

50% X       X   X 

B2.7 
B2.4. 

BB2.4.1. 

CAA, CMCCT, CD BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas 

as fases da mitose e da meiose, e indica os 

acontecementos básicos que se producen en cada 

unha. 

50% X       X   X 

 BB2.4.2. CAA, CSIEE 50% X       X   X 
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  Bioloxía 2 º de Bacharelato.   Estándares de  aprendizaxe  avaliables 

/Indicadores de logro (1) 

Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación 
B

lo
q

u
e   

Grao 

mínimo 

consec. 

Instrumentos 

Contidos Identif. 

criterio 

Identif. 

estándar 

Competencias clave Estándares de aprendizaxe  
Proba 

Escrita 

Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

en 

grupo 

Caderno 

de clase 

Rúbrica 

(2) 

Observ. 

directa 

B2.8 

 

BB2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas 

máis significativas entre mitose e meiose. 

 

B2.9 

 

B2.8. B2.5. BB2.5.1.  

CAA,CCL,CMCCT BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa 

reprodución sexual, o aumento da variabilidade 

xenética e a posibilidade de evolución das especies. 

50% X       X   X 

B2.10. B2.6. BB2.6.1. 

CAA, CCL, CSIEE BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos 

de transporte a través das membranas, e explica 

detalladamente as características de cada un. 
50% X       X   X 

 

B2.11. 

 B2.7. BB2.7.1. 

CAA, CSIEE,  BB2.7.1. Define e interpreta os procesos 

catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a eles. 50% X       X   X 

B2.12. 
CCL 

B2.13. B2.8. BB2.8.1.  

CAA, CMCCT BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, 

o lugar onde se produce cada un destes procesos, e 

diferenza en cada caso as rutas principais de 

degradación e de síntese, e os encimas e as 

moléculas máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

50% X           X 

B2.14. 

B2.9. 

BB2.9.1. 

CMCCT BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, 

e establece a súa relación co seu rendemento 

enerxético. 

50% X       X   X 

B2.15 BB2.9.2. 

CCEC, CSC BB2.9.2. Valora a importancia das fermentacións 

en numerosos procesos industriais, e recoñece as 

súas aplicacións. 
50% X       X   X 

B2.16. B2.10. 

BB2.10.1. 
CAA,CSIEE BB2.10.1.Identifica e clasifica os tipos de 

organismos fotosintéticos. 50% X       X   X 

BB2.10.2. 

CAA BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva 

a cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen 

lugar. 

50% X       X   X 

B2.17. B2.11. BB2.11.1. 
CSC, CCEC BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da 

fotosíntese para o mantemento da vida na Terra. 50% X       X   X 
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Rúbrica 

(2) 
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directa 

B2.18. B2.12. BB2.12.1. 
CCEC BB2.12.1. Valora o papel biolóxico dos organismos 

quimiosintéticos.  50% X       X   X 

BLOQUE 3: XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

3 

B3.1.  B3.1.  BB3.1.1.  

CCL, CSC, CCEC BB3.1.1. Describe a estrutura e a composición 

química do ADN, e recoñece a súa importancia 

biolóxica como molécula responsable do 

almacenamento, a conservación e a transmisión da 

información xenética. 

50% X       X   X 

B3.2. B3.2. BB3.2.1.  
CAA, CMCCT BB3.2.1. Diferenza as etapas da replicación e 

identifica os encimas implicados nela. 50% X       X   X 

B3.3. 

B3.3. BB3.3.1. 

CAA 
BB3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso 

da síntese de proteínas. 
50% X       X   X B3.4. CMCCT 

B3.5.   

B3.3. 

B3.4. 

BB3.4.1. 
CAA BB3.4.1. Diferenza os tipos de ARN e a función de 

cada un nos procesos de transcrición e tradución. 50% X       X   X 

B3.5. 
BB3.4.2. 

CAA, CMCCT BB3.4.2. Recoñece e indica as características 

fundamentais do código xenético, e aplica ese 

coñecemento á resolución de problemas de xenética 

molecular. 

50% X       X   X 

B3.6. 

B3.5. 

B3.5. 

BB3.5.1. 
CD, CMCCT BB3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos 

procesos de replicación, transcrición e tradución. 50% X       X   X 

B3.6. BB3.5.2. 

CMCCT BB3.5.2. Resolve exercicios prácticos de 

replicación, transcrición e tradución, e de 

aplicación do código xenético. 
50% X       X   X 

B3.7. BB3.5.3. 

CAA, CD BB3.5.3. Identifica e distingue os encimas 

principais relacionados cos procesos de transcrición 

e tradución. 

50% X       X   X 

B3.8. B3.6. BB3.6.1. 

