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1. Profesorado do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
                  
  O profesorado que constitúe o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES Pazo da

Mercé durante o curso académico 2017-2018 é o seguinte:

Mª Concepción Boente Cima PES con destino definitivo que imparte clase na 
ESO e  Bacharelato

Mª Dolores Padín Prego PES con destino provisional que imparte clase 
na ESO e  Bacharelato

Consuelo González Martínez Mestra adscrita ao centro que imparte clases na
ESO

2. Materias e ámbitos asignados ao Departamento

Nivel Materias Características Grupos e horas
semanais

1ºESO
Bioloxía-Xeoloxía Obrigatoria 2/4

Promoción de Estilos de
Vida saudables

Libre configuración 1/1

2º ESO Física e Química Obrigatoria 2/3

ACM Obrigatoria PMAR 1/8

3ºESO Bioloxía-Xeoloxía Obrigatoria 2/2

4ºESO
 Bioloxía-Xeoloxía  Materia de opción do bloque de

materias troncais
1/3

CAAP Materia de opción do bloque de
materias troncais

1/3

1ºBAC
Bioloxía-Xeoloxía  Materia de opción do bloque de

materias troncais
1/4

Anatomía Aplicada Específica de opción 1/3

2ºBAC Bioloxía Materia de opción do bloque de
materias troncais

1/4
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3. Lexislación

Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico
2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

A modificación realizada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora
da calidade educativa, na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece
unha nova organización da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

En  desenvolvemento  normativo  posterior,  o  Real  decreto  1105/2014,  do  26  de
decembro, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato, estableceu o currículo básico desas dúas etapas.

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, dítase en
exercicio das competencias propias de Galicia no desenvolvemento dos aspectos básicos
regulados a nivel estatal.

Por outra banda, ditouse a Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a
relación  de  materias  de  libre  configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros
docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o
seu currículo e a súa oferta.

Así  mesmo,  o  Ministerio  de  Educación,  Cultura  e  Deporte  ditou  o  Real  decreto
665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao
exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación
profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado a ás
especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria.

4. Introdución e contextualización
  

A materia de Bioloxía e Xeoloxía, tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria
como no bacharelato,  debe contribuír  a que o alumnado desenvolva as competencias
clave de cada etapa educativa, pondo especial atención na adquisición da competencia
científica  en  todas  as  súas  dimensións.  Non  se  trata,  pois,  unicamente  de  adquirir
coñecementos relacionados coa bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado aprenda
a  observar  e  a  reflexionar  sobre  situacións  reais,  recoller  datos,  tomar  decisións,  ter
curiosidade,  iniciativa,  motivación  e  moitos  outros  aspectos  que  o  leven  a  un  mellor
desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social. 

A Bioloxía e a Xeoloxía deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a súa
autoestima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de decisións
democráticas a todos os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade
cultural. Durante estas etapas perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir
mellorando un nivel competencial que conduza o alumnado a non perder o interese que
ten desde o comezo da súa temperá actividade escolar por non deixar de aprender.
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Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos
seres vivos e a súa interacción coa Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a
conservación do ambiente ten para todos os seres vivos. Tamén durante este ciclo, a
materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O principal obxectivo é que o
alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar o seu corpo
a nivel tanto físico como mental,  así como valorar e ter unha actuación crítica ante a
información  e  ante  actitudes  sociais  que  poidan  repercutir  negativamente  no  seu
desenvolvemento físico, social e psicolóxico. 

Preténdese tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de
preservar o ambiente polas repercusións que ten sobre a súa saúde. Así mesmo, deben
aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das consecuencias que estas
teñen na súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos
avances médicos e no impacto da calidade de vida das persoas. 

Neste  primeiro  ciclo,  o  bloque  "Habilidades,  destrezas  e  estratexias.  Metodoloxía
científica" e o bloque “Proxecto de investigación" son comúns a primeiro e a terceiro de
ESO. Dado que a Bioloxía e Xeoloxía son disciplinas de carácter científico, debemos ter
sempre eses bloques como marco de referencia no desenvolvemento do currículo. Non se
trata,  por  tanto,  de  bloques  illados  e  independentes  dos  demais,  senón  que  están
implícitos en cada un deles e son a base para a súa concreción. 

5. Compoñentes do Currículo. 

A. Obxectivos
     Os obxectivos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao
rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe
intencionalmente planificadas para tal fin.

      B. Contidos
     Os contidos son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición
de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias,
ámbitos,  áreas e módulos,  en función das ensinanzas,  das etapas educativas ou dos
programas en que participe o alumnado

      C. Criterios de avaliación
     Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se
quere  valorar  e  que  o  alumnado  debe  lograr,  tanto  en  coñecementos  coma  en
competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 

D. Estándares de aprendizaxe
Entenderase  por  Estándares  de  aprendizaxe  avaliables  as  especificacións  dos

criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan
o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Deben ser
observables,  medibles  e  avaliables,  e  permitir  graduar  o  rendemento  ou  o  logro
alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.
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        E. Competencias clave. 
Segundo  o  Artigo  2  apartado  b)  do  Decreto   86/2015,  do  25  de  xuño  as

Competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de
cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades
e a resolución eficaz de problemas complexos.

Para os efectos deste decreto, e segundo o Artigo 3 do mesmo, as competencias
clave do currículo serán as seguintes: 

a. Comunicación lingüística (CCL). 
b. Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía

(CMCCT).
c. Competencia dixital (CD). 
d. Aprender a aprender (CAA). 
e. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
f.  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
g. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

A descrición  das  relacións  entre  as  competencias,  os  contidos  e  os  criterios  de
avaliación na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de
conformidade  coa  Orde  ECD/65/2015,  do  21  de  xaneiro,  pola  que  se  describen  as
relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación
primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

Contribución das materias ás Competencias clave.

A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como escrita,
constitúe  un  eixe  fundamental  no  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  do  coñecemento
científico,  contribuíndo  ao  desenvolvemento  da  Competencia  en  comunicación
lingüística  (CCL). Nesta  área  trátase  de  desenvolver  a  capacidade  de  comprensión
cando se fan lecturas de textos científicos e o alumnado aprende a diferencialos doutros
que  non  son  científicos,  cando  se  contrastan  materiais  escritos  e  audiovisuais  de
diferentes  fontes,  tanto  descritivos  como argumentativos,  nun  proceso  que  pasa  pola
identificación dos conceptos e ideas principais, a interpretación do papel que desempeñan
segundo  o  contexto  e  as  relacións  que  se  establecen  entre  eles.  Na  resolución  de
problemas  débese  estimular  a  lectura  comprensiva  a  través  da  contextualización  da
situación,  da  identificación  dos  conceptos  que  aparecen  e  das  relacións  que  se
establecen entre os ditos conceptos e os datos. No ensino da área a expresión oral e
escrita busca a coherencia e precisión no uso da linguaxe, tanto no nivel descritivo como
no interpretativo. Trabállase a expresión cando se emiten hipóteses, contrástanse ideas,
acláranse significados sobre conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes,
realízanse sínteses,  elabóranse mapas conceptuais,  extráense conclusións,  realízanse
informes ou organízanse debates onde se fomenten actitudes que favorezan a mellora na
expresión  oral  e  escrita,  a  confianza para  expresarse en público,  o  saber  escoitar,  o
contrastar opinións e ter en conta as ideas dos demais. 
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Plan  de  mellora  na  competencia  lingüística:   para  traballar  esta  competencia
teranse en conta os seguintes apartados:

a) Comprensión de textos:
En  cada  Unidade  Didáctica  ou  bloque  de  contidos  traballarase  polo  menos  unha

actividade do tipo:
• Audicións en todas as materias (temas relacionados con ela): vídeo internet, radio,

lectura textos, música, publicidade... .
• Charlas e conferencias no centro ou fora.
• Elaboración de textos sobre audicións, charlas....
• Exercicios de compresión lectora (reflexións sobre texto, preguntas, valoracións... )
As preguntas poderán facerse como test, verdadeiro/falso, respostas múltiples...
Os textos tamén deberán incluir gráficos, mapas, esquemas, formularios, anuncios...

b) Produción (expresión) de textos:
Expresión oral
• Potenciación  da  expresión  oral  en  todas  as  materias:  exposicións,  debates,

argumentacións, dramatizacións, reclamacións ou simplemente exposición de como se fai
un exercicio.

Expresión escrita.
• Traballo de técnicas de composición de textos (trabállase nas materias de lingua e

aplícase en todas as materias)
• Redacción de: documentos, reclamación, cartas, exercicios, artigo xornalístico...

c) Compromiso de "corrección lingüística e escrita".
En tódalas probas e traballos escritos descontarase un mínimo dun 10% da nota por:
• Normas ortográficas.
• Corrección léxica e gramática
• Presentación

Contribúe  esta  área  ao  desenvolvemento  da  Competencia  matemática  e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT),  dado que o coñecemento
científico se cuantifica grazas á linguaxe matemática. O emprego de números, símbolos,
operacións e relacións entre eles forman parte da metodoloxía científica e constitúen unha
base importante para a comprensión de leis e principios. Na realización de investigacións
sinxelas,  traballos  prácticos  ou  resolucións  de  problemas desenvólvense  capacidades
para  identificar  e  manexar  variables,  para  organizar  e  representar  datos  obtidos  de
maneira experimental, para a interpretación gráfica das relacións entre eles, para realizar
operacións con números e símbolos, para atopar as solucións correctas, para cuantificar
as  leis  e  principios  científicos  e  para  utilizar  estratexias  básicas  na  resolución.  Nas
ciencias  da  natureza  emprégase  o  razoamento  matemático  como  apoio  cara  a  unha
mellor comprensión das relacións entre conceptos.

A área de ciencias da natureza contribúe á Competencia dixital  (CD),  xa que se
traballan habilidades para identificar, contextualizar, relacionar e sintetizar a información
procedente  de  diferentes  fontes  e  presentada  en  diversas  linguaxes  propias  das
tecnoloxías  da  información  e  comunicación,  como  os  buscadores  pola  internet,
documentos dixitais,  foros,  chats,  mensaxaría,  xornais dixitais,  revistas divulgativas na
web, presentacións electrónicas e simulacións interactivas.  Cando se traballa a crítica
reflexiva  sobre  as  informacións  de  tipo  científico  que  achegan  as  tecnoloxías  da
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información  e  a  comunicación,  foméntanse  actitudes  favorables  ao  emprego  delas
evitando  o  seu  emprego  indiscriminado.  Cando  se  apoia  a  aprendizaxe  de  modelos
teóricos por medio de simulacións, cando se traballan representacións de datos por medio
de programas informáticos, cando se realizan experiencias virtuais para contrastalas coas
reais,  cando se representan estruturas moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas,
situacións problemáticas coa axuda dos ordenadores, desde a área estase a contribuír á
competencia dixital.

O desenvolvemento da Competencia Aprender a aprender (CAA), desde os ámbitos
científico e tecnolóxico,  nun mundo en continuo e acelerado cambio,  implica espertar
inquedanzas  e  motivacións  cara  á  aprendizaxe  permanente.  Cando  afloran  as  ideas
previas do alumnado sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa que
se está a promover que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus propios
coñecementos  e  limitacións.  Pódese  empregar  a  historia  da  ciencia  para  que  os
estudantes non caian no desánimo de estar case sempre errados nas súas concepcións,
cando ata os máis grandes científicos experimentaron erros e resistencias ás novas ideas.

En relación coas Competencias sociais e cívicas (CSC), esta área trata de dotar ao
alumnado das habilidades necesarias para comprender a problemática actual en relación
coa  súa  persoa,  co  resto  da  sociedade  e  co  planeta.  A aproximación  do  currículo  á
situación concreta na cal se vive facilita a participación activa do alumnado en actividades
que impliquen esa cidadanía responsable. As ciencias da natureza contribúen a coñecer e
aceptar  o  funcionamento  do  corpo,  respectar  as  diferenzas,  afianzar  os  hábitos  de
coidado  e  saúde  corporais  e  ser  críticos  cos  hábitos  sociais  pouco  saudables  e  a
contribuír  á  conservación  e  mellora  do  ambiente.  Os  debates  históricos  sobre  as
diferentes  concepcións  dos  fenómenos  que  afectan  as  persoas  serven  para  traballar
habilidades sociais relacionadas coa participación, cooperación e poñerse en lugar dos
outros,  aceptar  diferenzas,  respectar  os  valores,  crenzas  e  incluso  a  diversidade  de
culturas.

A contribución da área á Conciencia e expresións culturais (CCEC).  Na expresión
das ideas, conceptos e principios das ciencias da natureza empréganse, de xeito creativo,
diferentes  códigos  artísticos  para  representar  fenómenos  ou  situacións  dun  xeito
comprensible.Desde  a  área  de  ciencias  contribúese  a  desenvolver  esta  competencia
cando se promove a presentación das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se
lles deixa ás alumnas e aos alumnos a liberdade de elixir os ditos formatos estéticos e
artísticos,cando se utilizan os museos de ciencias para espallar os xeitos de pensar ou
facer doutras culturas, ou nas exposicións relacionadas co ámbito científico, como medio
de coñecer, comprender e desfrutar do coñecemento científico.

F. Metodoloxía didáctica.
Conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo

profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do
alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.

A metodoloxía empregada no desenvolvemento das materias e ámbitos asignados ao
Departamento  de  Bioloxía  e  Xeoloxía  adaptarase  en  liñas  xerais  á  proposta  a
continuación,  aínda que cada profesor  ou profesora deberá  incluír  as estratexias  que
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mellor se axusten á súa materia ou ámbito e ás características do seu grupo de alumnos e
alumnas. A ensinanza debe ser comprensiva e diversificada.

*Metodoloxía específica da área
A metodoloxía didáctica nas Ciencias da Natureza debe favorecer á capacidade do

alumno para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos
apropiados da investigación, subliñando a relación dos aspectos teóricos das materias
coas súas aplicacións prácticas na sociedade. É o estudante quen constrúe o seu propio
coñecemento mediante un proceso de análise e síntese sucesivas que pon a proba as
súas propias teorías. Desde esta perspectiva, é moi importante conferir ao alumnado o
grao de autonomía necesario para que poida afrontar dunha forma persoal a comprensión
e a valoración da ciencia.

De acordo coa concepción construtivista da aprendizaxe, é importante que exista un
equilibrio entre as estratexias expositivas (ensinanzas por transmisión-recepción para a
introdución de nova información de contido científico) e as  estratexias didácticas de
indagación, que permiten que os alumnos e alumnas aprendan a estudar a información e
a tomar decisións por si mesmos.

Partindo  dos  coñecementos  adquiridos  nos  cursos  anteriores  afondarase  no  seu
estudo ao mesmo tempo que se amplía o abano dos mesmos, facendo fincapé non só no
seu carácter experimental mediante actividades que impliquen o uso de procedementos
científicos, senón tamén tendo en conta o importante papel do intercambio de ideas e
coñecementos  que  permiten  os  textos  escritos,  así  como  o  traballo  en  grupos  e  a
intervención en debates.  As técnicas de traballo en grupo son un dos procedementos
pedagóxicos máis útiles e significativos que axudan ao alumno no seu perfeccionamento
persoal  e  social.  No  grupo  as  redes  de  comunicación  establécense  con  maior
espontaneidade e maior eficacia entre os seus membros que entre o profesor e o seu
alumnado. Traballarase, polo tanto, a nivel individual, por parellas, en grupo pequeno (3-6
alumnos) e en grupo-clase en función do tipo de actividades que se estean a realizar.

En cada unha das materias ou ámbitos impartidos polos membros do departamento
de  Bioloxía  e  Xeoloxía,  durante  o  desenvolvemento  dos  correspondentes  bloques  de
contidos, realizaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe diversas, de acordo coa
seguinte secuencia didáctica:

• Actividades de iniciación, necesarias para coñecer as ideas previas do alumnado
sobre os contidos que se van tratar con posterioridade; para que as alumnas e alumnos
recorden coñecementos e comproben que estes deben ser ampliados e transformados; e
para predispoñelos favorablemente para a aprendizaxe.

• Actividades de desenvolvemento e estruturación, que serven para que o alumnado
tome  contacto,  poña  en  práctica  e  asimile  os  contidos;  para  que  compare  os
coñecementos  anteriores  cos  novos;  e  para  que  incorpore  os  novos  contidos  á  súa
experiencia persoal.

• Actividades de aplicación e afondamento, útiles para que os estudantes amplíen e
apliquen a novas situacións e contextos os coñecementos adquiridos.

• Actividades de consolidación e síntese, para dar solidez e firmeza ao aprendido.
• Actividades de reforzo, para aqueles que non progresen adecuadamente.
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• Actividades  específicas  de  avaliación,  que  serven  para  comprobar  o  grao  de
aprendizaxe logrado polos alumnos e alumnas; para detectar erros, inexactitudes e fallos
nos coñecementos adquiridos; e para reforzar aprendizajes.

    Estas actividades de ensinanza e aprendizaxe deberán ser variadas e motivadoras,
deberán poder ser resoltas polo alumnado coa orientación do profesor ou profesora e con
suficiente  material  didáctico,  deberán  favorecer  un  traballo  investigador  de  busca  de
información  e  deberán  permitir  aos  estudantes  valorar  o  aprendido  durante  a  súa
realización.

Na Educación Secundaria Obrigatoria hai que partir dos coñecementos anteriores
para irse achegando progresivamente a interpretacións máis elaboradas sobre o mundo
que  nos  rodea.  Nos  dous  primeiros  cursos  afóndase  en  aspectos  máis  descritivos  e
observables dos conceptos, aínda que se introducen modelos explicativos sinxelos, polo
que sempre que sexa posible as actividades de ensinanza-aprendizaxe realizaranse no
laboratorio ou en contacto directo coa natureza. En terceiro e cuarto curso, tendo en conta
a madurez cognitiva do alumnado, afóndase máis no nivel interpretativo das ciencias e
empréganse  modelos  máis  complexos  e  teóricos  para  interpretar  os  fenómenos  e
aspectos do medio.

No  Bacharelato, dadas  as  características  do  alumnado  en  canto  á  madureza
intelectual, é posible aumentar a autonomía persoal na aprendizaxe respecto a cursos
anteriores. Esta autonomía non significa que os alumnos traballen só individualmente,
senón  que  poderán  traballar  en  pequenos  grupos,  desenvolvendo  actitudes  de
cooperación entre eles.

Para  desenvolver  as  capacidades  que  os  obxectivos  de  bacharelato  requiren
propóñense as seguintes estratexias metodolóxicas:

• Crear  na  aula  un  clima  que  favoreza  as  aprendizaxes  significativas,  que
desenvolva  o  interese  pola  materia  e  os  seus  estudos  posteriores,  e  que  permita  a
comunicación  e  o  intercambio  de saberes e  experiencias  na aula  como base para  o
desenvolvemento integral como persoas.

• Propiciar  a  construción  dunha  imaxe  da  ciencia,  e  en  particular  da  bioloxía  e
xeoloxía, non estática, entendendo que a provisionalidade das súas conclusións e teorías
é unha das súas características fundamentais.

• Ter  en  conta  as  ideas  previas  do  alumnado  para  o  deseño  e  a  secuencia  de
actividades, e facilitar a construción de aprendizaxes cooperativas que propicien o cambio
conceptual, metodolóxico e actitudinal.

• Dotar  ao  alumnado  de  ferramentas  que  lle  permitan  iniciarse  nos  métodos  de
investigación mediante a preparación de actividades nas que un dos obxectivos sexa o
desenvolvemento de procedementos.

• Propoñer actividades que poñan de manifesto a correlación entre os fenómenos
estudados  na  aula  e  os  da  vida  cotiá,  mediante  análise  de  situacións  concretas,
comentarios  de novas de actualidade ou realizando saídas didácticas  (a  laboratorios,
fábricas, itinerarios xeolóxicos, etc.) combinadas con informes ou traballos específicos,
facendo especial fincapé nas características xeolóxicas e na biodiversidade de Galicia.

11



6. Medidas de atención á diversidade

Para atender á Diversidade e aos Alumnos con Necesidades Específicas de Apoio
Educativo temos que adaptar o noso ensino á aprendizaxe de todos e cada un deles. É
dicir, debemos incluír a todos os alumnos dentro da actividade ordinaria do grupo, pero á
vez, prestar (directa ou indirectamente) unha atención máis individualizada a aqueles que
o necesiten.

Para iso dispoñemos de diversas medidas incluídas nun abano que vai dende as máis
ordinarias ás máis específicas.

Así,  para  aqueles  casos  máis  simples,  podemos  atender  á  diversidade  mediante
pequenas  modificacións  a  nivel  metodolóxico  e/ou  de  recursos.  Podemos
implementar actividades de reforzo ou de ampliación, podemos agrupar os alumnos de
diferentes  maneiras  para  favorecer  a  súa aprendizaxe,  variar  os  estilos  de  ensino,  e
utilizar recursos didácticos específicos que faciliten a aprendizaxe e/ou permitan afondar
nela.

