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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
 

Criterios de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

1ª e 2ª avaliacións: 

 Bloque1: A evolución da vida 

- Unidade 1 
- Unidade 2 
- Unidade 3 
- Unidade 4 
- Unidade 5 

Esta materia que se impartiu durante as dúas primeiras avaliacións non sofre cambios nos 
estándares con respecto da programación inicial.  

3ª avaliacíón:  

Bloque 2: A dinámica da Terra 
- Unidades 9, 10, 11, 12 

Bloque 3: Ecoloxía e medio ambiente 
- Unidades 6, 7, 8 

Bloque 2. A dinámica da Terra 

B2.3. Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis 
importantes da historia da Terra. 

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. 

B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos xeolóxicos, 
utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

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

B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís 
topográficos como procedemento para o estudo dunha 
zona ou dun terreo. 

BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís 
topográficos.. 

BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, 
aplicando os principios de superposición de estratos, 
superposición de procesos e correlación. 

B2.6. Comprender e comparar os modelos que explican a 
estrutura e a composición da Terra. 

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

B2.7. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da 
Terra coa teoría da tectónica de placas. 

BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da 
Terra e asóciaas cos fenómenos superficiais. 

B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da 
expansión do fondo oceánico. 

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva 
continental e da expansión do fondo oceánico. 

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao 
movemento da litosfera e relacionalos coa súa situación en 
mapas terrestres. Comprender os fenómenos naturais 
producidos nos contactos das placas. 

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

BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das 
placas no relevo. 

B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os 
oróxenos térmicos. 

BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos 
terrestres. 
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B2.11. Contrastar os tipos de placas litosféricas e asociarlles 
movementos e consecuencias. 

BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con 
procesos tectónicos. 

B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa evolución, 
é resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos 
internos e externos. 

BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia 
da dinámica externa e interna. 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, 
poboación, comunidade, ecotón, hábitat e nicho ecolóxico. 

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

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e 
avalía a súa importancia para manter o equilibrio do 
ecosistema. 

B3.2. Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes 
medios, mediante a utilización de exemplos. 

BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un 
ambiente determinado, relacionando a adaptación co factor 
ou os factores ambientais desencadeantes deste. 

B3.3. Categorizar os factores ambientais e a súa influencia 
sobre os seres vivos, e recoñecer o concepto de factor 
limitante e límite de tolerancia. 

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. 

B3.4. Identificar as relacións intraespecíficas e 
interespecíficas como factores de regulación dos 
ecosistemas. 

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos 
en contextos reais. 

B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. 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. 

 

2. Avaliación e cualificación 

2. Avaliación. 

Procedementos avaliación:  

a. Observación: puntualidade nas entregas, así coma o interese 
demostrado na corrección dos fallos advertidos, ou a orde e 
pulcritude na presentación das tarefas. 

b. Entregas de tareas de repaso, reforzo ou ampliación pola Aula 
virtual, ou correo electrónico no caso excepcional de que non 
poida entregar pola Aula Virtual. 

c. Tareas para a  recuperación. 
d. Autoavaliación  
e. Calquera outro que se propoña. 
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Instrumentos avaliación:  

a. Tarefas propostas na Aula Virtual: As propias tarefas realizadas 
no caderno de traballo ou a ordenador e entregadas 
posteriormente en formato de documento de texto,  pdf,  
fotografías ou escaneos: resumes, esquemas, boletíns ou 
calquera outra. 

b. Recuperación: proporanse tareas e actividades puntuables para 
recuperación, que deberán ser respetados polo alumnado en 
tempo e forma. 

c. Autoavaliación: Solucionario facilitado para autocorrección 
dalgunhas tarefas. 

Cualificación final : (Indicar o procedemento para obter a cualificación 

final de curso ) 

a. As avaliacións 1ª e 2ª farán media ponderada: 
i. 1ª avaliación: 70% 
ii. 2ª avaliación: 30 % 

b. Recuperación: A recuperación farase por os medios telemáticos 
axeitados ou según disposición da normativa vixente no 
momento. Poderáse realizar algunha proba para facer media coa 
entrega de tarefas propostas. De non realizar as 
tareas/actividades/probas propostas, considérase non superada. 

c. Necesítase un 5 nas dúas primeiras avaliacións para superar a 
materia. No caso contrario deberá presentarse á convocatoria 
extraordinaria. 

d. A 3ª avaliación: Cada tarefa entregada puntuará cunha 
porcentaxe proporcional, na que o 100% correspondería á 
totalidade das tarefas propostas. En conxunto serán valoradas 
para subir nota media das dúas primeiras avaliacións ata 1 punto. 
De non presentar as tarefas propostas, a valoración será de 0 
ptos. 

Proba extraordinaria de setembro: 

a. Avaliación dos trimestres 1º e 2º mediante proba escrita, no caso 
de que sexa posible presencial. Terase en conta a materia 
impartida ata o día 13 de marzo 2020: Unidades 1,2,3,4,5.  

b. Os estándares están recollidos na programación inicial do curso. 

Alumnado de materia pendente  

Non se dá o caso nesta materia. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  

MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

GRUPO: 4º ESO A / 4º ESO B 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 

Actividades:  

a. Repaso e reforzo:  

i. resumes, (que xa era obrigatorio presentalos na libreta o 
día do exame antes do estado de alarma). 

ii. actividades básicas xenéricas e variadas (definicións, 
cuestións curtas ou de desarrollo, fotografías, esquemas, 
cortes xeolóxicos, problemas). 

b. Recuperación: 

i. Tarefas, actividades, cuestionarios, probas ou calquera 
outra,  a realizar ou entregar no formato e tempo 
estipulado. 

c. Ampliación 

i. Pdf e demáis material proporcionado pola profesora. 

ii. Actividades para cada unidade ou por apartados da 
unidade. 

d. Solucionarios para autocorrección por parte do alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

a. Aula virtual: proposta de tarefas semanais, con prazo de entrega, 
normalmente dunha semana.  

b. Correo electrónico 
c. Comunicación mediante mensaxería 
d. Calquera outra plataforma ou ferramenta de interés 

Materiais e recursos : 

a. Libro do alumno 
b. Caderno do alumno 
c. Materiais proporcionados pola profesora 
d. Ordenador, móvil ou tableta, a dispor por parte do alumno 
e. Internet 
f. Calquera outro material ou recurso necesario para desenvolver as 

actividades. 
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4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias. Indicar o procedemento que o 

profesorado empregará para informar ao alumnado.  

a. Aula virtual 

b. Correo electrónico 

c. Titores  

d. Mensaxería  

e. Calquera outra que fora necesario. 

Publicidade. Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