CCL BB3.6.1. Describe o concepto de mutación e 

establece a súa relación cos fallos na transmisión da 

información xenética. 
50% X       X   X 
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BB3.6.2. 
CAA, CSC BB3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica os 

axentes mutaxénicos máis frecuentes. 50% X       X   X 

B3.9. 

B3.7. 

BB3.7.1 

CAA, CSC, CCEC BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o 

cancro, e determina os riscos que implican algúns 

axentes mutaxénicos 
50% X       X   X 

B3.10. BB3.7.2. 
CAA, CSC, CCEC BB3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na 

evolución e na aparición de novas especies. 50% X       X   X 

B3.11. B3.8. BB3.8.1.  

CSIEE, CSC, 

CCEC 

BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as 

técnicas desenvolvidas nos procesos de 

manipulación xenética para a obtención de 

organismos transxénicos. 

50% X       X   X 

B3.12. B3.9. BB3.9.1.  

CSC, CCEC BB3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos 

máis recentes sobre o xenoma humano e as súas 

aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as súas 

implicacións éticas e sociais. 

50% X   X   X   X 

B3.13. B3.10. BB3.10.1.  

CAA, CMCCT BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios 

da xenética mendeliana, os resultados de exercicios 

de transmisión de caracteres autosómicos, 

caracteres ligados ao sexo e influídos polo sexo. 

50% X       X   X 

B3.14. B3.11. BB3.11.1.  
CSIEE, CCL BB3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o 

feito evolutivo. 50% X       X   X 

B3.15. B3.12. BB3.12.1. 

CAA BB3.12.1. Identifica os principios da teoría 

darwinista e neodarwinista, e compara as súas 

diferenzas. 

50% X       X   X 

B3.16. B3.13. 

BB3.13.1. 
CMCCT BB3.13.1. Distingue os factores que inflúen nas 

frecuencias xénicas. 50% X       X   X 

BB3.13.2. 

CAA, CMCCT, 

CSIEE 

BB3.13.2. Comprende e aplica modelos de estudo 

das frecuencias xénicas na investigación privada e 

en modelos teóricos. 
50% X       X   X 
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B3.17. B3.14. BB3.14.1. 

CSC, CCEC BB3.14.1. Ilustra a relación entre mutación e 

recombinación, o aumento da diversidade e a súa 

influencia na evolución dos seres vivos. 
50% X       X   X 

B3.18. 
B3.15. BB3.15.1. 

CCEC BB3.15.1. Distingue tipos de especiación e 

identifica os factores que posibilitan a segregación 

dunha especie orixinal en dúas especies diferentes. 
50% X       X   X 

B3.19. CAA 

BLOQUE 4: O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS. BIOTECNOLOXÍA 

4 

B4.1.  B4.1.  BB4.1.1.  
CSIEE BB4.1.1. Clasifica os microorganismos no grupo 

taxonómico ao que pertencen. 50% X       X   X 

B4.2.  
 B4.2.  BB4.2.1.  

CSIEE BB4.2.1. Analiza a estrutura e a composición dos 

microorganismos e relaciónaas coa súa función. 50% X       X   X 
B4.3.    

B4.4. 

B4.3. BB4.3.1.  

CD BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais que 

permiten o illamento, o cultivo e o estudo dos 

microorganismos para a experimentación 

biolóxica. 

50% X       X   X 
B4.5. 

CMCCT 

B4.6.  B4.4. BB4.4.1.  
CCL, CMCCT BB4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental 

dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 50% X       X   X 

B4.7.  B4.5.  BB4.5.1.  
CSC, CD BB4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenos 

máis frecuentes coas doenzas que orixinan. 50% X       X   X 

B4.8.  

B4.6.  

BB4.6.1.  

CAA, CCEC, CSC, 

CMCCT 

BB4.6.1. Analiza a intervención dos 

microorganismos en numerosos procesos naturais e 

industriais, e as súas numerosas aplicacións 

50% X       X   X 

 B4.9. BB4.6.2.  

CCEC, CSC, 

CMCCT 

BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de 

microorganismos implicados en procesos 

fermentativos de interese industrial. 

  BB4.6.3.  

CD, CMCCT BB4.6.3. Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a 

enxeñaría xenética na obtención de produtos 

farmacéuticos, en medicina e en biorremediación, 

para o mantemento e a mellora do medio. 

50% X       X   X 
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BLOQUE 5: O SISTEMA INMUNITARIO. A INMUNOLOXÍA E AS SÚAS APLICACIÓNS 
 

5 

B5.1.  B5.1.  BB5.1.1. 

CAA, CSIEE BB5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa 

dos seres vivos e identifica os tipos de resposta 

inmunitaria. 