No  caso  de  que  as  medidas  máis  xerais  non  fosen  suficientes  para  atender  á
diversidade, contamos con outras medidas cun carácter máis específico. Correspóndelle á
consellería con competencias en materia de educación regular estas medidas de atención
á diversidade, organizativas e curriculares, incluídas as medidas de atención ao alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo. Esta regulación realizarase de acordo co
previsto no artigo 16.2 do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro: 

• Integración  de  materias  en  ámbitos  de  coñecemento no  primeiro  curso de
educación  secundaria  obrigatoria.  O  artigo  18  do  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,
determina que os centros docentes poderán agrupar as materias do primeiro curso en
ámbitos  de  coñecemento,  coa  finalidade  de  facilitar  o  tránsito  do  alumnado  entre  a
educación primaria e o primeiro curso da educación secundaria obrigatoria.

Este tipo de agrupación deberá respectar os contidos, os estándares de aprendizaxe
avaliables e os criterios de avaliación de todas as materias que se agrupan, así como o
horario asignado ao conxunto delas. Esta agrupación terá efectos na organización das
ensinanzas, pero non nas decisións asociadas á avaliación e á promoción.

A  constitución  destes  agrupamentos  requirirá  autorización  expresa  do  servizo
provincial de Inspección Educativa.

• Os Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento, regulados no artigo
20 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  forman parte das medidas extraordinarias de
atención á diversidade e teñen por  finalidade facilitar  que os alumnos e as alumnas,
mediante unha metodoloxía específica e unha organización de contidos e materias do
currículo diferente á establecida con carácter xeral, alcancen as competencias do primeiro
ciclo da educación secundaria obrigatoria, poidan cursar o cuarto curso pola vía ordinaria
e obteñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

 O currículo dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento no ámbito
científico e matemático, abrangue os aspectos básicos do currículo correspondente ás
materias  de Matemáticas Orientadas ás  Ensinanzas Aplicadas,  Bioloxía  e Xeoloxía,  e
Física e Química; sendo o seu horario semanal de oito horas.
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A avaliación do alumnado nos ámbitos  que conforman o programa de mellora da
aprendizaxe e do rendemento terá como referente fundamental  as competencias e os
obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación e os
estándares de aprendizaxe avaliables. 

7. Educación en valores

Aínda que todos os valores están presentes na programación , no caso da área de
Ciencias  da Natureza cinco deles  merecen un tratamento  especial  porque concernen
directamente  aos  contidos  propios  da  área:  é  o  caso  da  Educación  ambiental,  a
Educación para a saúde, a Educación sexual, a Educación do consumidor e a Educación
non sexista.

Educación ambiental:  O tratamento da Educación ambiental nos textos da área de
Ciencias da Natureza realízase en tres planos: na exposición dos contidos propios das
unidades de ecoloxía, en desenvolvementos complementarios que presentan problemas
ambientais concretos, e como impregnación xeneral de todos os temas.

Nas unidades de ecoloxía preséntanse os contidos básicos que constitúen as grandes
cuestións  da  Educación  ambiental.  Estes  contidos  van  dirixidos  á  comprensión  da
estrutura e compoñentes dos ecosistemas e á contemplación da natureza como un todo
interrelacionado  que  fará  posible  a  comprensión  e  a  presentación  dos  problemas
ambientais.

En  desenvolvementos  complementarios  amplíanse  convenientemente  algúns
problemas  ambientais,  que  se  estudan  e  consideran  baixo  a  perspectiva  científica
achegada polos contidos de ecoloxía. Así,  aspectos como a caza das baleas e a súa
consecuente  regresión,  a  destrución  dos  bosques  tropicais,  etc.,  trátanse  con  certa
profundidade e requírese que os alumnos e alumnas apliquen os seus coñecementos
para analizar as consecuencias de devanditos problemas.

Todos os temas dos textos da area de Ciencias da Natureza escribíronse baixo unha
perspectiva de respecto pola natureza. Isto fai que, mesmo nos temas puramente físicos
ou  químicos,  se  establezan  normas  básicas  de  actuación  para  non  prexudicar  os
ecosistemas,  se valoren as actitudes destinadas a conservar  os recursos naturais,  se
cuestionen adecuadamente as formas de enerxía perigosas para o medio ambiente e
proporanse formas de investigación respectuosas coa contorna.

Educación para a saúde:  O coñecemento da anatomía humana e a introdución do
estudo dos procesos fisiolóxicos mais importantes son o punto base para a presentación
dos temas de Educación para a saúde: con este punto de partida preséntanse temas tan
importantes  como  a  hixiene  persoal,  a  dieta,  o  deporte  e  o  coñecemento  dalgunhas
enfermidades (fundamentalmente infecciosas).

Mención especial merece o tratamento das sustancias tóxicas ou drogas. Desde unha
perspectiva  de  rexeitamento  do  uso  das  drogas,  tanto  as  legais  como  as  ilegais,  e
proporcionando a información necesaria, realizase un tratamento destas sustancias e dos
efectos que producen no organismo. Este estudo e un bo punto de partida para que os
alumnos e alumnas, nun momento do seu desenvolvemento no que se esta afianzando a
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súa personalidade,  formen unha opinión e reforcen unha actitude adecuada sobre as
drogas.

Educación  sexual:  O tratamento  da  educación  sexual  realizarase  sempre  dunha
forma científica, prudente e respectuosa coa persoa. En 1º e 2º de ESO, que coincide
aproximadamente coa adolescencia dos alumnos e alumnas, afóndase no coñecemento
dos órganos reprodutores e a hixiene dos mesmos, trátanse os cambios que se producen
nos adolescentes, e dicir,  o paso a madurez sexual,  e algunhas cuestións que poden
suscitar  preguntas  relativas  a  estes  cambios.  Cremos  conveniente  reservar  para  os
seguintes  cursos  informacións  sobre  a  conduta  sexual,  as  técnicas  de  control  da
natalidade, a reprodución asistida, etc.

Educación para o consumidor: Desde o punto de vista das Ciencias da Natureza, a
Educación para o consumidor esta estreitamente relacionada cos contidos da Educación
ambiental.  Aspectos relativos ao uso responsable dos recursos naturais,  tales como a
auga, as materias primas, as fontes de enerxía, etc., e a critica da presión consumista que
agride a natureza acelerando o uso dos recursos non renovables e xerando toneladas de
lixo non biodegradable, implican a ambos os temas valores.

Outros  contidos  da  Educación  do  consumidor,  como  a  elección  dos  alimentos
adecuados, a lectura dos compoñentes dos alimentos preparados, a verificación de que
se cumpren as normas e recomendacións de conservación e manipulación dos alimentos,
e  a  comprobación  da  data  de  caducidade,  son  aspectos  que  entran  no  campo  da
Educación para a saúde.

Educación non sexista: Presentase a muller en situacións de igualdade respecto ao
home,  tanto  no  ámbito  do  traballo  científico  como  noutros  cotiáns.  Por  outra  banda,
utilizase unha linguaxe “coeducativa” en todo momento, e tanto as imaxes como os textos
exclúen calquera discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como
base para realizar unha Educación para a igualdade de oportunidades que se estenda
non so a contorna científica, senón a todos os aspectos da vida cotiá.

8. Materiais e recursos didácticos 

A. Libros de texto

Cursos Libros de texto

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía.  Ed. Anaya

2º ESO ACM (Materiais aportados pola profesora)

3º ESO Bioloxía e Xeoloxía. (Materiais aportados pola profesora)

4º ESO Bioloxía e Xeoloxía . Ed. Santillana

1º BACH Bioloxía e Xeoloxía. Ed. Santillana

Anatomía Aplicada. Ed. Vicens Vives

2º BACH Bioloxía. (Materiais aportados pola profesora)
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B. Material bibliográfico de consulta
• Libros do alumno doutras editoriais
• Libros e revistas de divulgación científica
• Enciclopedias
• Publicacións periódicas (xornais, revistas…)
• Folletos informativos
• Dicionarios de galego, de castelán-galego, inglés-castelán
• Libros de lectura
• Fichas didácticas
• Cadernos de laboratorio
• Textos científicos e artigos de prensa relacionados cos contidos da materia
• Guías de campo de flora e fauna
• Guías de minerais e rochas
• Mapas xeolóxicos e topográficos

C. Material para o profesorado
• Libros e revistas científicas
• Guías didácticas
• Libros de texto de diferentes editoriais
• Prensa diaria

D. Materiais manipulativos
• Coleccións de minerais e rochas
• Coleccións de fósiles
• Modelos cristalográficos e moleculares
• Mostras naturais de seres vivos
• Preparacións microscópicas de tecidos e órganos animais e vexetais
• Maquetas ou modelos a escala
• Material básico de laboratorio
• Microscopios ópticos e lupas

E. Recursos audiovisuais e informáticos
• Películas didácticas e documentais relacionadas coa materia
• Recursos  multimedia  como  presentacións,  animacións,  bancos  de  actividades,

imaxes…
• Ordenadores con conexión a internet
• Proxectores
• Encerado electrónico

F. Instalacións e espazos do centro
• Laboratorio de Ciencias Naturais
• Biblioteca
• Aulas de informática
• Espazos verdes da contorna
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9. Contribución dende o departamento ao Plan TIC e ao Plan de Convivencia

A. Contribución ao Plan TIC
En canto as TICs, desde o departamento de Bioloxía empréganse a cotío. O centro

conta con dúas aulas de informática coas que o alumnado de CCNN esta familiarizado e
onde se realizan diferentes tarefas: búsquedas de información, actividades interactivas,
prácticas virtuais, visualización de vídeos didácticos…

No  laboratorio  de  ciencias  cóntase  cun  ordenador  con  conexión  a  internet  e  un
proxector. Para moitos dos contidos as explicacións se ven apoiadas en presentacións de
diapositivas. Tamén son cotiáns as consultas de información en diversas páxinas web. 

• http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/ Profesor  de  Bioloxía  e
Xeoloxía.Imprescindible, do mellor (Apuntes, esquemas, animacións...) .Bioloxía-Xeoloxía
3º de ESO, Bioloxía-Xeoloxía 4º ESO, Bioloxía 2º Bachillerato.

• http://fai.unne.edu.ar/biologia/ (Apuntes completos e actualizados para Bioloxía de
2ºBach)

• http://recursos.cnice.mec.es/biologia/index.html  (Temario  de  Bioloxía  de  2º  de  -
Bach e Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bach.)

• http://www1.ceit.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/Principal.html (Libro
electrónico: Ciencias da Terra e do Medio Ambiente)

• http://www.um.es/molecula/indice.htm Aula virtual de Bioloxía contidos de bioloxía,
sobre todo de bioloxía molecular, para bacharelato

• http://www.biologia.arizona.edu/ O proxecto biolóxico da universidade de Arizona,
interesantes contidos sobre bioloxía celular, xenética, bioloxía humana.

Practicas de Laboratorio

• http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BC
H/LABORATORIO/laboratorio_flash.htm Prácticas de Laboratorio 2ºBach

• http://www.lourdes-luengo.es/practicas.htm Prácticas de Lourdes Luengo
• https://deciencias.wordpress.com/ Recursos didácticos José A. Cortes (Estas

tres direccións de practicas tamén se atopan na paxina de apuntes de José Luis Sánchez
Guillen)

• http://campus.usal.es/~histologia/histologia.htm Láminas de Histoloxía. 
Anatomía e Histoloxía Humanas

• http://mmegias.webs.uvigo.es/ (Atlas  de  Histoloxía  vexetal  e  animal.
Universidade de Vigo)

• http://www.ulb.ac.be//sciences/biodic/ (Ultraestructuras  en  bioloxía.
Microscopía electrónica)

• http://www.arrakis.es/~ibrabida/biologia.html (Prácticas virtuais de enxeñería
xenética)

• http://biodidac.bio.uottawa.ca/index.htm (Base de datos de esquemas e fotos
de bioloxía)

• http://pendientedemigracion.ucm.es/info/diciex/programas/ (Boa páxina para
facer prácticas de minerais, contén tamén boa información sobre rochas con animacións e
esquemas sinxelos).
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Páxinas de interese
• http://www.edugaliza.org/inicio
• https://es.wikipedia.org/wiki/ (Wikipedia_en_gallego)
• http://www.juntadeandalucia.es/ (IES Fuengirola)
• http://www.curiosikid.com/view/index.asp?pageMS=23040 (Ciencia para nenos)
• http://www.meteogalicia.es/web/index.action (Meteogalicia)
• https://www.eduplace.com/bil/links/curiosities_es.html (Curiosidades e explicacións

científicas de feitos cotiás)
• http://www.deciencias.net/enlaces/paginas/quimica.htm (Propiedades  da  materia,

conversións, unidades, actividades...)
• http://www.oei.org.co/fpciencia/art10.htm (Propiedades da materia; mais complexa

ca anterior pero con boas cuestións)
• http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Energia_ecosistemas/ (Paxina

con tódolos tipos de recursos para a ensinanza das materias do departamento: Unidades
didácticas, imaxes, vídeos, cuestións...)

• http://tolweb.org/tree/ ( Moi boa paxina de Taxonomia con fotos de organismos dos
distintos grupos de clasificación)

• (http://www.fotonatura.org/ (Galería de fotos, moi completa: flora, fauna....)
• http://ucmp.berkeley.edu/index.php l(Xeoloxía histórica, fósiles, evolución)
• http://www.astromia.com/solar/ (Astronomía)
• http://www.igme.es/ (Paxina do instituto geominero de España)
• http://www.astrored.net/nueveplanetas/solarsystem/ (Los nueve planetas)
• http://hubblesite.org/(NASA) (NASA)
• http://revistas.usc.es/museohn(Museo Historia Natural de Santiago de Compostela)
• http://mc2coruna.org/gl/domus.html (Museos científicos coruñeses)
• http://www.mncn.csic.es/ (Museo de Ciencias Naturales, Madrid)
• http://www.seo.org/ (SEO Birdlife)
• http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?idPagPri=2 (Real  Jardín

Botánico )
• http://www.nhm.org/site/ (Museo de Historia Natural de Los Ángeles)
• http://www.greenpeace.org/espana/es/ (Greenpeace)
• http://adega.gal/info/090121joomla/ (ADEGA)
• http://www.anabam.org/ (Anaban.Asociación Baixo Miño)
• http://www.ecologistasenaccion.es/ (Ecologistas en Acción)

B. Contribución ao Plan de Convivencia
A convivencia no ámbito escolar debe ser unha tarefa na que estean implicados todos

os sectores da comunidade educativa e constituír  un eixo sobre o que dar  reposta a
complexidade que supón o traballo docente directo con alumn@s xóvenes que aínda non
adquiriron  suficientes  hábitos  de  convivencia,  de  respecto  mutuo  e  de  participación
responsable na vida do centro.

Desde este departamento faremos especial  fincapé nas suxerencias realizadas no
Plan  de  Convivencia  do  centro  que  se  relacionen  especificamente  coas  normas  de
convivencia na aula.

Aínda que non podemos esquecer que para acadar os obxectivos que se inclúen en
dito  plan  resulta  imprescindible  a  estreita  colaboración  de  todos  os  sectores  que
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compoñen a comunidade educativa, promoverase o desenvolvemento de actividades que
favorezan o clima de convivencia escolar e o seguimento titorial e docente continuo que
advirta e axude a previr das condutas que alteren o clima de convivencia escolar.

10. Actividades complementarias e extraescolares
  

Durante este curso este tipo de actividades estarán limitadas a aquelas que se poidan
levar a cabo no propio centro ou nos arredores, tales como rutas explicativas, visitas
virtuais ou conferencias, ben sexa de forma presencial  ou telemática.  Ademais,  como
centro  asociado  á  UNESCO  traballaremos  sobre  algúns  dos  obxectivos  de
desenvolvemento sostible.

Tendo  en  conta  que  as  actividades  complementarias  e  extraescolares  son
programadas para completar a formación do alumnado e que teñen por tanto un obxectivo
didáctico e formativo, o profesorado poderá esixir a realización dunha tarefa sobre estas
actividades (traballo sobre unha exposición, un obradoiro, un museo...) ao alumnado que
non participe nelas sen motivo xustificado. 

Aqueles alumnos e alumnas que transtornen negativamente a convivencia do centro,
non  acepten  e  respecten  as  normas  de  convivencia,  teñan  faltas  graves  con
amoestacións, apercibimentos, etc… poderán ser sancionados sen asistir ás actividades
complementarias e extraescolares.

11. Procedementos para avaliar a propia programación

Ao  longo  do  curso,  nas  reunións  de  departamento  comentaranse  o  grao  de
consecución  dos  obxectivos  de  cada  materia  e  constarán  en  acta  as  posibles
modificacións.

Podemos, tamén, falar de tres momentos á hora de avaliar a programación didáctica,
avaliación inicial, de proceso e final, sendo os que seguen algúns dos aspectos sobre os
que debemos de reflexionar á hora de avaliar o proceso desenvolto coa posta en práctica
de cada unidade didáctica, ou ben de toda a programación unha vez terminado o curso:

• Adecuación dos obxectivos e dos contidos.
• Idoneidade das actividades propostas e a súa secuenciación.
• Diversificación  de  estratexias  que respondan  ós  distintos  intereses  e  ritmos  de

aprendizaxe.
• Adecuación da metodoloxía e dos materiais empregados.
• Nivel de interacción con e entre o alumnado e o clima establecido na clase.
• Todo  aquelo  que  favoreza  o  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe:  organización,

espacios, agrupamentos.
• Coordinación cos profesores/as que interveñen co mesmo grupo de alumnos/as a

través do profesor/a titor/a, así como a comunicación cos pais.
• Validez das estratexias de avaliación establecidas nas diferentes materias.
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Xunto con estas reflexións e acordos tomados polos membros do departamento, a
memoria final de curso será tamén un instrumento para concretar os principais problemas
e boas prácticas en relación á programación. Con todos estes datos os membros do
departamento tomarán acordos e realizarán as modificacións pertinentes que se deberán
incluír na programación do vindeiro curso.

12. Difusión da programación

Haberá unha copia da programación no departamento a disposición do alumnado,
profesorado ou pais, para a súa consulta. O alumnado será informado ao principio do
curso dos aspectos máis salientables por  cada unha das profesoras que imparten as
materias  en  cada  grupo  para  aclarar  as  dúbidas  que  poian  xurdir  con  respecto  ao
desenvolvemento das materias ao longo do curso académico. Tamén hai un resumo da
programación na páxina web do centro. 

ESO

13. Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria

A educación  secundaria  obrigatoria  contribuirá  a  desenvolver  nos  alumnos  e  nas
alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) 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. 

b) 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. 

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportu-
nidades 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. 

d) 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 pacifi- camente os conflitos. 

e)  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. 
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f) 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. 

g) 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. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñe- cemento, na lectura
e no estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñe- cer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á socie- dade galega, ou a outras culturas
do mundo. 

m)  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 desen- volvemento persoal e
social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da  sexua-  lidade  en  toda  a  súa
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais rela- cionados coa saúde, o consumo,
o coidado dos seres vivos e o medio ambien- te, contribuíndo á súa conservación e á súa
mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) 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. 

o)  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. 

14. Principios metodolóxicos

• Se arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe,
favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe en equipo.

•  A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa,
favorecendo o traballo  individual  e o cooperativo do alumnado, así  como o logro dos
obxectivos e das competencias correspondentes. 

•  Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un
enfoque multidisciplinar  do  proceso educativo,  garantindo a coordinación  de todos os
membros do equipo docente de cada grupo. 

•  Fixaranse  as  estratexias  que  desenvolverá  o  profesorado  para  alcanzar  os
estándares de aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada
ámbito, así como a adquisición das competencias. 

•  A intervención  educativa  debe  ter  en  conta  como  principio  a  diversidade  do
alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as
alumnos/as  e  mais  unha  atención  personalizada  en  función  das  necesidades  de
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cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán por en práctica tan pronto como se
detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

• Prestarase  unha  atención  especial  á  adquisición  e  ao  desenvolvemento  das
competencias,  e  fomentarase  a  correcta  expresión  oral  e  escrita,  e  o  uso  das
matemáticas.  A  comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación
audiovisual,  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación,  o  emprendemento  e  a
educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

•  Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información,
dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as materias. 

•  Promoverase  a  integración  e  o  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  da  co-
municación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de
ensino  e  aprendizaxe.   Para  unha  adquisición  eficaz  das  competencias  e  a  súa
integración efectiva no currículo, deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que
lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha
competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as
metodoloxías  de  proxectos,  entre  outras,  así  como  os  recursos  e  as  actividades  da
biblioteca escolar. 

Con todo o anterior, podemos sinalar que nas nosas clases :

• Priorizaremos  tarefas  globalizadas  orientadas  ao  desenvolvemento  das
competencias clave, incorporando contidos básicos de prevención e promoción da saúde.

• Fomentaremos a aprendizaxe colaborativa, promovendo o diálogo, o debate e a
discrepancia, o respeto ás diferenzas e o valor das aportacións alleas.

• Implicaremos ao alumnado en procesos de procura  de información,  reflexión  e
comunicación do coñecemento, propoñendo actividades vinculadas con situacións reais
da vida cotiá e a contorna social.

• Favoreceremos  a  autoxestión,  o  uso  das  TIC  e  a  xestión  da  información,
reforzando  o  pensamento  crítico  que  asegure  a  adquisición  dos  contidos,  polo  que
incluiremos  o  uso  regular  da  Aula  Virtual  no  desenvolvemento  da  actividade  lectiva
presencial para familiarizar ao alumnado no seu manexo e fomentar a súa autonomía no
caso de ter que recurrir á actividade lectiva non presencial.

15. Avaliación na ESO

Segundo o  Artigo  21 do Decreto   86/2015,  do  25 de xuño,  os  referentes  para  a
comprobación do grao de adquisición das competencias  e o logro dos obxectivos  da
etapa nas avaliacións continua e final  das materias serán os criterios de avaliación e
estándares de aprendizaxe que figuran neste decreto.

A avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  do  alumnado  de  educación  secundaria
obrigatoria será continua, formativa e integradora.  

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna
non sexa o adecuado, estableceranse medidas de  reforzo educativo. Estas medidas
adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades,
e  estarán  dirixidas  a  garantir  a  adquisición  das  competencias  imprescindibles  para
continuar o proceso educativo. 
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A  avaliación  das  aprendizaxes  dos  alumnos  e  das  alumnas  terá  un carácter
formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos
procesos de aprendizaxe. 

Os aspectos a avaliar nos alumnos son:
• O nivel de adquisición de coñecementos
• A capacidade de análise e aplicación dos coñecementos adquiridos
• A capacidade de síntese
• A participación dos alumnos/as nas clases teóricas e prácticas
• A colaboración nas clases, iniciativa, actitude positiva cara as ciencias
• A participación e colaboración en traballos colectivos
• A capacidade para elaborar proxectos e traballos
• A utilización de fontes bibliográficas 
• O seu sentido crítico ou reflexivo.

Os instrumentos de avaliación que poderemos utilizar serán os seguintes: 
Probas obxectivas, actividades de reforzo e ampliación, cuestionarios sobre vídeos ou

textos científicos, traballos individuais e de grupo...

A avaliación  da  práctica  docente  do  profesorado permítenos  levar  a  cabo  un
control do noso traballo tendente a comprobar a nosa eficacia. Os campos sobre os que
valoraremos o noso labor serán os seguintes:

• A relación profesor-alumno,
• A relación profesor-labor docente
• A relación profesor-materia.

Por último quédanos a avaliación dos procesos de ensino, o cal nos permite unha
comprobación intencional e sistemática de todos os elementos que compoñen a acción
didáctica:

• Os obxectivos,
• As situacións didácticas,
• A fase de realización e mesmo o propio sistema de avaliación (metaavaliación).

A. ¿Cando avaliar?
Todo proceso de avaliación debe ser realizado ao longo de tres momentos. Cada vez

que iniciamos un curso ou unha U.D. os coñecementos que posúe o alumnado sobre os
contidos son diferentes. Polo tanto o profesorado debe descubrir o nivel de partida de
cada alumno/a, e establecer os axustes necesarios para que os novos coñecementos se
sustenten sobre os que xa  posúe.  Esta tarefa lévase a  cabo a través da  Avaliación
Inicial.

As  diferenzas  no  progreso  da  adquisición  de  coñecementos  e  capacidades  fan
necesario  un  seguimento  da  evolución  do  alumnado.  A  nivel  práctico  este  tipo  de
avaliación non precisa de sofisticados métodos de recollida de información senón que a
simple observación permite solucionar  os problemas que van xurdindo e reconducir  o
programa. Pequenas e sucesivas avaliacións cun carácter fundamentalmente formativo
permítennos ir axustando o proceso ás necesidades dos distintos ritmos de aprendizaxe.
Este axuste vese facilitado grazas á Avaliación Continua/Formativa/Procesual.
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Ao  finalizar  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  (U.D.,  curso),  para  determinar  os
resultados  obtidos,  analizalos  e  comparalos  coas  necesidades  reais  dos  alumnos/as
detectadas  na  avaliación  inicial  realizarase  a  Avaliación  Sumativa,  esta  achéganos
información sobre a nova situación na que se atopan os alumnos/ás ao finalizar a U.D.,
aspecto moi importante como punto de partida ou avaliación inicial da seguinte U.D. a
temática da cal sexa similar, aínda que non se desenvolva inmediatamente despois de
rematar a primeira.

Por último, concluído o proceso avaliador, é necesario avaliar a propia avaliación, o
que nos dará información sobre o propio proceso avaliativo, observando se se axustaron
os procedementos e instrumentos de avaliación aos obxectivos perseguidos, ao nivel e
características  do  alumnado  e  ao  tipo  de  contidos.  É  o  que  se  coñece  como
Metaavaliación

B. Procedementos para a avaliación inicial 
Os procedementos para a avaliación inicial que se realizan son diversos:

Proba  escrita  onde  se  comproba  o  grao  de  adquisición  dos  contidos  de  cursos
anteriores

Observación directa do alumno ou alumna e a súa interacción na aula,  tanto cos
demais compañeiros coma co profesor/a.

Observación do grao de consecución das actividades de aula e tarefas que realiza na
casa.

Toda esta información será contrastada na Avaliación Inicial que se realiza a principios
de curso.

16. Plan de avaliación extraordinaria para o alumnado de ESO con perda do
dereito á avaliación continua por faltas de asistencia a clase non xustificadas

      
Cando un alumno/a acumule faltas de asistencia a clase de forma inxustificada e

supere o límite establecido no RRI do Centro para a materia, deberá superar unha  proba
escrita  en  xuño de  toda  a  materia  para  que  sexa  avaliado  positivamente  e  deberá
realizar todo o traballo atrasado a consecuencia da súa ausencia e entregalo ao profesor
no prazo que este estableza.

17. Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores (ESO)

O departamento estableceu os seguintes criterios para a avaliación deste alumnado:

As materias dividiranse en tres partes (unha por avaliación). Facilitarase ao alumnado
o material necesario para a preparación das mesmas.

Farase  unha proba  escrita  en  cada  avaliación.  Será  necesario  obter  unha  nota
mínima de 3 puntos para poder facer media.

En maio farase un exame final para recuperar as avaliacións suspensas. 
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A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións. Se algunha das
probas parciais non poidese ser realizada de forma presencial, calcularase a nota final
mediante unha media ponderada: o 80% da mesma corresponderá ás cualificacións nas
probas presenciais  e  o  20% ás cualificacións obtidas nas probas telemáticas.  A nota
establecerase por truncamento (número enteiro sen ter en conta as cifras decimais) pero
considerarase o redondeo ao enteiro superior a partir dunha compoñente decimal de 0,75.

No caso de non superar a materia no mes de xuño, os alumnos deberanse presentar
á proba  extraordinaria  de  setembro,  que terá  características  similares  ás  realizadas
durante o curso.

Daráselle todo tipo de facilidades ao alumnado para superar estas probas: resolución
de dúbidas, boletíns de actividades se así o demandan, etc.

18. Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor (ESO)

O Decreto  86/2015, do 25 de xuño que regula a ESO, recolle que os proxectos 
educativos de centro contarán con plans específicos para o alumnado que permaneza un 
ano máis no mesmo curso.

A Circular 8/2009, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade 
para o alumnado de ESO, establece que o alumnado repetidor de todos os cursos de 
ESO, seguirá un programa específico personalizado, orientado á superación das 
dificultades comunicadas polo seu profesorado titor do curso anterior no Informe de 
avaliación final, establecido no art.14° da orde 21 de decembro de 2007, e considerando a
información obtida no proceso da avaliación inicial, segundo o establecido no art. 4° da 
orde anteriormente citada.

Os alumnos e alumnas repetidores, inclusive os do mesmo curso, son moi diversos 
en canto a ritmos de aprendizaxe, motivación, etc., polo que os membros do 
departamento de Bioloxía e Xeoloxía, despois de varias reunións, acordan realizar o 
seguinte plan de traballo:

Os  alumnos  e  alumnas  repetidores  seguirán  o  programa  de  recuperación
individualizado que se recolle a continuación que ten como finalidade a consecución dos
obxectivos da materia.

• Asistencia  a  clase  co  grupo  e  participación  e  traballo  na  mesma  en  idénticas
condicións ás do resto dos alumnos e alumnas.

• Reforzo  individualizado  na  aula  mediante  o  estímulo  na  participación  e  a
comprobación das tarefas diarias, tanto as realizadas na aula coma na casa.

Correspóndelle ao profesorado que imparta cada área ou materia facer o seguimento
de cada alumno ou alumna na realización das tarefas propostas.  Ademais o docente
estará especialmente atento as posibles dificultades que poidan xurdir ó longo do proceso
de  ensinanza  –  aprendizaxe,  e  cando  se  detecte  calquera  problema,  ben  polas
dificultades de aprendizaxe ou ben pola falta  de motivación por  parte  das alumnas e
alumnos, tomaranse as seguintes medidas: 
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• Reunión  nun  recreo  co  alumno  ou  alumna,  realización  de  actividades
personalizadas, comunicación ao titor, orientadora e/ou os pais mediante un informe. 

O profesorado disporá dun modelo de informe de seguimento deste alumnado, no que
constará:

• Repeticións anteriores, se as houbera.
• Cualificacións obtidas no mesmo nivel no ano académico anterior.
• Medidas  educativas  propostas:  apoio  de  pedagoxía  terapéutica,  agrupamentos

específicos, reforzo, adaptación curricular,etc.
• Valoración da realización das actividades propostas.
• Cualificacións recentes na área ou materia.
• O informe facilitarase en formato electrónico e cumprimentarase periodicamente co

fin de que o profesorado titor poida informar ás familias ao longo do curso.

1ºESO

Bioloxía-Xeoloxía

19. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe.
Competencias clave.Secuenciación. Temporalización. Criterios de cualificación.S

A. Obxectivos da área de Bioloxía-Xeoloxía de 1ºESO
• Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel.
• Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia.
• Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo.
• Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha

óptima exposición. 
• Identificar  as  características  que  fan  que  a  Terra  sexa  un  planeta  onde  se

desenvolva a vida. 
• Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida. 
• Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva. 
• Recoñecer  que  os  seres  vivos  están  constituídos  por  células  e  determinar  as

características que os diferencian da materia inerte.
• Identificar  as  funcións  comúns  de  todos  os  seres  vivos,  diferenciando  entre

nutrición autótrofa e heterótrofa.
• Identificar os diferentes grupos de seres vivos. 
• Recoñecer  as  características  morfolóxicas  principais  dos  distintos  grupos

taxonómicos.
• Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos.
• Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as

plantas máis comúns.
• Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados.
• Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais

e ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
• Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación

de animais e de plantas.
• Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución

das galaxias.
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• Coñecer  a  organización  do  sistema  solar  e  as  súas  concepcións  ao  longo  da
historia.

• Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características.
• Coñecer a localización da Terra no sistema solar.
• Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do

día, a noite, as estacións, as mareas e as eclipses.
• Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra.
• Identificar  e  coñecer  as  propiedades  e  as  características  dos  minerais  e  das

rochas. 
• Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire. 
• Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que

contribúan a unha solución.
• Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades.
• Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra.
• Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución

no consumo e a reutilización.
• Valorar a importancia das augas doces e salgadas.
• Coñecer os compoñentes dun ecosistema.
• Identificar  os  factores  que  desencadean  os  desequilibrios  que  se  dan  nun

ecosistema.
• Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio.
• Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema. 

B. Obxectivos.  Contidos.  Criterios de  avaliación.  Estándares de aprendizaxe.

Competencias clave.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica

• h
• o

 B1.1. O vocabulario 
científico na expresión 
oral e escrita.

B1.1. Utilizar 
adecuadamente o 
vocabulario cientí- fico nun 
contexto preciso e adecuado 
ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os 
termos máis frecuentes 
do vocabulario científico, 
e exprésase de xeito 
correcto tanto oralmente 
como por escrito. 

• CCL 
• CMCCT

• b  
• e 
•  f  
• g  
• h 
• m  
• o 

B1.2. Metodoloxía 
científica: 
características básicas.
B1.3.Experimentación 
en bioloxía e xeoloxía: 
obtención, selección e 
interpretación de 
información de 
carácter científico a 
partir da selección e a 
recollida de mostras do
medio natural ou 
doutras fontes

B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a informa- ción 
de carácter científico, e 
utilizala para formar unha 
opinión propia, expresarse 
con precisión e argumentar 
sobre problemas 
relacionados co me- dio 
natural e a saúde

BXB1.2.1. Procura, 
selecciona e interpreta a 
información de carácter 
científico a partir da 
utilización de diversas 
fontes. 

• CD
• CCA

BXB1.2.2. Transmite a 
información seleccionada 
de xeito preciso, 
utilizando diversos 
soportes. 

• CD
• CCL

BXB1.2.3. Utiliza a • CAA
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información de carácter 
científico para formar 
unha opinión propia e 
argumentar sobre 
problemas relacionados. 

CCL

• b
• f
• g 

 

B1.4. Planificación e 
realización do traballo 
experimental, e 
interpretación dos seus
resultados.
B1.5. Normas de 
seguridade no 
laboratorio, e coidado 
dos instrumentos e do 
material. 

B1.3. Realizar un traballo 
experimental coa axuda dun 
guión de prácticas de 
laboratorio ou de campo, 
describir a súa execución e 
interpretar os seus 
resultados. 

BXB1.3.1. Coñece e 
respecta as normas de 
seguridade no laboratorio,
e coida os instrumentos e 
o material empregado.

• CMCCT
• CSC 

BXB1.3.2. Desenvolve con 
autonomía a planificación 
do traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, argumenta o 
proceso experimental 
seguido, describe as súas 
observacións e interpreta 
os seus resultados.

• CSIEE
• CMCCT
• CAA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 2. A Terra no universo

• f
•

B2.1. Principais  
modelos sobre a orixe 
do Universo.  

B2.1. Recoñecer as ideas 
principais sobre a orixe do 
Universo, e a formación e a 
evolución das gala- xias. 

BXB2.1.1. Identifica as 
ideas principais sobre a 
orixe do universo. 

• CMCCT 

• f 
• l 

B2.2. Compoñentes do
Universo. 
B2.3. Características 
do Sistema Solar e dos 
seus compoñentes.
B2.4. Concepcións 
sobre o Sistema Solar 
ao longo da historia. 

 B2.2. Expor a organización 
do Universo e do Sistema 
Solar, así como algunhas das 
concep- cións que sobre este
sistema planetario se tiveron

BXB2.2.1. Recoñece os 
compoñentes do Universo
e do Sistema Solar, e 
describe as súas 
características xerais. 

•  CMCCT 

• f B2.5. Os planetas no 
Sistema Solar. 

 B2.3. Relacionar 
comparativamente a 
posición dun planeta no 
sistema solar coas súas 
características. 

BXB2.3.1. Precisa as 
características que se dan 
na Terra que permiten o 
desenvolvemento da vida,
e que non se en os outros 
planetas. 

• CMCCT 

• f B2.6. O planeta Terra: 
características. 

B2.4. Localizar a posición da 
Terra no Sistema Solar. 

BXB2.4.1. Identifica a 
posición da Terra no 
Sistema Solar. 

• CMCCT 

• f B2.7. Os movementos 
da Terra, da Lúa e do 
Sol, e as súas 

B2.5. Establecer os 
movementos da Terra, da 
Lúa e do Sol, e relacionalos 

BXB2.5.1. Categoriza os 
fenómenos principais 
relacionados co 

• CMCCT 
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consecuencias. coa existencia do día e a 
noite, as estacións, as 
mareas e as eclipses.

movemento e a posición 
dos as- tros, e deduce a 
súa importancia para a 
vida. 

BXB2.5.2. Interpreta 
correctamente en gráficos 
e esquemas fenómenos 
como as fases lunares e as
eclipses, e establece a súa 
relación coa posición 
relativa da Terra, a Lúa e o 
Sol. 

•  CMCCT 

• f  B2.8. A xeosfera: 
estrutura e 
composición da codia, 
o manto e o núcleo. 

B2.6. Identificar os materiais 
terrestres segundo a súa 
abundancia e a distribución 
nas grandes ca- pas da Terra. 

BXB2.6.1. Describe as 
características xerais dos 
materiais máis frecuentes 
nas zonas externas do 
planeta e xustifica a súa 
distribución en capas en 
función da súa densidade. 

• CMCCT

BXB2.6.2. Describe as 
características xerais da 
codia, o manto e o núcleo 
terrestre, e os materiais 
que os compoñen, e 
relaciona esas 
características coa súa 
situación. 

• CMCCT

• f 
• g 
• n 
• ñ 
•

B2.9. Minerais e 
rochas: propiedades, 
característi- cas e 
utilidades. 
 B2.10. Xestión 
sustentable dos 
recursos minerais. 
Recursos minerais en 
Galicia. 

B2.7. Recoñecer as 
propiedades e as característi-
cas dos minerais e das 
rochas, distinguir as súas 
aplicacións máis frecuentes e
salientar a súa im- portancia 
económica e a xestión 
sustentable.

BXB2.7.1. Identifica 
minerais e rochas 
utilizando criterios que 
permitan diferencialos. 

• CMCCT 
• CAA 

 BXB2.7.2. Describe 
algunhas das aplicacións 
máisfrecuentes dos 
minerais e das rochas no 
ámbito da vida cotiá. 

•  CCEC 

BXB2.7.3. Recoñece a 
importancia do uso 
responsable e a xestión 
sustentable dos recur sos 
minerais. 

•  CSC 

• f B2.11. A atmosfera: 
composición e 
estrutura. O aire e os 
seus compoñentes. 
Efecto invernadoiro. 
Importancia da 
atmosfera para os 
seres vivos. 

B2.8. Analizar as 
características e a 
composición da atmosfera, e 
as propiedades do aire.  

BXB2.8.1. Recoñece a 
estrutura e a composición 
da atmosfera. 

• CMCCT 

BXB2.8.2. Recoñece a 
composición do aire e 
identifica os 
contaminantes principais 
en relación coa súa orixe. 

• CMCCT 

BXB2.8.3. Identifica e 
xustifica con argumenta- 
cións sinxelas as causas 

• CMCCT 
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que sustentan o papel 
protector da atmosfera 
para os seres vivos. 

• b
• e
• f 
• g
• m 

B2.12. Contaminación 
atmosférica: 
repercusións e 
posibles solucións. 

B2.9. Investigar e recoller 
información sobre os 
problemas de contaminación
ambiental actuais e as súas 
repercusións, e desenvolver 
actitudes que contribúan á 
súa solución.

BXB2.9.1. Relaciona a 
contaminación ambiental 
coa deterioración 
ambiental, e propón 
accións e hábitos que 
contribúan á súa solución.

• CSC 
• CSIEE 

• f
• m 

B2.12. Contaminación 
atmosférica: 
repercusións e 
posibles solucións. 

B2.10. Recoñecer a 
importancia do papel 
protector da atmosfera para 
os seres vivos e considerar as
repercusións da actividade 
humana nela. 

BXB2.10.1. Relaciona 
situacións en que a activi- 
dade humana interfire coa
acción protectora da 
atmosfera. 

• CSC 

• f   B2.13. A hidrosfera. 
Propiedades da auga. 
Impor- tancia da auga 
para os seres vivos.

B2.11. Describir as 
propiedades da auga e a súa 
importancia para a existencia
da vida. 

 BXB2.11.1. Recoñece as 
propiedades anómalas da 
auga en relación coas súas
consecuencias para o 
mantemento da vida na 
Terra. 

• CMCCT 

• f 
• m 

 

B2.14. A auga na Terra.
Auga doce e salgada.
B2.15. Ciclo da auga.
B2.16. A auga como 
recurso.

B2.12. Interpretar a 
distribución da auga na 
Terra, así como o ciclo da 
auga e o uso que fai dela o 
ser humano. 

BXB2.12.1. Describe o 
ciclo da auga en relación 
cos seus cambios de 
estado de agregación. 

• CMCCT 

• a
• f
• g
• m 

  

B2.17. Xestión 
sustentable da auga. 

B2.13. Valorar e identificar a 
necesidade dunha xestión 
sustentable da auga e de 
actuacións per- soais e 
colectivas que potencien a 
redución do consumo e a súa
reutilización.

BXB2.13.1. Comprende e 
identifica o significado da 
xestión sustentable da 
auga doce, e enumera 
medidas concretas que 
colaboren nesa xestión.

• CSC
• CSIEE

• f 
• m 

B2.18. Contaminación 
das augas doces e 
salga- das. 

B2.14. Xustificar e 
argumentar a importancia de
preservar e non contaminar 
as augas doces e sal- gadas. 

BXB2.14.1. Recoñece os 
problemas de 
contaminación de augas 
doces e salgadas, en 
relación coas actividades 
humanas

• CSC 

• f B2.19. A biosfera. 
Características que 
fixeron da Terra un 
planeta habitable. 

B2.15. Seleccionar as 
características que fan da 
Terra un planeta especial 
para o desenvolvemento da 
vida. 

BXB2.15.1. Describe as 
características que posibi- 
litaron o 
desenvolvemento da vida 
na Terra

• CMCCT 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

• f 
• l
• m 

B3.1. Concepto de 
biodiversidade. 
Importancia da 
biodiversidade. B3.2. 

B3.1. Recoñecer a 
importancia da 
biodiversidade e as 
características morfolóxicas 

BXB3.1.1. Estima a 
importancia da 
biodiversidade e aplica 
criterios de clasificación 

• CCEC 
• CMCCT
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Sistemas de 
clasificación dos seres 
vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura
binomial.
B3.3. Reinos dos seres 
vivos: Moneras, 
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

principais dos grupos 
taxonómicos. 

dos seres vivos, 
relacionando os animais e 
as plantas máis comúns co
seu grupo taxonómico. 