50% X       X   X 

B5.2 
 B5.2.  BB5.2.1. 

CCL BB5.2.1. Describe as características e os métodos 

de acción das células implicadas na resposta 

inmune. 

50% X       X   X 
B5.3.  

B5.4.  B5.3.   BB5.3.1.  
CAA BB5.3.1. Compara as características da resposta 

inmune primaria e secundaria. 50% X       X   X 

 B5.5.  B5.4.  BB5.4.1.  

CCL, CAA BB5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de 

anticorpo, e recoñece a estrutura e a composición 

química dos anticorpos. 
50% X       X   X 

B5.6. B5.5.  BB5.5.1.  
CAA BB5.5.1. Clasifica os tipos de reacción antíxeno-

anticorpo e resume as características de cada un. 50% X       X   X 

B5.7. B5.6.  BB5.6.1.  

CAA BB5.6.1. Destaca a importancia da memoria 

inmunolóxica no mecanismo de acción da resposta 

inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e soros. 
50% X       X   X 

B5.8. 
B5.7.  BB5.7.1.  

CCL, CSIEE BB5.7.1. Resume as principais alteracións e 

disfuncións do sistema inmunitario, e analiza as 

diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias. 
50% X       X   X 

B5.9. 

 B5.10. B5.8.  BB5.8.1.  
CAA, CD, CCL BB5.8.1. Describe o ciclo de desenvolvemento do 

VIH. 50% X       X   X 

B5.11.  B5.9.   BB5.9.1.  

CSIEE, CSC, 

CCEC 

BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas 

autoinmunes máis frecuentes, así como os seus 

efectos sobre a saúde. 
50% X       X   X 

B5.12.  B5.10.  BB5.10.1.  

CSE, CCEC BB5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da 

inmunoloxía e da enxeñaría xenética para a 

produción de anticorpos monoclonais. 
50% X       X   X 
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B5.13.  BB5.10.2.  

CAA, CSC, CCEC BB5.10.2. Describe os problemas asociados ao 

transplante de órganos, e identifica as células que 

actúan. 
50% X       X   X 

  BB5.10.3.  

CSC, CCEC BB5.10.3. Clasifica e entende os tipos de 

transplantes, e relaciona os avances neste ámbito co 

impacto futuro na doazón de órganos, medula e 

sangue.  

50% X       X   X 

 

LENDA COMPETENCIAS                   

CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                   

CMCCT   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía         

CD   Competencia dixital  

CAA   Competencia aprender a aprender 

CSC   Competencias sociais e cívicas 

CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                  

CCEC   Conciencia e expresións culturais          

  (1) A partir de cada estándar pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)  

  (2) As rúbricas utilizaranse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

  *  O peso na cualificación especificarase en cada proba que se presente ao alumnado 
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6.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

6.3.1 ASPECTOS XERAIS 

- Partir da competencia inicial do alumnado 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Potenciar as metodoloxía activas: 

o Combinar traballo individual e cooperativo 

o Aprendizaxe por proxectos 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

- Uso habitual das TIC 

- Papel facilitador do profesor/a 

6.3.2. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as 

que destacan: 

- Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e 

resumos. 

- Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre 

documentos, textos ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise do documento, 

dos gráficos, mapas ou táboas de datos presentes nel. 

- Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de 

liñas do tempo, gráficos e mapas. 

- Seguirase un modelo experiencial na resolución de problemas. 

- Favoreceranse os obradoiros, os estudos de casos e as simulacións. 

- Darase importancia á aprendizaxe cooperativa e ao traballo por tarefas ou por proxectos. 

6.3.3.SECUENCIACIÓN HABITUAL DE TRABALLO NA AULA 

Para intentar levar á práctica estes principios metodolóxicos o deseño da aprendizaxe queda 

estruturado en tres fases: 

- Fase inicial: O inicio de cada Unidade Didáctica, o profesor/a fará unha introdución á mesma, que 

incluirá os obxectivos a conseguir e comentará co grupo os coñecementos previos que podan ter sobre 

a materia, para detectar as ideas preconcibidas e motivar e espertar interese cara o tema a través do 

diálogo cos alumnos/as. Esta fase inicial cobra especial importancia para detectar posibles 

aprendizaxes non adquiridas no curso 2021/2022. 
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- Fase directiva: Posteriormente se pasará a explicar os contidos conceptuais intercalando actividades 

de aprendizaxe, como poden ser realizar esquemas, mapas conceptuais, ou resolver exercicios e casos 

prácticos; limitándose o profesor/a a labores de coordinación e orientación, prestando especial atención 

aos grupos de alumnos/as que teñan máis dificultades e propoñendo, en caso de ser necesario, 

actividades de reforzo ou ampliación. A finalidade das actividades é facilitar a comprensión e 

interpretación dos contidos conceptuais, e aplicar os coñecementos adquiridos a distintas situacións. 