• f B3.1. Concepto de 
biodiversidade. 
Importancia da 
biodiversidade.  B3.2. 
Sistemas de 
clasificación dos seres 
vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura
binomial. 
B3.3. Reinos dos seres 
vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

B3.2. Categorizar os criterios 
que serven para clasificar os 
seres vivos e identificar os 
principais modelos 
taxonómicos aos que 
pertencen os animais e as 
plantas máis comúns. 

BXB3.2.1. Identifica e 
recoñece exemplares 
característicos de cada un 
destes grupos, e salienta a
súa importancia biolóxica. 

• CMCCT 

• f 
• m 

B3.1. Concepto de 
biodiversidade. 
Importancia da 
biodiversidade. 
B3.2. Sistemas de 
clasificación dos seres 
vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura
binomial. 
B3.3. Reinos dos seres 
vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

B3.3. Describir as 
características xerais dos 
grandes grupos taxonómicos 
e explicar a súa importancia 
no conxunto dos seres vivos. 

BXB3.3.1. Discrimina as 
características xerais e 
singulares de cada grupo 
taxonómico. 

• CMCCT 

• f B3.4. Invertebrados: 
poríferos, celentéreos, 
anéli- dos, moluscos, 
equinodermos e 
artrópodos. Carac- 
terísticas anatómicas e
fisiolóxicas. 
B3.5. Vertebrados: 
peixes, anfibios, 
réptiles, aves e 
mamíferos. 
Características 
anatómicas e 
fisiolóxicas. 

B3.4. Caracterizar os 
principais grupos de 
invertebrados e vertebrados. 

BXB3.4.1. Asocia 
invertebrados comúns co 
grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

• CMCCT 

BXB3.4.2. Recoñece 
exemplares de 
vertebrados e asígnaos á 
clase á que pertencen. 

•  CMCCT 

• f
• m 

 

B3.6. Plantas: brións, 
fieitos, ximnospermas 
e anxiospermas. 
Características 
principais, nutrición, 
relación e 

B3.5. Coñecer e definir as 
funcións vitais das plantas e 
a súa importancia para a 
vida, e caracterizar os 
principais grupos de plantas. 

BXB3.5.1. Detalla o 
proceso da nutrición 
autótrofa e relaciónao coa
súa importancia para o 
conxunto de todos os 
seres vivos.  

• CMCCT 
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reprodución. BXB3.5.2. Describe as 
características xerais e 
singulares dos principais 
grupos de plantas. 

• CMCCT 

• b 
• e 
• g 

B3.7. Clasificación de 
animais e plantas a 
partir de claves 
dicotómicas e outros 
medios. 

B3.6. Utilizar claves 
dicotómicas ou outros 
medios para a identificación 
e a clasificación de animais e 
plantas. 

BXB3.6.1. Clasifica e 
identifica animais e 
plantas a partir de claves 
de identificación.

CAA 

• g 
• l 
• ñ 

B3.8. Identificación de 
plantas e animais 
propios dalgúns 
ecosistemas, especies 
en extinción e 
especies endémicas. 
Adaptacións dos 
animais e as plantas 
ao medio. 
Biodiversidade en 
Galicia. 

B3.7. Determinar a partir da 
observación as adaptacións 
que permiten aos animais e 
ás plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas, 
con especial atención aos 
ecosistemas galegos. 

BXB3.7.1. Identifica 
exemplares de plantas e 
animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de 
interese especial por 
seren especies en perigo 
de extinción ou 
endémicas. 

• CMCCT 

BXB3.7.2. Relaciona coa 
súa adaptación ao medio 
a presenza de 
determinadas estruturas 
nos ani- mais e nas 
plantas máis comúns. 

• CAA 
• CMCCT 

BXB3.7.3. Identifica 
exemplares de plantas e 
animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

• CCEC 

Bloque 4. Os ecosistemas 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

• f B4.1. Ecosistema: 
identificación dos seus
compoñentes.  
B4.2. Factores 
abióticos e bióticos 
nos ecosistemas. B4.3.
Ecosistemas acuáticos.
B4.4. Ecosistemas 
terrestres. 

B4.1. Diferenciar os 
compoñentes dun 
ecosistema. 

BXB4.1.1. Identifica os 
compoñentes dun 
ecosistema. 

• CMCCT 

• f 
• g 
• m 

B4.5. Factores 
desencadeantes de 
desequilibrios nos 
ecosistemas. 
B4.6. Estratexias para 
restablecer o 
equilibrio nos 
ecosistemas. 

B4.2. Identificar nun 
ecosistema os factores 
desencadeantes de 
desequilibrios e establecer 
estratexias para restablecer o
seu equilibrio. 

BXB4.2.1. Recoñece e 
enumera os factores 
desencadeantes de 
desequilibrios nun 
ecosistema. 

• CMCCT 

• a 
• g 
• m 

B4.7. Accións que 
favorecen a 
conservación 
ambiental. 

B4.3. Recoñecer e difundir 
accións que favorezan a 
conservación ambiental.

BXB4.3.1. Selecciona 
accións que preveñen a 
destrución ambiental

• CSC 
• CSIEE
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Bloque 5. Proxecto de investigación

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

• b   
• c

B5.1. Método 
científico. Elaboración 
de hipóteses,  e a súa 
comprobación e 
argumentación a partir
da experimentación ou
da observación. 

B5.1. Planear, aplicar e 
integrar as destrezas e as  
habilidades propias do 
traballo científico.

BXB5.1.1. Integra e aplica 
as destrezas propias do 
método científico. 

• CAA 
• CMCCT

• b 
• f 
• g 

B5.1. Método 
científico. Elaboración 
de hipóteses, e a súa 
comprobación e 
argumentación a partir
da experimentación ou
da observación. 

B5.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da 
observación, e a 
argumentación. 

BXB5.2.1. Utiliza 
argumentos que 
xustifiquen as hipóteses 
que propón. 

• CAA 
• CCL 

• e B5.2. Artigo científico. 
Fontes de divulgación 
científica.  

B5.3. Utilizar fontes de 
información variada, e 
discriminar e decidir sobre 
elas e sobre os méto- dos 
empregados para a súa 
obtención. 

BXB5.3.1. Utiliza 
diferentes fontes de 
información, apoiándose 
nas TIC, para a 
elaboración e a pre- 
sentación das súas 
investigacións. 

• CMCCT
• CD 

• a 
• b 
• c 

B5.3. Proxecto de 
investigación en 
equipo: organi- zación.
Participación e 
colaboración 
respectuosa no 
traballo individual e en
equipo. Presentación 
de conclusións. 

B5.4. Participar, valorar e 
respectar o traballo 
individual e en equipo. 

BXB5.4.1. Participa, valora 
e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

• CSC 
• CSIEE 

• a
• b
• d
• h
• o 

B5.3. Proxecto de 
investigación en 
equipo: organi- zación.
Participación e 
colaboración 
respectuosa no 
traballo individual e en
equipo. Presentación 
de conclusións. 

B5.5. Expor e defender en 
público o proxecto de 
investigación realizado. 

 BXB5.5.1. Deseña 
pequenos traballos de 
investi- gación sobre 
animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu 
contorno ou a 
alimentación e a nutrición 
humana, para a súa 
presentación e defensa na
aula

• CAA
• CMCCT
• CSIEE 
• CD 

BXB5.5.2. Expresa con 
precisión e coherencia as 
conclusións das súas 
investigacións, tanto 
verbal- mente como por 
escrito. 

• CCL 
• CCEC 

C. Secuenciación da materia. Unidades didácticas.
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UD 1. A vida na Terra.

UD 2. Moneras, protistas e fungos.

UD 3. As plantas.

UD 4. Os animais. Características xerais.

UD 5. Os invertebrados.

UD 6. Os Vertebrados.

UD 7. A biodiversidade e a historia da vida na Terra.

UD 8. O Universo e a Terra.

UD 9. A atmosfera.

UD 10. A Hidrosfera.

UD 11. A Xeosfera (I). Os Minerais.

UD 12. A Xeosfera (II). As rochas.

D.Temporalización

1ºTrimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Unidades Didácticas Unidades Didácticas Unidades Didácticas

1-2-3 4-5-6-7 8-9-10-11-12

E. Criterios de cualificación

A nota de cada avaliación, calcularase a partir da nota que cada alumno obteña nos
seguintes apartados:

  70%:  Probas obxectivas.  Faranse como mínimo dúas probas escritas en cada
avaliación. Calcularase a media aritmética das notas acadadas en cada unha pero será
preciso obter unha nota mínima de 3. Priorizarase que estas probas se realicen de forma
presencial,  aprazando as datas previstas cando coincidan con períodos de actividade
lectiva  non  presencial.  Este  aprazamento  pode  producirse  para  datas  posteriores  á
celebración da avaliación trimestral.
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No caso de non ser posible o aprazamento dalgunha das probas, a cualificación 
obterase calculando a media ponderada: o 80% da mesma corresponderá ás probas 
realizadas de forma presencial e o 20% ás que se realicen de xeito non presencial.

Se  non  fora  posible  a  realización  de  ningunha  das  probas  obxectivas  de  forma
presencial, a avaliación levarase a cabo a partir das actividades e dos traballos que lle
sexan propostos ao alumnado en substitución de ditas probas.

 25%:  Actividades  e  traballos  de  investigación.  Neste  apartado  valorarase  a
realización e corrección de actividades, resumos, esquemas,  análise  de   textos
científicos, etc. e os traballos de investigación realizados ao longo da avaliación. Cada
unha das tarefas valorarase de 0 a 10, e despois farase a media aritmética de todas as
cualificacións obtidas. Os traballos non entregados no prazo que se estableza, sempre e
cando non houbese unha causa xustificada, puntuaranse cun 0.

 5%:  Actitude  cara  á  materia,  participación  e  interese  nas  diferentes  actividades
propostas. 

Se nalgunha das probas escritas se sorprende ao alumno/a copiando, ou nos traballos
que debe realizar se constata que non son orixinais do alumno, puntuaranse cun 0 e será
cualificado  negativamente  na  avaliación  correspondente,  sen  posibilidade  de  poder
recuperar ao rematar o trimestre, polo que deberá presentarse á recuperación final antes
da avaliación ordinaria ou á extraordinaria segundo o caso.

O valor numérico establecerase, en xeral, por truncamento (número enteiro sen ter en
conta as cifras  decimais).  Só se contemplará o redondeo ao enteiro  superior  a  partir
dunha compoñente  decimal  de  0,75 se  o alumno entregou os  traballos  e  actividades
propostos e non foi cualificado cun 0 en ningún deles.

Cualificación final.

A cualificación  final  obterase  da  media  aritmética  das  cualificacións  obtidas  e  da
ponderación  establecida,  tendo  en  conta  as  recuperacións  (substituirase  a  nota  de
avaliación pola de recuperación).

Plan de recuperación.

Farase unha recuperación por avaliación, que incluirá todos os contidos da avaliación,
para aqueles alumnos que non acaden un 5 de nota media e para os que queiran mellorar
a súa cualificación.  A recuperación non ten que coincidir  coa avaliación,  podendo ser
posterior.  Se  é  preciso,  entregaráselles  actividades  complementarias  de  recuperación
(reforzo) para que cheguen a alcanzar os obxectivos na proba de recuperación. No caso
da terceira  avaliación,  se  hai  problemas co calendario  de exames dos alumnos,  esta
recuperación podería encadrarse dentro do exame  de  recuperación final. 

A final de curso, poderáselle realizar unha recuperación máis ao alumnado que, tendo
dúas avaliacións con cualificacións positivas, non lle dea a media para superar a materia.
Nesta  caso a recuperación sería da avaliación na que obtivese unha cualificación igual ou
inferior a 4.
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Nas  recuperacións  tamén  se  manterán  as  cualificacións  dos  demais  criterios  de
avaliación.

Avaliación extraordinaria de setembro. 

Os alumnos e as alumnas que non acaden os obxectivos xerais desta materia ao
longo do curso terán dereito a realizar unha proba escrita extraordinaria global no mes de
setembro.  Nesta  proba  trataremos  de  verificar  se  o  alumno  ou  alumna  acada  as
competencias  básicas  mediante  a  consecución  dos  obxectivos  mínimos,  que  veñen
marcados polos contidos.

Esta proba constará de diversas cuestións relacionadas cos contidos do curso.

A cualificación da avaliación extraordinaria de setembro quedará determinada pola
nota  obtida  na  proba  escrita  extraordinaria.  Para  obter  unha  cualificación  positiva  o
alumno deberá obter unha puntuación igual ou superior a 5.

Observacións.

Os exames non se poderán facer  a  lapis  nin  se poderán usar  correctores (como
tippex,...)

O  profesor/a  resérvase  o  dereito  de  non  permitir  a  asistencia  a  actividades
complementarias  e/ou  extraescolares  aos  alumnos  que  presenten  conductas
indesexables (faltas de asistencia e/ ou de puntualidade non xustificadas, de atención,
respecto ás normas da clase, ao profesor/a e aos compañeiros, etc) e/ou amoestacións.

Promoción de Estilos de Vida Saudables

20. Introdución.Obxectivos. Contidos, Criterios de avaliación. Estándares de 
aprendizaxe. Competencias clave. Metodoloxía. Avaliación. Instrumentos de 
avaliación. Criterios de cualificación. Actividades complementarias.

Introdución

Na sociedade de hoxe, mellorando a esperanza de vida, a maior conquista para a 
raza humana está ameazada debido á adquisición e mantemento de estilos de vida 
prexudiciais para a saúde. A enorme capacidade de adaptación do ser humano, que entre 
outras cousas permite vivir en ambientes extremos en todos os recunchos do mundo, 
converteuse nunha arma de dobre fío para a esperanza de vida. A adquisición de hábitos 
prexudiciais para a saúde, como inactividade ou dieta desequilibrada, quedando de que 
os tipos de obesidade e inactividade física en niveis alarmantes, e desde tenra idade, así 
como enfermidades resultantes deste aumento e, morte, en consecuencia, prematura.
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O máis importante no campo das institucións internacionais nacional de saúde e 
advirten que a prevención perigoso para comportamentos de saúde e promover estilos de 
vida saudables debe ser abordada a idade cada vez máis pequenos, e en particular da 
educación. Estas institucións coinciden en que a loita contra os baixos niveis de 
actividade física e os seus efectos nocivos, así como a loita contra a obesidade e os seus 
efectos negativos, son os piares sobre os que debe resolver calquera intervención da 
educación. Os primeiros anos de estudantes ESO experimentar cambios persoais e 
sociais importantes e contactos por primeira vez con certos hábitos tóxicos que saber que 
fronte.

O currículo para a Promoción de Estilos de Vida saudable ten como obxectivo abordar
a prevención dos efectos negativos da inactividade física e dieta pobre, tentando 
proporcionar aos alumnos unha serie de competencias que lle permitan da práctica, 
adquirir e establecer unha estilo de vida saudable e que é mantida ao longo do tempo.

O currículo está dividido en dous bloques de contido: "A actividade física e saúde" e 
"Alimentación para a saúde". 

O bloque de contidos "Actividade Física e Saúde" céntrase na conciencia dos efectos 
positivos para a saúde de levar unha vida activa, e debe permitir que os alumnos avalíen 
de forma básica o seu nivel de actividade física, utilizando métodos simples e novas 
tecnoloxías aplicando un plan de intervención e promover un estilo de vida activo, con 
especial atención á vida familiar. Traballar no campo das estratexias socioemocionais que 
lles permitan evitar hábitos tóxicos relacionados coa actividade física (sedentarismo, 
entretemento excesivo través das pantallas, etc). Este bloque de contidos busca, a través 
da práctica de actividade física e traballo de proxecto, que os estudantes poidan fortalecer
as ferramentas e os coñecementos necesarios para definir e aplicar o seu propio estilo de 
vida saudable.

O Bloque "Alimentación para a saúde" busca que os alumnos adquiran as medidas 
necesarias para establecer hábitos de alimentación saudable e hidratación que permitan o
cumprimento das recomendacións científicas para a súa idade, sexo e habilidades de 
actividade física diaria. A través do coñecemento de alimentos e bebidas, así como os  
máis axeitado para as súas propias características e demandas de enerxía, os alumnos 
deben aprender a valorar facilmente a inxestión e establecer un estilo de vida saudable a 
través do desenvolvemento e posta en marcha de dietas equilibradas, en base a patróns 
alimentarios saudables, como o Atlántico e dietas mediterráneas. O desenvolvemento de 
habilidades críticas na compra de alimentos e bebidas  que permitan unha análise crítica 
dos rótulos nutricionais. No nivel socio-emocional, proporcionar aos alumnos 
coñecementos básicos para afrontar con éxito o perigo de adquirir hábitos tóxicos para a 
súa saúde (alcohol, tabaco, drogas, etc.) 

A cuestión é facer que a través dunha aprendizaxe práctica , os alumnos adquiran e 
consoliden un estilo propio de vida saudable , que atenda ás súas necesidades e encaixe 
cos seus intereses , xa que están nun período particularmente sensible da súa vida cando
adoptar normas de comportamento faise primordial.

En suma, pretendese vincular os alumnos e alumnas a prácticas saudables, a través 
das aprendizaxes que teñen unha carga emocional positiva e poden aplicar ás 
experiencias do seu día. É tamén unha boa oportunidade para aplicar diferentes 
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metodoloxías de xestión de aula con tarefas relevantes e contextualizadas, ollar para a 
relación con outros materiais, e aprendizaxe, así, significativa para os asuntos estudantís 
competentes no exercicio do seu propio estilo de vida saudable.

Polo tanto se recomendan metodoloxías que poidan mobilizar coñecementos, 
habilidades e actitudes moi preto da realidade vivida polos alumnos, para estimular a súa 
creatividade e ser capaz de crear situacións de aprendizaxe significativas. O traballo de 
campo é unha poderosa ferramenta para a realización nesta área. Tamén clave para 
insistir no uso de ferramentas axeitadas e consistentes coas metodoloxías de avaliación 
recomendadas, sempre adaptada ao nivel de desenvolvemento cognitivo dos alumnos 
nos primeiros anos de ESO

A.   Obxectivos. Contidos, Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe.
Competencias clave.

Promoción de Estilos de Vida Saudables

Bloque 1. Actividade física e saúde

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• c

• m 

 

 

B1.1. Actividade 
física como hábito 
de vida saudable: 
cómo, cando, ónde, 
canta e por qué. 

B1.1 . Coñecer a 
relación entre a 
actividade física 
regular e saúde

PEVSB1.1.1 . Máis 
información sobre 
os beneficios da 
actividade física 
regular , así como 
os efectos adversos 
de inactividade 

• CMCCT 

PEVSB1.1.2 . 
Identifica os 
principais 
parámetros de 
saúde ben para a 
súa idade , e 
relaciona a 
actividade física 
ideal para a mellora 

• CMCCT 

• a 

• c 
• e 
• m 

 

  

B1.2 . Evaluación y 
Análisis de la 
postura , de la 
Composición 
corporal y de la 
Actividad Física 
Saludable 
Realizada .

B1.2 . Avaliar a 
postura , a 
composición 
corporal , actividade
física e 
sedentarismo 
desenvolvido , 
utilizando sistemas 
simples e novas 
tecnoloxías

PEVSB1.2.1 . 
Coñece e valora a 
súa postura , 
composición 
corporal (peso , 
altura , IMC , etc.) , 
actividade física 
diaria e inactividade
, presión arterial , 
etc , utilizando 
sistemas simples e 

• CMCCT 
• CAA 
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novas tecnoloxías

PEVSB1.2.2 . 
Prepara , analiza e 
valora un diario da 
súa actividade física
durante un período 
de tempo acordado

• CMCCT 

• g 

• l 
• m 

B1.3 . Plans e 
estratexias para 
aumentar a 
actividade física 
diaria e reducindo o
tempo de 
inactividade

B1.3 . Aplicar un 
plan para aumentar 
a actividade física 
saudable durante 
todo o día , 
utilizando os 
recursos dispoñibles
no ámbito

PEVSB1.3.1 . Fai un 
plan para aumentar 
a súa actividade 
física diaria , 
reducindo o tempo 
de inactividade 
(televisión , 
teléfono móbil , 
etc.) 
desprazamento do 
motor , e promete 
para implementar 
lo por un período 
de tempo 
establecido 
individual grupo

• CMCCT 
• CAA 
• CSC 

PEVSB1.3.2 . Buscar 
e utilizar os recursos
dispoñibles no seu 
ambiente para a 
realización de 
actividade física 
saudable

• CMCCT 
• CD 

CAA 

PEVSB1.3.3 . 
Adquire e utiliza 
estratexias 
socioemocionais 
para evitar hábitos 
tóxicos relacionados
coa actividade física
( sedentarismo , 
vigorexia , dopaxe , 
etc.)

• CSC 

• g 

• l 
• m 

 

 

B1.4 . Organizar e 
promover a práctica
da actividade física 
diaria

B1.4 . Deseño , 
organización e 
difusión de 
actividades para 
fomentar o 
aumento da 
práctica de 
actividade física 

PEVSB1.4.1 . 
Designs , usa e 
divulga un plan de 
mobilidade de 
persoas e / ou 
andar en bicicleta 
no medio ambiente 
e / ou localidade

• CD 
• CAA

38



diaria . PEVSB1.4.2 . 
Designs , usa e 
divulga unha guía 
para aumentar a 
actividade física na 
vida cotiá

• CD 
• CAA 

PEVSB1.4.3 . 
Organiza , tanto en 
contorno natural e 
actividades urbanas
para a divulgación , 
promoción e 
práctica de grupo 
saudable de 
actividade física 
(familia , grupo de 
clase , centro , 
amigos , etc.)

• CMCCT 
• CAA 
• CSC 
• CSIEE 

Bloque 2. Alimentación para a saúde

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• l 

• m 

 

 

 

B2.1 . Alimentación 
e hábitos de vida 
saudables. 
Beneficios e riscos 
para a saúde da 
dieta. Modelos 
Atlántico e dieta 
mediterránea como 
patróns 
alimentarios 
saudables

B2.1 . Avaliar a 
comida como un 
hábito de vida 
saudable e 
recomendacións de 
dieta e hidratación 
adaptados á idade , 
sexo e actividade 
física diaria 

PEVSB2.1.1 . 
Atender ás 
recomendacións 
dietéticas e de 
hidratación , a 
importancia para a 
saúde dunha dieta 
sa e equilibrada 
( abondo variado , 
etc.) , e os riscos 
para a saúde do 
consumo excesivo 
de azucrado , 
produtos salgados , 
etc.

• CMCCT 

PEVSB2.1.2 . 
Identifica alimentos 
e recomendacións 
modelos Atlántico e
dieta mediterránea 
e os seus beneficios 
propostos

• CMCCT 
• CAA 

• e 

• m 

 

B2.2 . inxestión de 
alimentos e 
hidratación 
segundo o máis 
adecuado á súa 

B2.2 . Analizar e 
avaliar xeito sinxelo 
inxestión habitual e 
hidratación , e 
coñecer o máis 

PEVSB2.2.1.Records
, analiza e valora o 
seu propio consumo
durante un período 
de tempo 

• CMCCT 
• CAA 
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idade 
recomendacións 
saudables , sexo e 
actividade física 
diaria

adecuado á súa 
idade , sexo e 
actividade física 
para as súas 
recomendacións de 
inxestión diaria

acordado , tendo en
conta as 
recomendacións 
para a súa idade , 
sexo e actividade 
física diaria

PEVSB2.2.2 . Coñeza
as recomendacións 
de inxesta dietética 
e hidratación 
adecuada á súa 
idade , o seu sexo 
eo seu nivel de 
actividade física 
diaria

• CMCCT 

PEVSB2.2.3 . 
Adquire e utiliza 
estratexias 
socioemocionais 
para evitar hábitos 
tóxicos relacionados
coa alimentación 
( anorexia , drogas , 
alcohol , tabaco , 
etc.)

•

• CSC 

• g 

• l 
• m 

 

B2.3 . Elaboración 
de propostas simple
na dieta . 
Estratexias para 
incorporar as 
recomendacións de 
nutrición e 
hidratación e 
hábitos de vida 
saudables 

B2.3. Diseñar, 
utilizar y difundir 
estrategias para la 
adquisición de 
hábitos de 
alimentación e 
hidratación 
saludables.

PEVSB2.3.1 . 
Diseña , usa e 
divulga unha guía 
para aplicar as 
recomendacións 
dietéticas e de 
hidratación 
adaptadas á idade , 
sexo e actividade 
física diaria , e 
comprométese a 
aplicar por un 
período de tempo 
acordado

• CMCCT 
• CD 
• CAA 

B2.4 . Deseño 
simple , aplicando 
as recomendacións 
por idade , sexo e 
actividade física 
diaria por un 
período de tempo 
acordado

PEVSB2.4.1 . 
Proxecta e 
desenvolve unha 
proposta de 
almorzo e lanches 
saudables , 
respectando as 
recomendacións 
dietéticas para a 
súa idade , sexo e 
nivel de actividade 

• CMCCT 
• CAA 

CSIEE 
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física , e 
comprométese a 
desenvolvida lo por 
un período de 
tempo acordado

• l 

• m 

 

B2.4 . Estratexias 
para a selección de 
alimentos e bebidas
, para permitir a 
posta en marcha 
das 
recomendacións . 
Etiquetaxe 
nutricional de 
alimentos e bebidas

B2.5 . Facer unha 
selección correcta 
de alimentos e 
adecuada á súa 
idade , o seu sexo 
ea súa actividade 
física diaria , avaliar 
criticamente a 
etiquetaxe de 
produtos de 
bebidas

PEVSB2.5.1 . Faga 
unha lista de 
compras semanal , 
respectando as 
recomendacións 
dietéticas con base 
na idade , sexo e 
actividade física 
diaria

• CMCCT 

• CAA 

PEVSB2.5.2 . 
interpreta 
correctamente 
forma básica e 
etiquetado 
nutricional dos 
alimentos , 
identificando os 
valores 
recomendados para
a saúde

• CMCCT 
• CAA 

B. Metodoloxía

• Participativa, inclusiva, cooperativa, que promove tanto a autonomía individual 
como a colaboración en equipo, coa finalidade de aprender  a abordar a prevención
dos efectos negativos da inactividade física e da dieta desequilibrada e adoptar un 
estilo de vida saudable que evite hábitos nocivos ( alcohol, tabaco, ...), tratando de 
proporcionarlle ao alumnado unha serie de competencias que lle permitan, desde a
práctica, adquirir e instaurar un estilo de vida saudable e que se manteña no 
tempo.

•  Metodoloxía activa tanto no referente á actividade física  como na alimentación.
•  O alumnado, protagonista da súa aprendizaxe. Traballo cooperativo.
•  Educación documental do alumnado consultando fontes documentais diversas, en 

soportes e formatos diferentes, e que estarán a disposición do alumnado na 
biblioteca escolar do centro.

• Tratamento da información, selección, análise, elaboración crítica e creativa dos 
contidos coa finalidade de acadar coñecementos razoados.

Cada grupo decidirá a dimensión e a estruturación da súa investigación, organizándose
internamente do xeito que consideren máis funcional para eles, pero tendo en conta as 
dinámicas e estruturas da cooperación en cada grupo, e un funcionamento interno onde 
todos e cada un participen e presten axuda mutua; pero estará sempre presente a guía e 
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axuda do profesor responsable, e dos departamentos implicados, no caso de traballar 
proxectos interdisciplinares. 

Deste xeito o alumnado será protagonista da súa aprendizaxe (“metodoloxía activa”),  e
aumentará o seu grao de autonomía, desenvolvendo habilidades de uso da información, 
consultando fontes documentais diversas, en soportes e formatos diferentes (“educación 
documental do alumnado”).

C. Avaliación

 A participación en proxectos de actividade física e saúde.
 A participación en proxectos de alimentación para a saúde. Avaliaranse tanto o 

proceso como o produto final.
 Participación activa na práctica de actividades físicas.
  A capacidade crítica na compra de alimentos e bebidas e  analise das etiquetas 

nutricionais.
 Terase en conta a autoavaliación do alumnado.
 Terá como referente a contribución á consecución das competencias básicas, 
 A adecuación aos obxectivos, prazos e fases.
 A capacidade de síntese, de análise das dificultades, a valoración crítica e a 

achega persoal.
 A estrutura adecuada do traballo proposto.
 Xustificación, descrición do proxecto, explicación dos resultados, elaboración de 

conclusións.
 Adecuación e variedade de fontes e de recursos, incluídas as TI, na realización 

escrita e na presentación oral.
 A riqueza e variedade de procedementos utilizados na busca da información e a 

adecuación aos fins propostos.
 A capacidade creativa e emprendedora e a capacidade para modificar camiños e 

aplicar recursos alternativos.
 A iniciativa persoal, a autonomía e a autoconfianza
 A disciplina, o esforzo e a capacidade de traballo individual e en grupo.
 A corrección na expresión oral e escrita, así como no uso adecuado e variado de 

recursos gráficos ou audiovisuais e a presentación de materiais.

D. Instrumentos de Avaliación

- Observación directa
- Cuestionarios e enquisas
- Foros de debate
- Proxectos ou propostas de traballo que consisten na elaboración de menús de  

almorzos, xantares e postres saudables, debendo  respectar as recomendacións 
dietéticas para a súa idade , sexo e nivel de actividade física . Valorarase a 
capacidade de integrar nos menús produtos locais.

- Vídeos ou fotografías que  manifesten a   práctica da súa   actividade física. Poden 
ser actividades que o propio alumno deseñe, utilizando diferentes obxectos que 
teñan ca casa. Valorarase a imaxinación.
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Estes instrumentos de avaliación serán de aplicación tanto se a actividade lectiva é 
presencial coma se é non presencial, en cuxo caso a comunicación e entrega de tarefas 
terá lugar a través da Aula Virtual do centro.

E. Criterios de cualificación 

Nesta matería non haberá probas escritas. Valoraranse as diferentes actividades que 
realice o alumnado, e despois farase a media aritmética de todas as cualificacións 
obtidas.

Cualificación final.

A cualificación final do curso obterase da media aritmética das cualificacións das tres 
avaliacións, aproximándoa ao enteiro superior a partir dunha compoñente decimal de 0,75

F. Actividades complementarias

• Visita ao mercado de As Neves : praza  de abastos, postos de froita e verduras...
• Saídas pola contorna para a realización de diferentes actividades físicas.
• Visitas a plantacións de froitas ou verduras ecolóxicas. 
• Outras saídas pola contorna que poida xurdir e que estén dentro do marco de 

promoción de estilos de vida saudables.
• Visitas a establecementos de alimentación.
• Participación e colaboración en actividades co noso club de lectura e cos clubs de 

lectura das Escolas Asociadas UNESCO. 

3ºESO

Bioloxía e Xeoloxía 
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21. Obxectivos da área de Bioloxía-Xeoloxía de 3.º ESO. Obxectivos. Contidos.
Criterios  de  avaliación.  Estándares  de  aprendizaxe.  Competencias  clave.
Secuenciación. Temporalización. Criterios de cualificación.

A. Obxectivos da área de Bioloxía-Xeoloxía de 3.º ESO
• Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel.
• Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia.
• Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo.
• Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha

óptima exposición. 
• Adquirir  coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co

sistema inmunitario.
•  Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas.
• Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos

de conduta alimentaria.
• Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio,

circulatorio e excretor.
• Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino.
• Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene.
• Identificar as principais glándulas endócrinas. Función.
• Coñecer  a  función  do  aparato  locomotor:  relacións  funcionais  entre  ósos  e

músculos.
• Identificar  a  anatomía  do  aparato  reprodutor:  cambios  físicos  e  psíquicos  na

adolescencia.
• Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto.
• Apreciar e considerar a sexualidade das persoas.
• Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre.
• Coñecer e identificar as formas de erosión.
• Coñecer  a  importancia  das  augas  subterráneas  e  a  súa  relación  coas  augas

superficiais. 
• Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión. 
• Identificar a acción eólica en diferentes ambientes.
• Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares.
• Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente

xeolóxico externo.
• Identificar  as  actividades  sísmicas  e  volcánicas  coas  súas  características  e  os

efectos que poden xerar.
• Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos.
• Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema. 

B. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe e
Competencias clave.

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica

Obxectivos  Contidos  Criterios de Estándares de Competencias clave
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avaliación aprendizaxe

• h
• o 

B1.1. O vocabulario 
científico na 
expresión oral e 
escrita. 

B1.1. Utilizar 
adecuadamente o 
vocabulario cientí- 
fico nun contexto 
preciso e adecuado 
ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os
termos máis 
frecuentes do 
vocabulario científico 
e exprésase con 
corrección, tanto 
oralmente como por 
escrito.  

• CCL 
• CMCCT 

• b
• e
• f
• g 
• h
• m
• o 

 

 

 B1.3. 
Experimentación en 
bioloxía e xeoloxía: 
obtención, selección e
interpretación de 
información de 
carácter científico a 
partir da selección e a
recollida de mostras 
do medio natural ou 
doutras fontes. 

B1.2. Procurar, 
seleccionar e 
interpretar a informa- 
ción de carácter 
científico e utilizala 
para formar unha 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión e 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados co me- 
dio natural e a saúde.

BXB1.2.1. Procura, 
selecciona e 
interpreta a 
información de 
carácter científico a 
partir da utilización de
diversas fontes. 

• CD
• CAA

 BXB1.2.2. Transmite a
información 
seleccionada de xeito 
preciso utilizando 
diversos soportes. 

• CD
• CL 

BXB1.2.3. Utiliza a 
información de 
carácter cientí- fico 
para formar unha 
opinión propia e 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

• CAA
• CCL

• b
• f
• g 

 

B1.4. Planificación e 
realización do traballo
experimental, e 
interpretación dos 
seus resultados. 
B1.5. Normas de 
seguridade no 
laboratorio, e coidado
dos instrumentos e do
material.

B1.3. Realizar un 
traballo experimental 
con axuda dun guión 
de prácticas de 
laboratorio ou de 
campo, describir a súa
execución e 
interpretar os seus 
resultados. 

BXB1.3.1. Coñece e 
respecta as normas 
de seguridade no 
laboratorio, e coida os
instrumentos e o 
material empregado. 

• CMCCT
• CSC

BXB1.3.2. Desenvolve 
con autonomía a 
planificación do 
traballo experimental,
utilizando tanto ins- 
trumentos ópticos de 
recoñecemento como
material básico de 
laboratorio, 
argumenta o proceso 
experimental seguido,
describe as súas 
observacións e 
interpreta os seus 
resultados. 

• CSIEE
• CMCCT
• CAA 

Bloque 2.  A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos

Obxectivos  Contidos  Criterios de Estándares de Competencias clave
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avaliación aprendizaxe

• f 

 

B2.1. Características 
da materia viva e 
diferenzas coa 
materia inerte. 
B2.2. A célula. 
Características básicas
da célula procariota e 
eucariota, animal e 
vexetal.  

B2.1. Recoñecer que 
os seres vivos están 
consti- tuídos por 
células e determinar 
as características que 
os diferencian da 
materia inerte

BXB2.1.1. Diferencia a
materia viva da inerte 
partindo das 
características 
particulares de 
ambas. 

• CMCCT 

BXB2.1.2. Establece 
comparativamente as 
analo- xías e as 
diferenzas entre 
célula procariota e 
euca- riota, e entre 
célula animal e 
vexetal. 

• CMCCT

• f  B2.3. Funcións vitais: 
nutrición, relación e 
reprodución.

B2.2. Describir as 
funcións comúns a 
todos os seres vivos, 
diferenciando entre 
nutrición autótrofa e 
heterótrofa. 

BXB2.2.1. Recoñece e 
diferencia a 
importancia de cada 
función para o 
mantemento da vida. 

• CMCCT 

BXB2.2.2. Contrasta o 
proceso de nutrición 
autó- trofa e nutrición
heterótrofa, e deduce 
a relación entre elas. 

• CMCCT 

Bloque 3.   As persoas e a saúde. Promoción da saúde

• f  B3.1. Niveis de 
organización da 
materia viva. 
B3.2. Organización 
xeral do corpo 
humano: células, 
tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas 
B3.3. A célula animal: 
estruturas celulares. 
Orgánulos celulares e 
a súa función.

B3.1. Catalogar os 
niveis de organización
da materia viva 
(células, tecidos, 
órganos e aparellos 
ou sistemas) e 
diferenciar as 
principais estruturas 
celulares e as súas 
funcións

BXB3.1.1. Interpreta 
os niveis de 
organización no ser 
humano e procura a 
relación entre eles. 

• CAA 

• CMCCT 

 BXB3.1.2. Diferencia 
os tipos celulares e 
describe a función 
dos orgánulos máis 
importantes. 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• f 
 

B3.4. Os tecidos do 
corpo humano: 
estrutura e funcións.

B3.2. Diferenciar os 
tecidos máis 
importantes do ser 
humano e a súa 
función. 

BXB3.2.1. Recoñece 
os principais tecidos 
que conforman o 
corpo humano e 
asóciaos á súa fun- 
ción.

• CMCCT 

• f 
• m 

B3.5. Saúde e doenza,
e factores que as 
determinan. 

B3.3. Descubrir, a 
partir do 
coñecemento do 
concepto de saúde e 
doenza, os factores 
que os determinan.

 BXB3.3.1. Argumenta
as implicacións dos 
hábitos para a saúde, 
e xustifica con 
exemplos as elec- 
cións que realiza ou 

• CSC 
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pode realizar para 
promovela individual 
e colectivamente.

• f
• m 

B3.6. Doenzas 
infecciosas e non 
infecciosas. 

 B3.4. Clasificar as 
doenzas e determinar
as infec- ciosas e non 
infecciosas máis 
comúns que afectan a
poboación (causas, 
prevención e 
tratamentos

BXB3.4.1. Recoñece 
as doenzas e as 
infeccións máis 
comúns, e relaciónaas
coas súas causas. 

CMCCT 

BXB3.4.2. Distingue e 
explica os 
mecanismos de 
transmisión das 
doenzas infecciosas. 

CMCCT 

• m B3.7. Hixiene e 
prevención. Hábitos e 
estilos de vida 
saudables. 

B3.5. Valorar e 
identificar hábitos e 
estilos de vida 
saudables como 
método de 
prevención das doen- 
zas. 

BXB3.5.1. Coñece e 
describe hábitos de 
vida saudable e 
identifícaos como 
medio de promoción 
da súa saúde e da das
demais persoas. 

• CSC 

BXB3.5.2. Propón 
métodos para evitar o
contaxio e a 
propagación das 
doenzas infecciosas 
máis comúns. 

• CSIEE 
• CSC 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• a 
• c 
• d 
• e 
• m 
•

B3.7. Hixiene e 
prevención. Hábitos e 
estilos de vida 
saudables. 

B3.6. Seleccionar 
información, 
establecer diferen- 
zas dos tipos de 
doenzas dun mundo 
globalizado e deseñar 
propostas de 
actuación. 

BXB3.6.1. Establece 
diferenzas entre as 
doenzas que afectan 
as rexións dun mundo
globalizado, e deseña 
propostas de 
actuación. 

• CSC
• CSIEE 

• f 
• m 

B3.8. Sistema 
inmunitario. Vacinas, 
soros e antibióticos. 
B3.9. Uso responsable
de medicamentos. 

B3.7. Determinar o 
funcionamento básico
do sistema inmune e 
as continuas 
contribucións das 
ciencias biomédicas, e
describir a 
importancia do uso 
responsable dos 
medicamentos. 

BXB3.7.1. Explica en 
que consiste o 
proceso de 
inmunidade, e valora 
o papel das vacinas 
como método de 
prevención das 
doenzas. 

• CMCCT
• CSC 

• a
• b
• c
• m 

B3.10. Transplantes e 
doazón de células, 
sangue e órganos. 

B3.8. Recoñecer e 
transmitir a 
importancia que ten a
prevención como 
práctica habitual e 
integrada nas súas 
vidas e as 

BXB3.8.1. Detalla a 
importancia da 
doazón de células, 
sangue e órganos 
para a sociedade e 
para o ser humano. 

• CSC 
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consecuencias 
positivas da doazón 
de células, sangue e 
órganos. 

• f 
• g
• m 

 
. 

B3.11. Substancias 
aditivas: tabaco, 
alcohol e outras 
drogas. Problemas 
asociados.  

B3.9. Investigar as 
alteracións 
producidas por 
distintos tipos de 
substancias aditivas, e
elaborar propostas de
prevención e control.

BXB3.9.1. Detecta as 
situacións de risco 
para a saúde 
relacionadas co 
consumo de 
substancias tóxicas e 
estimulantes, como 
tabaco, alcohol, dro- 
gas, etc., contrasta os 
seus efectos nocivos e
pro- pón medidas de 
prevención e control

• CSC
• CSIEE 

• a 
• d
• g
• m 

B3.11. Substancias 
aditivas: tabaco, 
alcohol e outras 
drogas. Problemas 
asociados.  

B3.10. Recoñecer as 
consecuencias para o 
individuo e a 
sociedade de seguir 
condutas de risco. 

BXB3.10.1. Identifica 
as consecuencias de 
seguir condutas de 
risco coas drogas, 
para o individuo e a 
sociedade. 

• CSC 

• f
• m 
•

B3.12. Alimentación e
nutrición. Alimentos e
nutrientes: tipos e 
funcións básicas.  

B3.11. Recoñecer a 
diferenza entre 
alimentación e 
nutrición, e 
diferenciar os 
principais nutrientes e
as súas funcións 
básicas. 

BXB3.11.1. Discrimina
o proceso de 
nutrición do da 
alimentación. 

• CMCCT 

BXB3.11.2. Relaciona 
cada nutriente coa 
súa función no 
organismo, e 
recoñece hábitos 
nutricio- nais 
saudables. 

• CMCCT 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• f 
• g
• m 

B3.13. Dieta e saúde. 
Dieta equilibrada. 
Deseño e análise de 
dietas. Hábitos 
nutricionais 
saudables. Trastornos 
da conduta 
alimentaria.  

B3.12. Relacionar as 
dietas coa saúde a 
través de exemplos 
prácticos. 

BXB3.12.1. Deseña 
hábitos nutricionais 
saudables mediante a
elaboración de dietas 
equilibradas, uti- 
lizando táboas con 
grupos de alimentos 
cos nu- trientes 
principais presentes 
neles e o seu valor 
calórico. 