- Fase autónoma: Ao finalizar cada unidade didáctica, se proporán aos alumnos/as a resolución 

dalgunhas actividades que faciliten a mellor comprensión do tema e o seu estudo. 

6.3.4. OUTRAS DECISIÓNS METODOLÓXICAS 

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de 

decisións metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito: 

Agrupamentos 

✓ Tarefas individuais.  

✓ Agrupamentos flexibles. 

✓ Traballos por parellas.  

✓ Actividades en pequenos grupos. 

✓  Gran grupo. 

Tempos 

✓ Actividades a realizar no transcurso da clase, 

✓ Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións, 

✓ Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o 

trimestre ou  

✓ Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o curso. 

Espazos 

✓ Aula dotada con pantalla e proxector. 

✓ Biblioteca. 

✓ Aula de informática. 

✓ Recinto escolar. 

✓ Laboratorio 

✓ Exteriores ao centro. 

 

6.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

M
a
te

ri
a
l 

Impreso 

✓ Libro de texto: Bioloxía. Serie Observa. Santillana. 

✓ Apuntamentos propios do profesorado que imparte a materia. 

✓ Material da biblioteca: enciclopedias, dicionario de termos 

científicos e da natureza, monografías, prensa. 

Audiovisual 

✓ Presentacións de PowerPoint, de elaboración propia, como apoio 

ás explicacións do profesor ou profesora na aula, as cales inclúen 

enlaces a outras páxinas web de interese, vídeos, etc. 

✓ Vídeos ou CDs documentais. 

✓ Outros recursos de internet: simulacións, actividades interactivas, 

etc. 
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✓ Aula virtual do centro asignada pola Xefatura de Estudos, na que 

serán expostas as presentacións de clase, os apuntamentos e 

cuestionarios de elaboración propia do profesorado 

Instrumental ✓ Encerado e mapas murais. Pantalla de proxección. 

✓ Material de laboratorio en xeral. 

Recursos informáticos 

✓ PC, Pantalla dixital, Canón. 

✓ Procesador de textos e Power Point (ou similar)- 

✓ Webquest: 

• Proxectos en Rede (aprendizaxe interactivo) 

• Páxinas Web especializadas en educación e na aprendizaxe das 

Ciencias da Natureza e outras páxinas de interese para a 

recollida de información. 

✓ Webs institucionais: 

✓ Portais educativos: 

✓ http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/ 

O entorno como recurso ✓ Medio físico e natural. 

6.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

6.5.1.PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN INICIAL 

- Obxectivo: facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento 

acerca das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles dificultades de 

aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita información servirá ao profesorado 

para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de reforzo ou ampliación se fose 

necesario. Dita proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na exposición dos contidos 

para o novo curso.  

- Temporalización e instrumentos.: levarase a cabo nas primeiras sesións do curso, en todo caso nas 

primeiras tres semanas, mediante diferentes instrumentos, entre os que se contarán : probas escritas 

(preguntas tipo test, preguntas cortas), orais (como remuíños de ideas) e a mesma observación directa 

por parte do profesorado. 

- Resultados: unha vez analizada polo profesorado, poñerase en común na reunión de departamento, 

para que o profesorado intercambie valoracións ao respecto, concretamente será de gran valor a 

información que pode aportar un profesor que impartira clase ao alumno no curso anterior. Os 

resultados da proba inicial daranse a coñecer durante a reunión establecida polo centro ao inicio do 

curso e na que se encontrará a totalidade da xunta avaliadora. Será o titor/a quen porá os resultados 

obtidos en coñecemento das familias. En función dos resultados obtidos e sempre coa intervención do 

Departamento de Orientación levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes. 
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6.5.2. PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN CONTINUA 

6.5.2.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante: 

✓ Probas escritas e de tipo obxectivo, nas que se medirán os contidos conceptuais e procedementais 

e competencias claves. 

✓ Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de grupo. 

✓ Rexistro do traballo diario na aula onde se terán en conta as actitudes, a asistencia, a 

puntualidade, o traballo na clase.... 

✓ Outros documentos: caderno de clase, gráficos ou textos, rúbricas, etc. 

✓ Probas orais : debates e intervencións. 

✓ Observación directa 

 

6.5.2.2. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Probas 

escritas 

90% da nota 

- Tentaranse facer 2 probas escritas obxectivas por avaliación. 

- A media aritmética das probas realizadas constituirá o 90% da nota da 

avaliación, e terá que ser maior ou igual a un 5 sobre 10, para efectuar dito 

cómputo. 