• CAA
• CD 

• c 
• m 

B3.13. Dieta e saúde. 
Dieta equilibrada. 
Deseño e análise de 
dietas. Hábitos 
nutricionais 
saudables. Trastornos 
da conduta 

B3.13. Argumentar a 
importancia dunha 
boa alimentación e do
exercicio físico na 
saúde, e identificar as 
doenzas e os 
trastornos principais 

BXB3.13.1. Valora e 
determina unha dieta 
equili- brada para 
unha vida saudable e 
identifica os prin- 
cipais trastornos da 
conduta alimentaria. 

• CAA
• CSC 
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alimentaria. da conduta 
alimentaria. 

• f 
• m 

B3.14. Función de 
nutrición. Visión 
global e integradora 
de aparellos e 
procesos que 
interveñen na 
nutrición. 

B3.14. Explicar os 
procesos 
fundamentais da 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos 
dos aparellos que 
interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina
e identifica, a partir 
de gráficos e 
esquemas, os 
órganos, os aparellos 
e os sistemas 
implicados na función
de nutrición, e 
relaciónao coa súa 
contribución no 
proceso. 

• CMCCT 

• f 
• m 

B3.14. Función de 
nutrición. Visión 
global e inte- gradora 
de aparellos e 
procesos que 
interveñen na 
nutrición. 

B3.15. Asociar a fase 
do proceso de 
nutrición que realiza 
cada aparello 
implicado. 

BXB3.15.1. Recoñece 
a función de cada 
aparello e de cada 
sistema nas funcións 
de nutrición.

• CMCCT 

• f 
• m 

 

B3.15. Anatomía e 
fisioloxía dos 
aparellos dixesti- vo, 
respiratorio, 
circulatorio e excretor.

B3.16. Identificar os 
compoñentes dos 
aparellos dixestivo, 
circulatorio, 
respiratorio e 
excretor, e coñecer o 
seu funcionamento.

BXB3.16.1. Coñece e 
explica os 
compoñentes dos 
aparellos dixestivo, 
circulatorio, 
respiratorio e ex- 
cretor, e o seu 
funcionamento. 

• CMCCT 

• f 
• m 

 

B3.16. Alteracións 
máis frecuentes e 
doenzas asociadas 
aos aparellos que 
interveñen na nutri- 
ción: prevención e 
hábitos de vida 
saudables. 

B3.17. Indagar acerca 
das doenzas máis 
habituais nos 
aparellos 
relacionados coa 
nutrición, así como 
sobre as súas causas e
a maneira de previlas.

BXB3.17.1. Diferencia 
as doenzas máis 
frecuentes dos 
órganos, os aparellos 
e os sistemas implica- 
dos na nutrición, e 
asóciaas coas súas 
causas. 

• CMCCT 

• f 
• m 

B3.17. Función de 
relación. Sistema 
nervioso e sistema 
endócrino. 
B3.18. Órganos dos 
sentidos: estrutura e 
función; coidado e 
hixiene. 

B3.18. Describir os 
procesos implicados 
na función de 
relación, e os 
sistemas e aparellos 
implicados, e 
recoñecer e 
diferenciar os órganos
dos sentidos e os 
coidados do oído e a 
vista. 

BXB3.18.1. Especifica 
a función de cada 
aparello e de cada 
sistema implicados 
nas funcións de re- 
lación. 

• CMCCT 

BXB3.18.2. Describe 
os procesos 
implicados na función
de relación, e 
identifica o órgano ou
a es- trutura 
responsables de cada 
proceso. 

• CMCCT 

BXB3.18.3. Clasifica os
tipos de receptores 
senso- riais e 

• CMCCT 
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relaciónaos cos 
órganos dos sentidos 
en que se atopan

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• f 
• m 

B3.19. Coordinación e
sistema nervioso: 
organización e 
función. 
B3.20. Doenzas 
comúns do sistema 
nervioso: causas, 
factores de risco e 
prevención. 

B3.19. Explicar a 
misión integradora do
sistema nervioso ante
diferentes estímulos, 
e describir o seu 
funcionamento. 

 BXB3.19.1.dentifica 
algunhas doenzas 
comúns do sistema 
nervioso e relaciónaas
coas súas causas, cos 
factores de risco e coa
súa prevención. 

• CMCCT
• CSC 

• f 
• m 

 

B3.21. Sistema 
endócrino: glándulas 
endócrinas e o seu 
funcionamento. 
Principais alteracións.

B3.20. Asociar as 
principais glándulas 
endócrinas coas 
hormonas que 
sintetizan e coa súa 
función. 

BXB3.20.1. Enumera 
as glándulas 
endócrinas e asocia 
con elas as hormonas 
segregadas e a súa 
función. 

• CMCCT 

• f 
• m 

B3.22. Visión 
integradora dos 
sistemas nervioso e 
endócrino. 

B3.21. Relacionar 
funcionalmente o 
sistema 
neuroendócrino. 

BXB3.21.1. Recoñece 
algún proceso que 
teña lugar na vida 
cotiá no que se 
evidencie claramente 
a integración 
neuroendócrina. 

• CMCCT 

• f B3.23. Aparello 
locomotor. 
Organización e rela- 
cións funcionais entre
ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

B3.22. Identificar os 
principais ósos e 
músculos do aparello 
locomotor. 

BXB3.22.1. Localiza os
principais ósos e 
músculos do corpo 
humano en esquemas
do aparello loco- 
motor. 

• CMCCT 

• f
• m 

B3.14. Función de 
nutrición. Visión 
global e inte- gradora 
de aparellos e 
procesos que 
interveñen na 
nutrición. 

B3.15. Asociar a fase 
do proceso de 
nutrición que realiza 
cada aparello 
implicado. 

BXB3.15.1. Recoñece 
a función de cada 
aparello e de cada 
sistema nas funcións 
de nutrición.

• CMCCT 

• f 
• m 

B3.15. Anatomía e 
fisioloxía dos 
aparellos dixestivo, 
respiratorio, 
circulatorio e excretor.

B3.16. Identificar os 
compoñentes dos 
aparellos dixestivo, 
circulatorio, 
respiratorio e 
excretor, e co- ñecer o
seu funcionamento

BXB3.16.1. Coñece e 
explica os 
compoñentes dos 
aparellos dixestivo, 
circulatorio, 
respiratorio e ex- 
cretor, e o seu 
funcionamento. 

• CMCCT 

• f 
• m 

 

B3.16. Alteracións 
máis frecuentes e 
doenzas asociadas 
aos aparellos que 
interveñen na nutri- 

B3.17. Indagar acerca 
das doenzas máis 
habituais nos 
aparellos 
relacionados coa 

BXB3.17.1. Diferencia 
as doenzas máis 
frecuentes dos 
órganos, os aparellos 
e os sistemas implica- 

• CMCCT 
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ción: prevención e 
hábitos de vida 
saudables. 

nutrición, así como 
sobre as súas causas e
a maneira de previlas.

dos na nutrición, e 
asóciaas coas súas 
causas

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• f 
• m 

B3.17. Función de 
relación. Sistema 
nervioso e sistema 
endócrino. 
B3.18. Órganos dos 
sentidos: estrutura e 
función; coidado e 
hixiene. 

B3.18. Describir os 
procesos implicados 
na función de 
relación, e os 
sistemas e aparellos 
implicados, e 
recoñecer e 
diferenciar os órganos
dos sentidos e os 
coidados do oído e a 
vista. 

BXB3.18.1. Especifica 
a función de cada 
aparello e de cada 
sistema implicados 
nas funcións de re- 
lación. 

• CMCCT 

BXB3.18.2. Describe 
os procesos 
implicados na función
de relación, e 
identifica o órgano ou
a estrutura 
responsables de cada 
proceso. 

• CMCCT 

BXB3.18.3. Clasifica os
tipos de receptores 
sensoriais e 
relaciónaos cos 
órganos dos sentidos 
en que se atopan. 

• CMCCT 

• f 
• m 

 
. 

B3.19. Coordinación e
sistema nervioso: 
organización e 
función. 
B3.20. Doenzas 
comúns do sistema 
nervioso: causas, 
factores de risco e 
prevención.

B3.19. Explicar a 
misión integradora do
sistema nervioso ante
diferentes estímulos, 
e describir o seu 
funcionamento

BXB3.19.1. Identifica 
algunhas doenzas 
comúns do sistema 
nervioso e relaciónaas
coas súas causas, cos 
factores de risco e coa
súa prevención. 

• CMCCT
• CSC 

• f 
• m 

 

 

B3.21. Sistema 
endócrino: glándulas 
endócrinas e o seu 
funcionamento. 
Principais alteracións.

B3.20. Asociar as 
principais glándulas 
endócrinas coas 
hormonas que 
sintetizan e coa súa 
función. 

BXB3.20.1. Enumera 
as glándulas 
endócrinas e asocia 
con elas as hormonas 
segregadas e a súa 
función. 

• CMCCT

• f 
• m 

B3.22. Visión 
integradora dos 
sistemas nervioso e 
endócrino. 

B3.21. Relacionar 
funcionalmente o 
sistema neuro-
endócrino. 

BXB3.21.1. Recoñece 
algún proceso que 
teña lugar na vida 
cotiá no que se 
evidencie claramente 
a integración 
neuroendócrina. 

• CMCCT 

• f B3.23. Aparello 
locomotor. 
Organización e rela- 
cións funcionais entre
ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

B3.22. Identificar os 
principais ósos e 
músculos do aparello 
locomotor

BXB3.22.1. Localiza os
principais ósos e 
músculos do corpo 
humano en esquemas
do aparello loco- 
motor. 

• CMCCT 
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• f 
• m 

B3.23. Aparello 
locomotor. 
Organización e rela- 
cións funcionais entre
ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

B3.23. Analizar as 
relacións funcionais 
entre ósos, músculos 
e sistema nervioso. 

BXB3.23.1. Diferencia 
os tipos de músculos 
en función do seu 
tipo de contracción, e 
relaciónaos co 
sistema nervioso que 
os controla.

• CMCCT 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• f 
• m 

 

B3.24. Factores de 
risco e prevención das
lesións. 

B3.24. Detallar as 
lesións máis 
frecuentes no 
aparello locomotor e 
como se preveñen.

BXB3.24.1. Identifica 
os factores de risco 
máis frecuentes que 
poden afectar o 
aparello locomotor e 
relaciónaos coas 
lesións que producen.

• CSC 
• CAA 

• f 
• m 

B3.25. Reprodución 
humana. Anatomía e 
fisioloxía do aparello 
reprodutor. Cambios 
físicos e psíquicos na 
adolescencia. 

B3.25. Referir os 
aspectos básicos do 
aparello reprodutor, 
diferenciar entre 
sexualidade e repro- 
dución, e interpretar 
debuxos e esquemas 
do aparello 
reprodutor. 

BXB3.25.1. Identifica 
en esquemas os 
órganos do aparello 
reprodutor masculino 
e feminino, e espe- 
cifica a súa función. 

• CMCCT 

• f 
• m 

 

B3.26. Ciclo 
menstrual. 
Fecundación, 
embarazo e parto. 

B3.26. Recoñecer os 
aspectos básicos da 
reprodución humana 
e describir os 
acontecementos 
fundamentais da 
fecundación, do 
embarazo e do parto.

BXB3.26.1. Describe 
as principais etapas 
do ciclo menstrual e 
indica que glándulas e
que hormonas 
participan na súa 
regulación. 

• CMCCT 

BXB3.26.2. Identifica 
os acontecementos 
funda- mentais da 
fecundación, do 
embarazo e do parto 

• CMCCT 

• f 
• m 

B3.27. Análise dos 
métodos 
anticonceptivos.  
B3.28. Doenzas de 
transmisión sexual: 
prevención. 

B3.27. Comparar os 
métodos 
anticonceptivos, 
clasificalos segundo a 
súa eficacia e 
recoñecer a 
importancia dalgúns 
deles na prevención 
de doenzas de 
transmisión sexual. 

BXB3.27.1. Discrimina
os métodos de 
anticoncepción 
humana. 

• CMCCT 

BXB3.27.2. Categoriza
as principais doenzas 
de transmisión sexual 
e argumenta sobre a 
súa pre- vención. 

• CMCCT 
• CSC 
• CCEC 

• e 
• g 
• m 

B3.29. Técnicas de 
reprodución asistida.

 B3.28. Compilar 
información sobre as 
técnicas de 
reprodución asistida e
de fecundación in 
vitro, para 

BXB3.28.1. Identifica 
as técnicas de 
reprodución asistida 
máis frecuentes. 

• CMCCT 
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argumentar o 
beneficio que supuxo 
este avance científico 
para a sociedade. 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• a 
• c 
• d 
• m 

B3.30. Reposta sexual 
humana. Sexo e 
sexualidade. Saúde e 
hixiene sexual. 

B3.29. Valorar e 
considerar a súa 
propia sexualidade e a
das persoas do 
contorno, e transmitir
a necesidade de 
reflexionar, debater, 
considerar e 
compartir. 

BXB3.29.1. Actúa, 
decide e defende 
responsablemente a 
súa sexualidade e a 
das persoas do seu 
contorno. 

• CSCC
• CEC 

Bloque 4.  O relevo terrestre e a súa evolución

• f  B4.1. Modelaxe do 
relevo. Factores que 
condicionan o relevo 
terrestre. 

B4.1. Identificar 
algunhas das causas 
que fan que o relevo 
difira duns sitios a 
outros. 

BXB4.1.1. Identifica a 
influencia do clima e 
das características das
rochas que 
condicionan os tipos 
de relevo e inflúen 
neles. 

• CMCCT 

• f 

 

B4.2. Procesos 
xeolóxicos externos e 
diferenzas cos 
internos. 
Meteorización, 
erosión, transporte e 
sedimentación. 

B4.2. Relacionar os 
procesos xeolóxicos 
externos coa enerxía 
que os activa e 
diferencialos dos pro- 
cesos internos. 

BXB4.2.1. Relaciona a 
enerxía solar cos 
procesos externos, e 
xustifica o papel da 
gravidade na súa 
dinámica. 

• CMCCT

BXB4.2.2. Diferencia 
os procesos de 
meteoriza- ción, 
erosión, transporte e 
sedimentación, e os 
seus efectos no 
relevo. 

• CMCCT

• f B4.3. Augas 
superficiais e 
modelaxe do relevo: 
formas características.

 B4.3. Analizar e 
predicir a acción das 
augas superficiais, e 
identificar as formas 
de erosión e depósi- 
tos máis 
características. 

 BXB4.3.1. Analiza a 
actividade de erosión,
trans- porte e 
sedimentación 
producida polas augas
su- perficiais, e 
recoñece algún dos 
seus efectos no 
relevo. 

• CMCCT 

• f 
• m 

 

B4.4. Augas 
subterráneas: 
circulación e explota- 
ción. 

B4.4. Valorar e 
analizar a importancia
das augas 
subterráneas, e 
xustificar a súa 
dinámica e a súa 
relación coas augas 
superficiais.

BXB4.4.1. Valora e 
analiza a importancia 
das augas 
subterráneas e os 
riscos da súa 
sobreexplotación. 

• CMCCT
• CSC 
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• f B4.5. Acción xeolóxica
do mar: dinámica 
mariña e modelaxe 
litoral. 

B4.5. Analizar a 
dinámica mariña e a 
súa influencia na 
modelaxe litoral. 

BXB4.5.1. Relaciona 
os movementos da 
auga do mar coa 
erosión, o transporte 
e a sedimentación no 
litoral, e identifica 
algunhas formas 
resultantes 
características. 

• CMCCT 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• f B4.6. Acción xeolóxica
do vento: modelaxe 
eólica. 

B4.6. Relacionar a 
acción eólica coas 
condicións que a fan 
posible, e identificar 
algunhas formas 
resultantes. 

BXB4.6.1. Asocia a 
actividade eólica cos 
ambientes en que 
esta actividade 
xeolóxica pode ser 
relevante. 

• CMCCT 

• f 
 

B4.7. Acción xeolóxica
dos glaciares: formas 
de erosión e depósito 
que orixinan. 

B4.7. Analizar a acción
xeolóxica dos 
glaciares e xustificar 
as características das 
formas de erosión e 
depósito resultantes.

BXB4.7.1. Analiza a 
dinámica glaciar e 
identifica os seus 
efectos sobre o 
relevo. 

• CMCCT 

• f 
• l 
• ñ 

B4.8. Factores que 
condicionan a 
modelaxe da paisaxe 
galega. 

B4.8. Indagar e 
identificar os factores 
que condicionan a 
modelaxe da paisaxe 
nas zonas próximas ao
alumnado. 

BXB4.8.1. Investiga 
acerca da paisaxe do 
seu contorno máis 
próximo e identifica 
algúns dos factores 
que condicionaron a 
súa modelaxe. 

• CCEC 
• CAA 

• f 
• g 
• m 

B4.9. Acción xeolóxica
dos seres vivos. A 
especie  humana 
como axente 
xeolóxico

B4.9. Recoñecer e 
identificar a 
actividade xeolóxica 
dos seres vivos e 
valorar a importancia 
da es-

BXB4.9.1. Identifica a 
intervención de seres 
vivos en procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte e 
sedimentación

• CMCCT 

 BXB4.9.2. Valora e 
describe a 
importancia das 
actividades humanas 
na transformación da 
super- ficie terrestre. 

• CSC
• CCEC 

• f B4.10. Manifestacións
da enerxía interna da 
Terra. 

B4.10. Diferenciar os 
cambios na superficie 
terres- tre xerados 
pola enerxía do 
interior terrestre dos 
de orixe externa. 

BXB4.10.1. Diferencia 
un proceso xeolóxico 
exter- no dun interno 
e identifica os seus 
efectos no relevo. 

• CMCCT 

• f B4.11. Actividade 
sísmica e volcánica: 
orixe e tipos de 
magmas. 

B4.11. Analizar as 
actividades sísmica e 
volcánica, as súas 
características e os 

BXB4.11.1. Coñece e 
describe como se 
orixinan os sismos e 
os efectos que xeran. 

• CMCCT 

54



efectos que xeran. BXB4.11.2. Relaciona 
os tipos de erupción 
volcá- nica co magma 
que as orixina, e 
asóciaos co seu grao 
de perigo. 

• CMCCT 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• f 
• g 

B4.12. Distribución de
volcáns e terremotos. 
Riscos sísmico e 
volcánico: 
importancia da súa 
predición e da súa 
prevención. 

B4.12. Relacionar a 
actividade sísmica e 
volcánica coa 
dinámica do interior 
terrestre e xustificar a
súa distribución 
planetaria. 

BXB4.12.1. Xustifica a 
existencia de zonas en
que os terremotos 
son máis frecuentes e 
de maior magnitude. 

• CAA 
• CMCCT 

• f 
• g 

B4.12. Distribución de
volcáns e os 
terremotos. Riscos 
sísmico e volcánico: 
importancia da súa 
predición e da súa 
prevención. 
B4.13. Sismicidade en 
Galicia. 

B4.13. Valorar e 
describir a 
importancia de coñe- 
cer os riscos sísmico e
volcánico, e as formas
de previlos. 

BXB5.13.1. Valora e 
describe o risco 
sísmico e, de ser o 
caso, volcánico 
existente na zona en 
que habita, e coñece 
as medidas de 
prevención que debe 
adoptar. 

• CAA 
• CSC 

Bloque 5.  O solo como ecosistema

• f B5.1. O solo como 
ecosistema. 
B5.2. Compoñentes 
do solo e as súas 
interaccións. 

B5.1. Analizar os 
compoñentes do solo 
e esquematizar as 
relacións entre eles. 

BXB5.1.1. Recoñece 
que o solo é o 
resultado da 
interacción entre os 
compoñentes bióticos
e abióticos, e sinala 
algunha das súas 
interaccións. 

• CMCCT 

• f 
• g 
• m 

 B5.3. Importancia do 
solo. Riscos da súa 
sobreexplotación, 
degradación ou 
perda. 

B5.2. Valorar e 
determinar a 
importancia do solo e 
os riscos que 
comporta a súa 
sobreexplotación, 
degradación ou 
perda. 

BXB5.2.1. Recoñece a 
fraxilidade do solo e 
valora a necesidade 
de protexelo. 

• CMCCT 
• CSC 

Bloque 6.  Proxecto de investigación 

• b 
• c  

 

B6.1. Método 
científico. Elaboración
de hipóteses, e a súa 
comprobación e 
argumentación, a 
partir da 
experimentación ou a 
observación.

 B6.1. Planear, aplicar 
e integrar as destrezas
e as habilidades 
propias do traballo 
científico.

 BXB6.1.1. Integra e 
aplica as destrezas 
propias do  método 
científico. 

• CAA 
• CMCCT 

• b 
• f 

B6.1. Método 
científico. Elaboración

B6.2. Elaborar 
hipóteses e 

 BXB6.2.1. Utiliza 
argumentos que 

• CAA 
• CCL 
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• g de hipóteses, e a súa 
comprobación e 
argumentación, a 
partir da 
experimentación ou a 
observación. 

contrastalas a través 
da experimentación 
ou da observación e a 
argumentación. 

xustifiquen as 
hipóteses que 
propón. 

• e   B6.2. Artigo científico.
Fontes de divulgación 
científica.

B6.3. Utilizar fontes 
de información 
variada, e discriminar 
e decidir sobre elas e 
os métodos em- 
pregados para a súa 
obtención. 

BXB6.3.1. Utiliza 
fontes de información
apoiándo- se nas TIC, 
para a elaboración e a
presentación das súas
investigacións. 