- A proba axustarase todo o posible ao modelo de exame das ABAU.   

- Consideracións a ter en conta: 

- O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba, poderá levar 

consigo que a avaliación á cal pertenza a proba, lle sexa cualificada como 

non superada coa nota mínima. 

- De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que presente o 

mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación médica ou de deber 

inescusable, de carácter público ou privado para a non asistencia a dita 

proba. A data da proba será fixada polo profesor/a da materia. 

Traballo 

diario 

O 10% da nota da avaliación corresponderá, principalmente a: 
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10% da nota - Realización na aula, na casa, individualmente ou en grupo das tarefas 

indicadas ou facilitadas polo profesor/a. 

- Boletíns e fichas con actividades a resolver co material exclusivo de cada 

alumno/a:  realización de gráficos ou esquemas, resolución de problemas e 

cuestións teóricas (principalmente cuestións das probas ABAU). 

- Realización de pequenos controis na aula ou a través da aula virtual. 

- Caderno de clase 

- Resposta a preguntas na aula. 

- Participación, coherencia, interese e esforzo amosado. 

 

A nota final na convocatoria ordinaria de maio obterase da media aritmética das tres 

avaliacións. Para facer esta media é necesario que a nota de cada unha das avaliacións sexa igual ou 

superior a catro. Esta media aritmética non deber ser inferior a 5 para superar a materia.  

- Sistema de recuperación 

Realizarase un exame de recuperación por avaliación, unha vez pasada a mesma, agás na última 

avaliación cuxo examen de recuperación se corresponderá, previsiblemente, coa proba ordinaria de 

maio. Unha vez feita cada unha das recuperacións determinarase, en consenso no Departamento, que 

porcentaxe da cualificación de cada avaliación representa o exame da recuperación, tendo en conta o 

traballo de cada alumno/a ao longo do trimestre. 

6.5.3. PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN FINAL- ORDINARIA 

Deberán ir ao exame final de maio aqueles estudantes que teñan algunha das avaliacións suspensas. 

Polo tanto, esta proba escrita poderá ser dunha, de dúas ou das tres avaliacións. 

No caso de ir á proba ordinaria de maio con unha ou dúas avaliacións, para a cualificación final faríase 

a media das tres avaliacións. Para iso sería preciso que as notas das diferentes avaliacións sexan 

superiores a 4, como xa se mencionou. Esta media aritmética non deber ser inferior a 5 para superar a 

materia. 

6.5.4. PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

O alumnado que non supere en maio a materia terá opción a unha convocatoria extraordinaria que 

consistirá nunha proba escrita da totalidade dos contidos traballados durante o curso.  

Esta proba será a mesma para todos os alumnos/as que cursen este nivel, e será confeccionada por 

todos os membros do Departamento que imparten dita materia. 
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Para considerar apto ao alumno/a este deberá sacar unha nota igual ou superior a cinco. 

6.6. ADAPTACIÓN Á DOCENCIA NON PRESENCIAL 

No caso dunha docencia totalmente telemática os criterios a seguir serán: 

6.6.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

- Mantense o establecido no epígrafe 10.1 

6.6.2. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: TEMPORALIZACIÓN, 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

No caso dunha docencia totalmente telemática, seguirase a temporalización prevista para a docencia 

presencial (ver epígrafe 11.2.1.). Deben abordarse todos os contidos pois resultan imprescindibles para 

a preparación da ABAU.  

6.6.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

- Todos os materiais e a información necesaria para o seguimento da materia será exposta na aula 

virtual, onde estará matriculado todo o alumnado. 

- O contacto co alumnado levarase a cabo fundamentalmente a través de videoconferencias por Webex, 

tanto para explicación dos contidos teóricos, a resolución de dúbidas , a corrección de tarefas ou a 

exposición de traballos, buscando a máxima interacción posible . 

- Ademais das videoconferencias, estableceranse outras canles de comunicación dirixidas 

fundamentalmente á resolución de dúbidas: chats e foros,  preferentemente na aula virtual, vídeos  ou 

audios explicativos aos que o alumnado teña acceso en calquera momento, correo electrónico 

corporativo, vía telefónica, etc.  

- Proporanse actividades de repaso e reforzo para aqueles estudantes que non sexan capaces de seguir 

axeitadamente a docencia telemática e requiran unha atención máis personalizada. 

- Terase un contacto estreito cos titores de cada grupo, coa Xefatura de Estudos e coas familias para 

asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. A principios de curso farase un rexistro 

daqueles alumnos/as que non dispoñan dos recursos ou coñecementos informáticos necesarios para 

seguir unha docencia non presencial (ou incluso semipresencial de ser o caso) e poñeranse en marcha 

todas as medidas que sexan necesarias para subsanar este problema en coordinación co Centro. 