• CMCCT 
• CD 

• a 
• b 
• c 

B6.3. Proxecto de 
investigación en 
equipo. Orga- 
nización. Participación
e colaboración 
respectuosa no 
traballo individual e 
en equipo. 
Presentación de 
conclusións. 

B6.4. Participar, 
valorar e respectar o 
traballo individual e 
en equipo. 

BXB6.4.1. Participa, 
valora e respecta o 
traballo individual e 
en grupo. 

• CAA 
• CMCCT
• CSC 
• CSIEE 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• a 
• b 
• d 
• h 
• o 

B6.3. Proxecto de 
investigación en 
equipo. Orga- 
nización. Participación
e colaboración 
respectuosa no 
traballo individual e 
en equipo. 
Presentación de 
conclusións. 

B6.5. Expor e 
defender en público o
proxecto de 
investigación 
realizado. 

BXB6.5.1. 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 
defensa na aula. 

• CSIEE 
• CD 

BXB6.5.2. Expresa con
precisión e coherencia
as conclusións das 
súas investigacións, 
tanto verbalmente 
como por escrito. 

• CCL 
• CCEC 

C. Secuenciación de contidos por unidades didácticas

Unidade 1.  A organización do corpo humano
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Unidade 2. Alimentación e saúde

Unidade 3. A nutrición: aparellos dixestivo e respiratorio

Unidade 4. A nutrición: aparellos circulatorio e excretor

Unidade 5. A relación: os sentidos e o sistema nervioso

Unidade 6. A relación: o sistema endócrino e o aparello locomotor

Unidade 7. A reprodución

Unidade 8. A saúde e o sistema inmunitario

Unidade 9. A dinámica interna da Terra

Unidade 10. A dinámica externa da Terra

D. Temporalización

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Unidades didácticas Unidades didácticas Unidades didácticas

1-2-3 4-5-6 7-8-9-10

E. Criterios de cualificación

80% probas obxectivas. Realizaránse dúas probas por avaliación. Para a nota final da
avaliación calcularase a media aritmética das dúas probas pero será preciso obter unha 
nota mínima de 3 en cada unha delas. 

Priorizarase que estas probas se realicen de forma presencial, aprazando as datas 
previstas cando coincidan con períodos de actividade lectiva non presencial. Este 
aprazamento pode producirse para datas posteriores á celebración da avaliación 
trimestral.

No caso de non ser posible o aprazamento dalgunha das probas, a cualificación 
obterase calculando a media ponderada: o 80% da mesma corresponderá ás probas 
realizadas de forma presencial e o 20% ás que se realicen de xeito non presencial.

Se non fora posible a realización de ningunha das probas obxectivas de forma 
presencial, a avaliación levarase a cabo a partir das actividades e dos traballos que lle 
sexan propostos ao alumnado en substitución de ditas probas.

20% traballos e actividades relacionados cos contidos das unidades didácticas e a 
adquisición das competencias clave.
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O valor numérico establecerase, en xeral, por truncamento (número enteiro sen ter en 
conta as cifras decimais). Só se contemplará o redondeo ao enteiro superior a partir 
dunha compoñente decimal de 0,75 se o alumno entregou os traballos e actividades 
propostos e non foi cualificado cun 0 en ningún deles.

Se nalgunha das probas escritas se sorprende ao alumno/a copiando, ou nos traballos 
que debe realizar se constata que non son orixinais do alumno, puntuaranse cun 0 e será 
cualificado negativamente na avaliación correspondente, sen posibilidade de poder 
recuperar ao rematar o trimestre, polo que deberá presentarse á recuperación final antes 
da avaliación ordinaria ou á extraordinaria segundo o caso.

Plan de recuperación
Os alumnos que teñan unha avaliación non superada deberán recuperala mediante 

unha proba escrita e/ou presentando os traballos non entregados, segundo o caso.
Realizarase unha recuperación das probas obxectivas por avaliación (probablemente 

despois de entregado o boletín de notas). A esta proba de recuperación tamén se poden 
presentar aqueles alumnos/as que queiran mellorar a súa nota.

No caso de presentarse á recuperación, esa será a puntuación a ter en conta para a 
cualificación final, mesmo se é inferior á obtida na primeira proba realizada.

Antes da avaliación ordinaria haberá unha  proba final para o alumnado que teña
unha avaliación suspensa.

A cualificación final obterase calculando a media aritmética das cualificacións obtidas 
nas probas obxectivas e nos traballos entregados ao longo do curso e a ponderación 
establecida en cada caso.

Os alumnos e as alumnas que non acaden os obxectivos desta materia ao longo do 
curso terán dereito a realizar unha proba escrita extraordinaria no mes de setembro. A 
cualificación desta avaliación extraordinaria estará determinada pola puntuación obtida en
dita proba.
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4ºESO

Bioloxía-Xeoloxía 

22. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe.
Competencias clave. Secuencia de bloques de contidos por unidades didácticas.
Temporalización. Criterios de cualificación

A. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe. 
Competencias clave

Bloque 1. A evolución da vida 

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

• f 
• h 

     

B1.1. Célula procariota e
célula eucariota: 
relacións evolutivas. 
Célula animal e célula 
vexetal: morfoloxía e  
función.

 B1.1. Determinar as 
analoxías e as diferenzas 
na estrutura das células 
procariotas e eucariotas, e
interpretar as relacións 
evolutivas entre elas.

BXB1.1.1. Compara a célula 
procariota e a eucariota, a 
animal e a vexetal, e 
recoñece a función 
dosorgánulos celulares e a 
relación entre morfoloxía e 
función.

• CAA 
• CMCCT 

BXB1.1.2. Identifica tipos de
células utilizando o 
microscopio óptico, 
micrografías e esquemas 
gráficos. 

•  CD 
• CAA 

• f 
•  g . 

B1.2. Núcleo e ciclo 
celular. 

B1.2. Identificar o núcleo 
celular e a súa organiza- 
ción segundo as fases do 
ciclo celular, a través da 
observación directa ou 
indirecta

BXB1.2.1. Distingue os 
compoñentes do núcleo e a
súa función segundo as 
etapas do ciclo celular. 

• CCL 
•  CAA

• g 
•  f 

B1.3. Cromatina e 
cromosomas. Cariotipo. 

B1.3. Comparar a 
estrutura dos 
cromosomas e da 
cromatina. 

 BXB1.3.1. Recoñece as 
partes dun cromosoma 
utilizándoo para construír 
un cariotipo. 

• CMCCT 

• g 
•  f 
•  h 

 

B1.4. Mitose e meiose: 
principais procesos, 
impor- tancia e 
significado biolóxico. 

 B1.4. Formular e 
identificar os principais 
procesos que teñen lugar 
na mitose e na meiose, e 
revisar o seu significado e 
a súa importancia 
biolóxica.

BXB1.4.1. Recoñece as 
fases da mitose e meiose, 
diferencia ambos os 
procesos e distingue o seu 
significado biolóxico. 

• CMCCT
•  CAA 

•  g 
•  f 
•  h 
•

 B1.5. Ácidos nucleicos: 
ADN e ARN. 

B1.5. Comparar os tipos e 
a composición dos ácidos 
nucleicos, e relacionalos 
coa súa función. 

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

•  CAA 
• CSIEE 

• g 
•  h 

B1.6. ADN e xenética 
molecular. Proceso de 

B1.6. Relacionar a 
replicación do ADN coa 

BXB1.6.1. Recoñece a 
función do ADN como 

• CAA 
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 repli- cación do ADN. 
Concepto de xene.

conser- vación da 
información xenética

portador da información 
xenética, e relaciónao co 
concepto de xene. 

•  g 
•  b 
•  

B1.7. Expresión da 
información xenética. 
Código xenético.

 B1.7. Comprender e 
ilustrar como se expresa a 
información xenética, 
utilizando o código 
xenético e resolvendo 
problemas sinxelos. 

BXB1.7.1. Ilustra os 
mecanismos da expresión 
xenética por medio do 
código xenético.  

• CAA 
• CSIEE

• b 
•  a 

B1.8. Mutacións. 
Relacións coa evolución.

B1.8. Valorar e recoñecer 
o papel das mutacións na 
diversidade xenética, e 
comprender a relación 
entre mutación e 
evolución.

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

• CMCCT
•  CAA 

•  f 
•  g 
•  h 

 B1.9. Herdanza e 
transmisión de 
caracteres. Intro- dución
e desenvolvemento das 
leis de Mendel
B1.10. Base 
cromosómica da 
herdanza mendelia- na. 
B1.11. Aplicacións das 
leis de Mendel. 

B1.9. Formular os 
principios da xenética 
mendelia- na, aplicando 
as leis da herdanza na 
resolución de problemas 
sinxelos, e recoñecer a 
base cromosó- mica das 
leis de Mendel. 

BXB1.9.1. Recoñece os 
principios básicos da 
xenética mendeliana e 
resolve problemas prácticos
de cruzamentos con un ou 
dous caracteres. 

• CMCCT
•  CAA  
•  CCEC 

•  g B1.12. Herdanza do sexo
e herdanza ligada ao 
sexo. 

B1.10. Diferenciar a 
herdanza do sexo e a 
ligada ao sexo, e 
establecer a relación entre
elas. 

 BXB1.10.1. Resolve 
problemas prácticos sobre 
a herdanza do sexo e a 
ligada ao sexo. 

•  CAA 
• CSIEE 

•  a 
•  c 
•  g 
•  m 

B1.13. Doenzas 
hereditarias máis 
frecuentes e o seu 
alcance social. 

B1.11. Coñecer e 
identificar algunhas 
doenzas hereditarias, a 
súa prevención e o seu 
alcance so- cial. 

 BXB1.11.1. Identifica as 
doenzas hereditarias máis 
frecuentes e o seu alcance 
social, e resolve pro- 
blemas prácticos sobre 
doenzas hereditarias, utili- 
zando árbores xenealóxicas.

• CMCCT
•  CSC 

• f  B1.14. Técnicas da 
enxeñaría xenética. 

B1.12. Identificar as 
técnicas da enxeñaría 
xenéti- ca: ADN 
recombinante e PCR. 

BXB1.12.1. Diferencia 
técnicas de traballo en 
enxeñaría xenética. 

• CMCCT
•  CSIEE  

•  g 
•  h 
•  m 

B1.15. Aplicacións da 
enxeñaría xenética. 
Biotec- noloxía. 
Bioética.  

 B1.13. Comprender e 
describir o proceso da 
clona ción. 

 BXB1.13.1. Describe as 
técnicas de clonación 
animal, distinguindo 
clonación terapéutica e 
reprodutiva. 

• CSC 
•  CSIEE 
•  CAA 

•  a 
•  c 
•  g 

B1.15. Aplicacións da 
enxeñaría xenética. 
Biotec- noloxía. 
Bioética. 

B1.14. Recoñecer as 
aplicacións da enxeñaría 
xenética: organismos 
modificados 
xeneticamente (OMX). 

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

• CSC 
• CSIEE 
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•  a 
•  c 
•  d 

 

B1.15. Aplicacións da 
enxeñaría xenética. 
Biotecnoloxía. Bioética. 

B1.15. Valorar e 
interpretar as aplicacións 
da tecnoloxía do ADN 
recombinante na 
agricultura, na gandaría, 
no ambiente e na saúde.

BXB1.15.1. Interpreta 
criticamente as consecuen- 
cias dos avances actuais no 
campo da biotecnolo- xía. 

• CSC

• a 
•  c 
•  g 
•  h 

B1.16. Orixe e evolución
dos seres vivos. 
Hipóteses sobre a orixe 
da vida na Terra. 
B1.17. Teorías da 
evolución. Feito e 
mecanismos da 
evolución. 

B1.16. Coñecer e describir
as hipóteses sobre a orixe 
da vida e as probas da 
evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo 
e neodarwinismo. 

BXB1.16.1. Distingue as 
características diferencia- 
doras entre lamarckismo, 
darwinismo e neodarwi- 
nismo. 

• CMCCT
•  CAA 

•  g 
•  h 

B1.16. Orixe e evolución
dos seres vivos. 
Hipóteses sobre a orixe 
da vida na Terra. 
B1.17. Teorías da 
evolución. Feito e 
mecanismos da 
evolución. 

 B1.17. Comprender e 
establecer os mecanismos
da evolución destacando a
importancia da mutación 
e a selección. Analizar o 
debate entre gradualismo,
saltacionismo e 
neutralismo. 

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

• CAA 

•  g   B1.18. As árbores 
filoxenéticas no proceso
de evolución. 

 B1.18. Interpretar árbores
filoxenéticas, incluíndo a 
humana. 

BXB1.18.1. Interpreta 
árbores filoxenéticas. 

• CAA 

•  g 
•  h 
•  b 

 

B1.19. Evolución 
humana: proceso de 
hominización. 

B1.19. Describir a 
hominización.

BXB1.19.1. Recoñece e 
describe as fases da 
hominización. 

• CMCCT
• CCL 

Bloque 2. A dinámica da Terra

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

• f 
•  g 
•  h 

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. 

 B2.1. Recoñecer, compilar
e contrastar feitos que 
amosen a Terra como un 
planeta cambiante.  

BXB2.1.1. Identifica e 
describe feitos que amosen
a Terra como un planeta 
cambiante, e relaciónaos 
cos fenómenos que 
suceden na actualidade.  

• CAA 

•  g 

 

B2.1. Historia da Terra. 
Orixe da Terra. Tempo 
xeolóxico: ideas 
históricas sobre a idade 
da Terra. Principios e 
procedementos que 
permiten recons- truír a 
súa historia. Utilización 
do actualismo como 

B2.2. Rexistrar e 
reconstruír algúns dos 
cambios máis notables da 
historia da Terra, e 
asocialos coa súa 
situación actual. 

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. 

• CAA 
• CSIEE 
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método de 
interpretación. 

•  g 
•  h 

B2.2. Eóns, eras 
xeolóxicas e períodos 
xeolóxicos: situación 
dos acontecementos 
xeolóxicos e biolóxi- cos 
importantes.  

 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. 

• CMCCT

•  f  B2.3. Os fósiles guía e o 
seu emprego para a 
datación e o estudo de 
procesos xeolóxicos. 

 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. 

• CAA 

•  e 
•  f 

B2.4. Interpretación de 
mapas topográficos e 
reali- zación de perfís 
topográficos. 
Interpretación e data- 
ción de procesos 
representados en cortes
xeolóxi- cos. 

 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.. 

•  
CMCCT

• CCL 

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

•  
CMCCT

•  g  
. 

B2.5. Estrutura e 
composición da Terra. 
Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

 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. 

• CAA 

•  g 
•  f 

 

B2.5. Estrutura e 
composición da Terra. 
Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 
B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifesta- cións. 
Evolución histórica da 
deriva continental á 
tectónica de placas.

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 superfi- 
ciais. 

• CAA 
•  CSIEE 

•  g   B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifesta- cións. 
Evolución histórica da 
deriva continental á 
tectónica de placas.

B2.8. Recoñecer as 
evidencias da deriva 
continen- tal e da 
expansión do fondo 
oceánico. 

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

• CAA 

•  g  
 

B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifesta- cións. 
Evolución histórica da 
deriva continental á 
tectónica de placas. 

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

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

•  CAA 
• CMCCT

BXB2.9.2. Interpreta as 
consecuencias dos move- 
mentos das placas no 

•  CAA 
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producidos nos contactos 
das placas.

relevo. 

•  g 
•  h 

 

B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifesta- cións. 
Evolución histórica da 
deriva continental á 
tectónica de placas. 

 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. 

• CMCCT

•  g  B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifesta- cións. 
Evolución histórica da 
deriva continental á 
tectónica de placas. 

B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifesta- cións. 
Evolución histórica da 
deriva continental á 
tectónica de placas. 

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

• CAA 
•  CCL 

•  g 
•  b 

B2.7. Evolución do 
relevo como resultado 
da inte- racción da 
dinámica externa e 
interna. 

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

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

• CAA 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

•  f 
•  h 

B3.1. Compoñentes e 
estrutura do 
ecosistema: 
comunidade e biótopo. 
Hábitat e nicho 
ecolóxico. 

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

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

• CMCCT

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

•  CAA 
•  CSIEE 
•  CCL

•  g 
•  b 
•  f 

B3.2. Factores 
ambientais e seres 
vivos. Factores 
limitantes e 
adaptacións. Límite de 
tolerancia. 

 B3.2. Comparar 
adaptacións dos seres 
vivos a diferentes medios, 
mediante a utilización de 
exem- plos. 

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

• CSC 
•  CAA 

•  a 
•  b 

B3.2. Factores 
ambientais e seres 
vivos. Factores 
limitantes e 
adaptacións. Límite de 
tolerancia. 

 B3.3. Categorizar os 
factores ambientais e a 
súa influencia sobre os 
seres vivos, e recoñecer o 
con- cepto 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
impor- tancia na 
conservación deste. 

•  
CMCCT

• CAA 

• g 
•  f 

 

B3.3. Relacións 
intraespecíficas e 
interespecíficas. 
Influencia na regulación 
dos ecosistemas.

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, interpre- 
tando casos prácticos en 

• CMCCT
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B3.4. Autorregulación 
do ecosistema, da 
poboación e da 
comunidade. 

contextos reais. 

•  f 
•  h 

 

B3.5. Relacións tróficas: 
cadeas e redes.

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 impor- tancia
para a vida en xeral e o 
mantemento destas. 

• CAA 
•  CSC 
•  CCL 

•  a 
•  c 
•  g  

 B3.6. Dinámica do 
ecosistema.
B3.7. Ciclo da materia e 
fluxo da enerxía. B3.8. 
Pirámides ecolóxicas. 
B3.9. Ciclos 
bioxeoquímicos e 
sucesións ecolóxi- cas. 

 B3.6. Expresar como se 
produce a transferencia 
de materia e enerxía ao 
longo dunha cadea ou 
rede trófica, e deducir as 
consecuencias prácticas 
na xestión sustentable 
dalgúns recursos por 
parte do ser humano. 

BXB3.6.1. Compara as 
consecuencias prácticas na 
xestión sustentable dalgúns
recursos por parte do ser 
humano, e valora 
criticamente a súa 
importan- cia. 

• CSC 
•  CCEC 

•  a 
•  c 
•  m 

B3.10. Eficiencia 
ecolóxica e 
aproveitamento dos 
recursos alimentarios. 
Regra do 10 %. 

B3.7. Relacionar as perdas
enerxéticas producidas en 
cada nivel trófico co 
aproveitamento dos 
recursos alimentarios do 
planeta desde un punto 
de vista sustentable. 

 BXB3.7.1. Establece a 
relación entre as 
transferen- cias de enerxía 
dos niveis tróficos e a súa 
eficiencia enerxética. 

• CAA 

•  a 
• c 

  

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: 
defores- tación, 
sobreexplotación, 
incendios, etc. 

 B3.8. Contrastar algunhas
actuacións humanas sobre
diferentes ecosistemas, 
valorar a súa influen- cia e
argumentar as razóns de 
certas actuacións 
individuais e colectivas 
para evitar a súa 
deteriora- ción. 

BXB3.8.1. Argumenta sobre
as actuacións huma- nas 
que teñen unha influencia 
negativa sobre os 
ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, esgo- 
tamento de recursos, etc. 

•  CSC 
•  CCL 
• CCEC 

BXB3.8.2. Defende e 
conclúe sobre posibles 
actuacións para a mellora 
ambiental e analiza desde 
dis- tintos puntos de vista 
un problema ambiental do 
contorno próximo, elabora 
informes e preséntaos 
utilizando distintos medios. 

•  
CMCCT

•  CAA 
•  CCL 

•  b 
•  f 

B3.13. Os residuos e a 
súa xestión. 
Coñecemento de 
técnicas sinxelas para 
coñecer o grao de con- 
taminación e 
depuración ambiental. 

B3.9. Concretar procesos 
de tratamento de resi- 
duos e describir a xestión 
que dos residuos se fai no 
seu contorno próximo. 

BXB3.9.1. Describe os 
procesos de tratamento de 
residuos, e valora 
criticamente a súa recollida 
se- lectiva.

• CSC 
•  CSIEE 

•  m 
•  c 
•  a 

B3.13. Os residuos e a 
súa xestión. 
Coñecemento de 

B3.10. Contrastar 
argumentos a favor da 
recollida selectiva de 

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

• CSC 
•   CAA 
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técnicas sinxelas para 
coñecer o grao de con- 
taminación e 
depuración ambiental. 

residuos e a súa 
repercusión a nivel 
familiar e social. 

de recursos materiais. 

•  a 
•  g 
•

B3.14. Uso de enerxías 
renovables como factor 
fundamental para un 
desenvolvemento 
sustentable. 
Consecuencias 
ambientais do consumo 
humano de enerxía. 

 B3.11. Asociar a 
importancia da utilización 
de enerxías renovables no
desenvolvemento 
sustentable. 

BXB3.11.1. Destaca a 
importancia das enerxías 
renovables para o 
desenvolvemento 
sustentable do planeta. 

• CSC 
•  CCL 

Bloque 4. Proxecto de investigación 

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

•  b 
•  c 
•  e 
•  f 
•  g 
•

 

B4.1. Método científico. 
Elaboración de 
hipóteses, e 
comprobación e 
argumentación a partir 
da experi- mentación ou
a observación. 

B4.1. Planear, aplicar, e 
integrar as destrezas e as 
habilidades propias do 
traballo científico.