- As probas escritas pasarán a facerse por vía telemática, preferentemente a través da aula virtual, , ou 

de ser necesario, mediante outras ferramentas como Google Forms e Timify. Estas probas incluirán 

preguntas teóricas que o alumno/a deberá responder directamente na propia proba a través do seu 
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ordenador, preguntas de V e F, de resposta múltiple , etc para as cales se deixará un tempo limitado de 

resposta.  

6.6.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- As sesións telemáticas realizaranse a través da plataforma Webex. O contacto co alumnado, ademais 

das videoconferencias,  levarase a cabo, preferentemente, a través da aula virtual (chats, foros , etc), e 

de ser necesario a través do correo electrónico e o chat de Google (ferramenta que permite un contacto 

máis directo co alumnado).  

- Empregaranse, na medida do posible, os materiais e recursos didácticos da docencia presencial, 

pero darase un maior protagonismo ao material audiovisual e aos recursos dixitais como apps, 

actividades interactivas e laboratorios virtuais. 

6.6.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

- Intentaranse manter os procedementos, instrumentos e criterios de cualificación establecidos, facendo 

unha adaptación das actividades correspondentes ao traballo diario para que se poidan desenvolver de 

xeito telemático. Como xa se indicou a probas escritas faranse, preferentemente,  a través da aula 

virtual.  

- Faranse reunións de Departamento de xeito frecuente para valorar se o alumnado é capaz de seguir 

as clases telemáticas de xeito correcto e se está adquirindo axeitadamente os coñecementos teóricos e 

prácticos, así como as competencias clave a través das distintas actividades propostas. De non ser o 

caso, tomaríanse medidas ao respecto, como por exemplo, dar un maior peso da cualificación final ao 

traballo diario.  
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7. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

- Avaliación: procedementos e criterios de cualificación 

O proceso de recuperación das materias pendentes basearase, por un lado, na entrega de boletíns de 

exercicios, que cada estudante deberá facer de forma individualizada e por outro lado, na realización 

dunha proba escrita presencial en maio de contidos mínimos relacionadas cos boletíns entregados.  

A nota dos boletíns constituirá un 60% da cualificación final e a súa entrega será obrigatoria para 

acadar o aprobado. A proba escrita constituirá o 40% da cualificación final. Para acadar o aprobado o 

alumno debe chegar ao 5 facendo o cálculo entre a nota dos boletíns (60%) e nota da proba escrita 

(40%).  

- Seguimento 

Levarase a cabo un seguimento presencial, durante os recreos, para resolver dúbidas sobre a realización 

dos boletíns ou de cara ao exame final. O lugar de referencia para reunirse cos estudantes será o 

departamento. 

Ademais do seguimento presencial, tamén se fará un seguimento telemático, establecendo contacto co 

alumnado a través do correo electrónico e a través da aula virtual, onde se creará un curso específico 

de pendentes, para que poidan expoñer todas as súas dúbidas.  

No caso dunha docencia non presencial a comunicación co alumnado levarase a cabo a través da aula 

virtual onde se colgarán os boletíns correspondentes que serán entregados de forma telemática, as 

sesións mensuais serán levadas a cabo a través da Webex e a proba escrita realizarase a través da aula 

virtual mediante un cuestionario que poderá incluír preguntas cortas, V e F, test, etc.  

- Avaliación final extraordinaria 

Na ESO, no caso de que non se superase a materia pendente en maio, terá dereito a unha proba final a 

finais do mes de xuño, que será escrita e na que hai que obter nota igual ou superior a 5 para aprobala. 

Esta proba constituirá o 100% da cualificación. 

En 2º de bacharelato, a proba extraordinaria será no mes de maio, despois da avaliación ordinaria non 

superada. 
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8. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS NO CASO DO BACHARELATO 

No curso actual non hai alumnos ou alumnas que necesiten acreditar coñecementos de Bioloxía e 

Xeoloxía de 1º de bacharelato para cursar algunha materia de 2º de bacharelato. 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

O procedemento da avaliación inicial foi comentado en cada unha das materias impartidas no 

Departamento no epígrafe: Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

Como xa foi indicado no primeiro apartado, de introdución e contextualización, adoita ocorrer todos 

os anos que o nivel de competencia matemática no alumnado de 1º da ESO, referido especialmente á 

destreza no desenvolvemento de operacións aritméticas simples é moi deficiente. Unha vez detectada 

esta situación, deséñanse especificamente actividades e exercicios de reforzo para compensar estas 

carencias. Do mesmo xeito, no resto dos cursos tamén se procede de xeito análogo. Por exemplo, en 

Bioloxía de 2º de bacharelato as primeiras sesións de clase son dedicadas a un repaso de conceptos 

básicos de Química, que o alumnado non adoita posuír, ben porque non se completou en cursos 

anteriores, ben porque esqueceron unha boa parte do que deberían ter asimilado. A experiencia ilustra 

que esta actividade de introdución adoita se proveitosa e redunda positivamente no desenvolvemento 

posterior da materia. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As medidas concretas de atención á diversidade previstas para aquelas persoas que necesiten algún 

reforzo educativo na aula son as seguintes: 

1) En canto aos agrupamentos: darlle preferencia ás actividades en parellas ou en pequeno grupo, de 

xeito que cando o/a alumno/a faga as actividades de tipo xeral poida ser titorizado polos seus 

compañeiros. 

2) En canto ao tempo: darlle máis tempo que os demais para a resolución das tarefas, introducíndolles 

novos contidos a un ritmo máis lento. 

3) En canto aos contidos: traballar con el/ela só os contidos básicos e mínimos comúns para todos, 

priorizándoos de acordo coa súa funcionalidade. 
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4) En canto ás actividades: proporcionarlles actividades de reforzo dos contidos desenvolvidos na 

unidade, sempre a nivel do que poderiamos chamar aprendizaxes ou contidos de grao mínimo ou 

reducíndolles as dificultades de realización. Prevense así mesmo actividades de ampliación, graduando 

a dificultade e os ritmos das mesmas e realizando diferentes agrupamentos na aula. 

5) Coa nova situación que se nos presenta derivada da pandemia do coronavirus, prestarase especial 

atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e ao alumnado que teña 

dificultades derivadas da fenda dixital.  

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Nesta programación traballaranse, a través dos recursos, metodoloxía, agrupamentos e actividades, 

elementos transversais (ET) como:  

1) A comprensión lectora (CL): coa da lectura de textos científicos, libros de divulgación científica 

como os que se propoñen en posteriores apartados para contribuír ao Proxecto Lector, notas de prensa, 

etc.  

2) A expresión oral e escrita (EOE): mediante a realización de traballos escritos e posterior 

presentación oral, debates, probas orais, etc.  

3) A comunicación audiovisual (CA): a través da visualización de vídeos e DVD ou a exposición de 

traballos usando powerpoint; ou programas similares.  

4) As tecnoloxías da información e comunicación (TIC): mediante a realización de buscas en internet 

ou presentacións dixitais. 

5) O emprendemento (EMP): a través da realización de proxectos de cada materia e proxectos 

interdisciplinares.  

6) A educación cívica (EC): no día a día, nas actividades de laboratorio, nas saídas extraescolares, etc.  

Tamén se traballarán de forma transversal valores como: valores persoais (liberdade, xustiza, 

democracia, etc), a prevención da violencia (resolución de conflitos , acoso escolar…) e a seguridade 

viaria.  

De forma cotiá realizaranse actividades que fomenten actitudes de respeto cara o medio ambiente e 

cara o consumo responsable, algo fundamental dentro da Bioloxía e a Xeoloxía.  
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

A continuación detállanse algunhas das posibles actividades complementarias e extraescolares para 

este curso. Nas primeiras reunións de Departamento debaterase sobre a posibilidade de realizalas  

tendo en conta a actual situación de crise sanitaria provocada polo coronavirus, na que se teñen que 

mantén en todo momento as medidas de seguridade. A decisión será comunicada á Vicedirección do 

Centro. Aclarar que esta é unha listaxe que pode ser sometida a modificacións ao longo do curso.  

- 1º da ESO:  

- Visita do Acuario de O Grove (2ª avaliación) 

- Estudo das pradarías mariñas de O Vao co CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e 

Divulgación Ambietal de Galicia) (3ª avaliación) 

- 3º da ESO: 

- Conferencia da Organización Nacional de Transplantes (ONT) sobre a problemática dos 

transplantes de órganos. (1ª avaliación) 

- Visita aos museos científicos de A Coruña: Casa das Ciencias, Domus e Acuarium. (2ª avaliación) 

- 4º da ESO: 

- Ruta xeolóxica co xeólogo Fran Canosa pola zona de Lanzada – Montalvo (3ª avaliación) 

- 1º de Bacharelato: 

- Taller para elaborar fármacos ou traballar coa PCR nun dos laboratorios do Domus (A Coruña). 

(2ª avaliación) 

- Visita do INIBIC para coñecer como se traballa en proteómica en relación a determinadas 

enfermidades. (3ª avaliación) 

- Visita ao Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) da Universidade da Coruña para 

coñecer como se traballa nun laboratorio profesional. (3ª avaliación) 

Ademais, poderase participar noutras actividades planificadas polo centro e relacionadas coa materia 

de Bioloxía e Xeoloxía, dependentes da oferta anual:  

- Participación no proxecto interdisciplinar do centro, se é o caso. 

- Asistencia a xornadas, conferencias de divulgadores científicos etc., interesantes desde o punto de 

vista da área. 
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- Participación en obradoiros organizados polo Concello ou outros organismos, relacionados con 

aspectos científicos e ambientais. 

- Visita a exposicións itinerantes ou temporais relacionadas de interese. 

- Visita a empresas, institutos de investigación e centros oficiais nos que se desenvolvan labores 

relacionados coa contidos da área. 

13. CONTRIBUCIÓN A PLANS E PROXECTOS DO CENTRO EDUCATIVO 

Máis alá da aprendizaxe dos contidos académicos que esixe a educación formal, o alumnado debe 

adquirir unha serie de destrezas e habilidades para o manexo de medios de uso común na súa vida 

cotiá. Por iso, contribuirase ós seguintes plans e proxectos do seguinte xeito: 

- Plan para o fomento das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC): mediante o uso de 

recursos audiovisuais e dixitais nas sesións expositivas ou na busca de información na rede. 

- Plan de convivencia: mediante actividades en equipo, os proxectos de investigación, debates ou 

mediante a realización de traballos que impliquen unha toma de decisión conxunta e democrática.  

- Proxecto lingüístico: as clases impártense en lingua galega, e a realización de traballos e actividades 

lévase a cabo na mesma lingua. 

- Proxecto lector: facendo actividade de busca de información en libros da biblioteca, lectura de 

noticias nos xornais, lectura de libros de divulgación científica, como os que a continuación se detallan: 

- O libro dos Océanos. Que ameaza ao mar. Esther Gonstalla. Editora Catro Ventos.  

- Auga para todos. Francisco Díaz Fierros. Biblioteca de Divulgación Científica da USC. ISBN: 

978-84-16954-50-6 

- Viaxeiros. Animais Extraordinarios. Xulio Gutiérrez. Editorial Kalandraka. ISBN: 978-84-16721-

38-2.  

- Historia do ADN. Daniel Soutullo. Xerais. ISBN: 978-84-9121-045-0.  

- Darwin. La Biografía Gráfica. Eugene Byrne Gurr. Norma Editorial. ISBN: 978-84-679-2196-0 

- NeuroCómic. Matteo Farinella y Hanna Ross. Norma Editorial. ISBN: 978-84-679-1610-2 

- Microbiota. Los microbios de tu organismo. Ignacio López-Goño. Editorial Guadalmazán. ISBN: 

978-84-94778-65-0. 
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- ¡Que se le van las vitaminas! Deborah García Bello. Editorial Paidós Ibérica. ISBN: 978-84-493-

3406-1.  

- Una breve historia de casi todo. Bill Bryson. RBA Libros. ISBN: 978-84-929-6679-0 

- La Geología en 100 preguntas. Vicente del Rosario Rabadán. Editorial Nowtilus. ISBN: 978-84-

996-7928-0 

- El Jinete pálido. 1918. La epidemia que cambió el mundo. Laura Spinney. Editorial Crítica. ISBN: 

9788417067663 

- Os nenos da varíola. María Solar. Galaxia. ISBN: 978-84-9151-026-0 

- La evolución de Calpurnia Tate. Roca Editorial. ISBN: 8492833157 

- El curioso mundo de Calpurnia Tate. Roca Editorial. ISBN: 9788499186368  

 

14. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

É necesario que o profesor/a leve a cabo un control do seu traballo para comprobar a eficacia do 

mesmo, valorando a súa relación coa labor docente, co alumno/a e coa materia. Os indicadores de 

logro se recollen nos dous seguintes cuestionarios, que se cubrirán ao final do curso e que 

posteriormente se incorporarán na memoria final do Departamento. 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         
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Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade      

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

A avaliación da presente programación didáctica levarase a cabo mediante: 

• Reunións de departamento, nas que se analizará o grao de avance na materia en relación á 

programación, así como diversos cambios propostos para adaptarse ás necesidades educativas do 

alumnado. 

• Memoria de final de curso, onde se reflictirán os contidos impartidos da programación anual, 

cambios propostos na mesma para sucesivos cursos ou problemas á hora de poñer en práctica o 

acordado na mesma. 

• Ademais, darémoslle resposta ao seguinte cuestionario ao final de curso e incorporarémolo á 

memoria do Departamento: 
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2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

Obsevacións: 