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

 CAA  
CMCCT 
 CSIEE 

• b  
• e 
•  f 
•  g 
•  h 

B4.1. Método científico. 
Elaboración de 
hipóteses, e 
comprobación e 
argumentación a partir 
da experi- mentación ou
a observación. 

B4.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da 
observación e a 
argumentación. 

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

• CAA 
•  CCL 
• CMCCT

•  b 
•  e 
•  f 
•  h 
•  o 

B4.2. Artigo científico. 
Fontes de divulgación 
cientí- fica.  

B4.3. Discriminar e decidir
sobre as fontes de 
información e os métodos 
empregados para a súa 
obtención. 

BXB4.3.1. Utiliza fontes de
información, apoiándose 
nas TIC, para a elaboración 
e a presentación das súas 
investigacións.

• CAA 
•  CCL 
•  

CMCCT
•  CD 

•  a 
•  b 
•  c 
•  d 
•  g 

B4.3. Proxecto de 
investigación: 
organización. 
Participación e 
colaboración 
respectuosa no traba- 
llo individual e en 
equipo. Presentación de
conclu- sións. 

B4.4. Participar, valorar e 
respectar o traballo 
individual e en grupo. 

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

• CAA 
•  CSC 
•  CSIEE 

•  a 
•  b 
•  d 
•  e 
•  g 
•  h 
•  o 
•

 B4.3. Proxecto de 
investigación: 
organización. 
Participación e 
colaboración 
respectuosa no traba- 
llo individual e en 
equipo. Presentación de

B4.5. Presentar e 
defender en público o 
proxecto de investigación 
realizado. 

BXB4.5.1. Deseña pequenos
traballos de investiga- ción 
sobre animais e/ou plantas,
os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación
e a nutrición huma- na, 
para a súa presentación e a 
súa defensa na aula. 

•  CCL 
•  CSIEE 
•  CD  
• CMCCT 
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conclusións. BXB4.5.2. Expresa con 
precisión e coherencia as 
conclusións das súas 
investigacións, tanto 
verbalmen- te como por 
escrito. 

•  CCL 

B. Secuencia de bloques de contidos por unidades didácticas.

UD 1. Estrutura e dinámica da Terra

UD 2. Tectónica e relevo

UD 3. Historia da Terra

UD 4. A organización celular dos seres vivos

UD 5. Herdanza e xenética

UD 6. Información e manipulación xenética

UD 7. A orixe e a evolución da vida

UD 8. Estrutura e dinámica dos ecosistemas

UD 9. A actividade humana e o medio ambiente

C. Temporalización

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Unidades didácticas Unidades didácticas Unidades didácticas

4-5-6 7-8 9-1-2-3

D. Criterios de cualificación

90% probas obxectivas. Realizaránse dúas probas por avaliación. Para a nota final da
avaliación calcularase a media aritmética das dúas probas pero será preciso obter unha 
nota mínima de 3 en cada unha delas. 

Priorizarase que estas probas se realicen de forma presencial, aprazando as datas 
previstas cando coincidan con períodos de actividade lectiva non presencial. Este 
aprazamento pode producirse para datas posteriores á celebración da avaliación 
trimestral.

No caso de non ser posible o aprazamento dalgunha das probas, a cualificación 
obterase calculando a media ponderada: o 80% da mesma corresponderá ás probas 
realizadas de forma presencial e o 20% ás que se realicen de xeito non presencial.
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Se non fora posible a realización de ningunha das probas obxectivas de forma 
presencial, a avaliación levarase a cabo a partir das actividades e dos traballos que lle 
sexan propostos ao alumnado en substitución de ditas probas.

10% observación da actitude do alumno cara á materia; participación nas diferentes 
actividades que se propoñan.

O valor numérico establecerase, en xeral, por truncamento (número enteiro sen ter en 
conta as cifras decimais). Só se contemplará o redondeo ao enteiro superior a partir 
dunha compoñente decimal de 0,75.

Se nalgunha das probas escritas se sorprende ao alumno copiando puntuarase cun 0 e
será cualificado negativamente na avaliación correspondente, sen posibilidade de poder
recuperar ao rematar o trimestre, polo que deberá presentarse á recuperación final antes
da avaliación ordinaria ou á extraordinaria segundo o caso.

Realizarase unha recuperación das probas obxectivas por avaliación (probablemente 
despois de entregado o boletín de notas). A esta proba de recuperación tamén se poden 
presentar aqueles alumnos/as que queiran subir nota.

No caso de presentarse á recuperación, esa será a nota a ter en conta para a 
cualificación final, mesmo se é inferior á obtida na primeira proba realizada. 

Antes da avaliación ordinaria haberá unha proba final para o alumnado que teña unha 
avaliación suspensa.

O valor numérico da cualificación final calcularase a partir da media aritmética das 
probas escritas realizadas durante o curso e a ponderación establecida.

Os alumnos e as alumnas que non acaden os obxectivos xerais desta materia ao longo
do curso terán dereito a realizar unha proba escrita extraordinaria no mes de setembro.
A cualificación da avaliación extraordinaria estará determinada pola puntuación obtida en
dita proba.
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BACHARELATO

23. Finalidade. Obxectivos. 

A. Finalidade
O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións
sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia.  Así  mesmo,
capacitará o alumnado para acceder á educación superior.

B. Obxectivos
Artigo 26 Decreto 86/2015, do 25 de xuño.O bacharelato contribuirá a desenvolver no

alumnado as capacidades que lle permitan: 

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. 

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 pre- ver  e
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

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 circunstan- cia persoal ou social,  con atención
especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesa- rias
para  o  eficaz  aproveitamento  da  aprendizaxe  e  como  medio  de  desenvol-  vemento
persoal. 

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

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g)  Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da

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

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Partici-  par de xeito
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e domi- nar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investiga- ción 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. 

m)  Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural. 
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ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p)  Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

C. Principios metodolóxicos

 Se  implementarán  metodoloxías  que  teñan  en  conta  os  diferentes  ritmos  de
aprendizaxe  do  alumnado  e  as  súas  características  individuais  e/ou  estilos  de
aprendizaxe,  co  fin  de  conseguir  que  todo  o  alumnado  alcance  o  máximo
desenvolvemento  das  súas  capacidades.  Así  mesmo,  estas  metodoloxías  deberán
favorecer  a  capacidade  do  alumnado  para  aprender  por  si  mesmo,  para  traballar  en
equipo  e  promover  o  traballo  en  equipo,  e  para  aplicar  métodos  de  investigación
apropiados. 

A metodoloxía  que  se  utilice  no  bacharelato  favorecerá  o  traballo  individual  e  en
grupo,  o  pensamento  autónomo,  crítico  e  rigoroso,  o  uso  de  técnicas  e  hábitos  de
investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si
mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido. 

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria
para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como
pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. Favoreceremos a
autoxestión, o uso das TIC e a xestión da información, reforzando o pensamento crítico
que asegure a adquisición dos contidos, polo que incluiremos o uso regular da Aula Virtual
no desenvolvemento da actividade lectiva presencial para familiarizar ao alumnado no seu
manexo e fomentar a súa autonomía no caso de ter que recurrir á actividade lectiva non
presencial.

Se  promoverán,  por  parte  do  profesorado,  as  medidas  necesarias  para  que  as
habilidades de comprensión de lectura e de uso da información, a expresión escrita e a
capacidade de se expresar correctamente en público sexan as adecuadas. O alumnado
de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da información en diferentes
soportes e procedente de distintas fontes.

D. Avaliación no Bacharelato: Aspectos a avaliar.  Instrumentos de avaliación.
Avaliación da práctica docente. Avaliación dos procesos de ensino. Cándo avaliar?
Procedementos para acreditar os coñecementos previos en BAC. Plan de avaliación
extraordinaria para o alumnado de bacharelato con perda do dereito á avaliación
continua  por  falas  de  asistencia  a  clase  non  xustificadas.  Recuperación  de
pendentes

•  A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada, terá un
carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino
como dos procesos de aprendizaxe. 

•  Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización
das  avaliacións,  incluída  a  avaliación  final  de  etapa,  se  adapten  ás  necesidades  do
alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán
en conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas. 
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•  O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de
ensino e a súa propia práctica docente

•  Garantirase o dereito dos alumnos e as alumnas a unha avaliación obxectiva e a
que a súa dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento se valoren e se recoñezan con
obxectividade. 

•  O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a
alumna  lograron  os  obxectivos  e  alcanzaron  o  adecuado  grao  de  adquisición  das
competencias correspondentes. 

• Coa finalidade  de  lles  facilitar  aos  alumnos  e  ás  alumnas  a  recuperación  das
materias con avaliación negativa, organizaranse as oportunas probas extraordinarias e os
programas individualizados que sexan necesarios. 

1. Os aspectos a avaliar 
• Nivel de adquisición de coñecementos,
• A capacidade de análise e aplicación dos coñecementos adquiridos,
• Capacidade de síntese,
• Participación dos alumnos/ás nas clases teóricas e prácticas,
• Colaboración nas clases, iniciativa, actitude positiva cara as ciencias,
• Participación e colaboración en traballos colectivos,
• Capacidade para elaborar proxectos e traballos,
• Utilización de fontes bibliográficas 
• O seu sentido crítico e reflexivo.

2. Os instrumentos de avaliación 
• Probas obxectivas,
• Traballos individuais e de grupo,
• Cuestionarios

3. A avaliación da práctica docente
• A avaliación da práctica docente do profesor permítenos levar a cabo un control do 

noso traballo tendente a comprobar a nosa eficacia. Os campos sobre os que 
valoraremos o noso labor serán os seguintes:

• A relación profesor-alumno,
• A relación profesor-labor docente
• A relación profesor-materia.

4. Avaliación dos procesos de ensino
A avaliación dos procesos do ensino nos permite unha comprobación intencional e

sistemática de todos os elementos que compoñen a acción didáctica: Os obxectivos,
as situacións didácticas, a fase de realización e mesmo o propio sistema de avaliación
(metaavaliación).

5. ¿Cando avaliar?
Todo proceso de avaliación debe ser realizado ao longo de tres momentos. Cada vez

que iniciamos un curso ou unha U.D. os coñecementos que posúe o alumnado sobre os
contidos son diferentes. Polo tanto o profesorado debe descubrir o nivel de partida de
cada alumno/a, e establecer os axustes necesarios para que os novos coñecementos se
sustenten sobre os que xa posúe. Esta tarefa lévase a cabo a través da Avaliación Inicial.
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As  diferenzas  no  progreso  da  adquisición  de  coñecementos  e  capacidades  fan
necesario  un  seguimento  da  evolución  do  alumnado.  A  nivel  práctico  este  tipo  de
avaliación non precisa de sofisticados métodos de recollida de información senón que a
simple observación permite solucionar  os problemas que van xurdindo e reconducir  o
programa. Pequenas e sucesivas avaliacións cun carácter fundamentalmente formativo
permítennos ir axustando o proceso ás necesidades dos distintos ritmos de aprendizaxe.
Este axuste vese facilitado grazas á Avaliación Continua/Formativa/Procesual.

Ao  finalizar  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  (U.D.,  curso),  para  determinar  os
resultados  obtidos,  analizalos  e  comparalos  coas  necesidades  reais  dos  alumnos/ás
detectadas  na  avaliación  inicial  realizarase  a  Avaliación  Sumativa,  esta  achéganos
información sobre a nova situación na que se atopan os alumnos/ás ao finalizar a U.D.,
aspecto moi importante como punto de partida ou avaliación inicial da seguinte U.D. a
temática da cal sexa similar, aínda que non se desenvolva inmediatamente despois de
rematar a primeira.

Por último, concluído o proceso avaliador, é necesario avaliar a propia avaliación, o
que nos dará información sobre o propio proceso avaliativo, observando se se axustaron
os procedementos e instrumentos de avaliación aos obxectivos perseguidos, ao nivel e
características  do  alumnado  e  ao  tipo  de  contidos.  É  o  que  se  coñece  como
Metaavaliación.

6. Procedemento para acreditar os coñecementos previos en BAC

O/a alumno/a deberá realizar unha proba escrita inicial onde se comprobará o grao de
adquisición dos contidos de cursos anteriores.

De  non  superar  dita  proba,  o  alumno  cursará  a  materia  do  curso  anterior  como
materia pendente.

7. Plan de avaliación extraordinaria para o alumnado de bacharelato con perda
do dereito á avaliación continua por faltas de asistencia a clase non xustificadas

Cando un alumno/a acumule faltas de asistencia a clase de forma inxustificada e
supere o límite establecido no RRI do Centro para a materia, deberá superar unha  proba
escrita en  xuño  de  toda  a  materia  para  que  sexa  avaliado  positivamente.  Ademais,
deberá realizar todo o traballo que se tivera proposto ao alumnado de xeito obrigatorio
para superar a materia e entregalo ao profesor no prazo que este estableza.

8. Recuperación de pendentes no bacharelato.

 Co obxecto de avaliar a estes alumnos, o departamento estableceu os seguintes 
criterios:

• A materia dividirase en tres partes (unha por avaliación).

• Farase  unha proba  escrita por  avaliación  e  a  nota  de  cada  avaliación  virá
determinada pola realización de dito exame. A nota final será a media aritmética das tres
avaliacións, para o que será preciso obter unha nota mínima de 3 en cada unha delas. Se
algunha das probas parciais non poidese ser realizada de forma presencial, calcularase a
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nota  final  mediante  unha  media  ponderada:  o  80%  da  mesma  corresponderá  ás
cualificacións  nas  probas  presenciais  e  o  20%  ás  cualificacións  obtidas  nas  probas
telemáticas.

• O valor numérico establecerase, en xeral, por truncamento (número enteiro sen ter
en conta as cifras decimais). Só se contemplará o redondeo ao enteiro superior a
partir dunha compoñente decimal de 0,75.

• En maio farase un exame final para recuperar as avaliacións suspensas. 

• No caso de non superar a materia na avaliación ordinaria, os alumnos deberanse
presentar á proba extraordinaria nas datas que determine a autoridade educativa.
A cualificación  da  avaliación  extraordinaria  estará  determinada  pola  puntuación
obtida en dita proba.

1ºBAC

Bioloxía-Xeoloxía 

24. Obxectivos xerais. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares
de aprendizaxe. Competencias clave. Secuenciación. Temporalización Criterios de
cualificación.

A. Obxectivos xerais para a materia de Bioloxía-Xeoloxía       
a)  No  Bacharelato,  a  materia  de  Bioloxía  e  Xeoloxía  afonda  nos  coñecementos

adquiridos na Educación Secundaria Obrigatoria; analiza con maior detalle a organización
dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que nela inflúen,
así como o comportamento da Terra como un planeta en continua actividade.

b) A Xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela
farase  énfase  na  composición,  na  estrutura  e  na  dinámica  do  interior  terrestre,  para
continuar coa análise dos movementos das placas e as súas consecuencias: expansión
oceánica, relevo terrestre, magmatismo, riscos xeolóxicos, entre outros...  e finalizar co
estudo da xeoloxía externa.

c)  A Bioloxía  preséntase  co  estudo  dos  niveis  de  organización  dos  seres  vivos:
composición  química,  organización  celular  e  estudo  dos  tecidos  animais  e  vexetais.
Tamén se desenvolve e completa nesta etapa o estudo da clasificación e organización
dos  seres  vivos,  e  moi  en  especial  desde o  punto  de  vista  do  seu  funcionamento  e
adaptación ao medio no que habitan.
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B. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de Aprendizaxe e
Competencias clave

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

• e
• i 

B1.1.  Niveis  de
organización  dos
seres vivos.
B1.2.  Características
dos  seres  vivos:
funcións de nutrición,
relación  e  reprodu-
ción. 

B1.1.  Especificar  as
características  dos
seres vivos. 

BXB1.1.1.  Describe as
características  dos
seres  vivos:  funcións
de  nutrición,  relación
e reprodución. 

• CCL 

• l B1.3.  Concepto  de
bioelemento  e
biomolécula.
B1.4. Clasificación dos
bioelementos  e  das
biomoléculas. 

B1.2.Distinguir
bioelemento,
oligoelemento  e
biomolécula. 

BXB1.2.1.  Identifica  e
clasifica  os
bioelementos  e  as
biomoléculas
presentes  nos  seres
vivos. 

• CAA 
• CMCCT 

• l
• d 

B1.5.Estrutura,
composición  química
e  propiedades  das
biomoléculas. 

B1.3.Diferenciare
clasificar  os  tipos  de
biomoléculas  que
constitúen  a  materia
viva,  e  relacionalos
coas  súas  respectivas
funcións biolóxicas na
célula.  

BXB1.3.1. Distingue as
características
fisicoquímicas  e  as
propiedades  das
moléculas básicas que
configuran a estrutura
celular,  e  destaca  a
uniformidade
molecular  dos  seres
vivos. 

• CAA 
• CMCCT 

• d
• i 

B1.5.Estrutura,
composición  química
e  propiedades  das
biomoléculas. 

B1.4.  Diferenciar  os
monómeros
constituíntes  das
macromoléculas
orgánicas. 

BXB1.4.1. Identifica os
monómeros
constituíntes  das
macromoléculas
orgánicas. 

• CAA 

• d
• i 

B1.6.  Relación  entre
estrutura  e  funcións
biolóxicas  das
biomoléculas. 

B1.5.  Recoñecer  e
identificar  algunhas
macromoléculas  cuxa
conformación  estea
directamente
relacionada  coa  súa
función. 

BXB1.5.1.  Asocia
biomoléculas  coa  súa
función  biolóxica  de
acordo  coa  súa
estrutura
tridimensional. 

• CAA
• CD 

Bloque 2. A organización celula

• e 
• i 
• g 

B2.1. A célula como 
unidade estrutural, 
funcional e xenética. 
B2.2. Modelos de 
organización celular: 
célula procariota e 
eucariota; célula 
animal e célula 
vexetal. 

B2.1. Describir a 
célula como unidade 
estrutural, funcional e 
xenética dos seres 
vivos, e distinguir 
unha célula procariota
dunha eucariota e 
unha célula animal 
dunha vexetal, 
analizando as súas 

BXB2.1.1. Interpreta 
a célula como unha 
unidade estrutural, 
funcional e xenética 
dos seres vivos. 

• CAA
• CMCCT 

BXB2.1.2. Perfila 
células procariotas e 
eucarióticas e nomea 
as súas estruturas. 

• CAA 
• CMCCT 
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semellanzas e as súas 
diferenzas. 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• m
• g 

B2.3. Estrutura e 
función dos orgánulos
celulares. 
 B2.4. Planificación e 
realización de 
prácticas de 
laboratorio. 
Observación 
microscópica de 
células eucariotas 
animais e vexetais. 

B2.2. Identificar os 
orgánulos celulares, e 
describir a súa 
estrutura e a súa 
función. 

BXB2.2.1. Representa 
esquematicamente os
orgánulos celulares e 
asocia cada orgánulo 
coa súa fun- ción ou 
coas súas funcións. 

• CD
• CMCCT 

BXB2.2.2. Recoñece e 
nomea células 
animais e vexetais 
mediante 
microfotografías ou 
preparacións 
microscópicas. 

• CAA
• CD 

• e 
• i 

 

B2.5. Ciclo celular. 
División celular: 
mitose e meiose. 
Importancia na 
evolución dos seres 
vivos.

B2.3. Recoñecer e 
identificar as fases da 
mitose e da meiose, e
argumentar a súa 
importancia biolóxica.

BXB2.3.1. Describe os 
acontecementos 
fundamen- tais en 
cada fase da mitose e 
da meiose. 

• CCL 

• d
• l 

B2.5. Ciclo celular. 
División celular: 
mitose e meiose. 
Importancia na 
evolución dos se- res 
vivos. 

B2.4. Establecer as 
analoxías e as 
diferenzas principais 
entre os procesos de 
división celular 
mitótica e meiótica. 

BXB2.4.1. Selecciona 
as principais analoxías
e diferenzas entre a 
mitose e a meiose. 

• CMCCT
• CD 

Bloque 3. Histoloxía 

• i 
• g 

B3.1. Concepto de 
tecido, órgano, 
aparello e sistema. 

B3.1. Diferenciar os 
niveis de organización
celular e interpretar 
como se chega ao 
nivel tisular. 

BXB3.1.1. Identifica os
niveis de organización
celular e determina as
súas vantaxes para os 
seres pluricelulares. 

• CAA 

• i
• l 

B3.2. Principais 
tecidos animais: 
estrutura e función. 
B3.3. Principais 
tecidos vexetais: 
estrutura e función. 

B3.2. Recoñecer e 
indicar a estrutura e a
com- posición dos 
tecidos animais e 
vexetais, en relación 
coas súas funcións. 

BXB3.2.1. Relaciona 
tecidos animais e/ou 
vexetais coas súas 
células características,
asociando a cada 
unha a súa función. 

• CMCCT 

• g 
• m 

B3.4. Observacións 
microscópicas de 
tecidos animais e 
vexetais. 

B3.3. Asociar imaxes 
microscópicas ao 
tecido ao que 
pertencen. 

BXB3.3.1. Relaciona 
imaxes microscópicas 
co tecido ao que 
pertencen. 

• CAA
• CD 

Bloque 4. A biodiversidade
• d
• l 
• p 

B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos 
seres vivos. Grandes 
grupos taxonómicos. 

B4.1. Coñecer e 
indicar os grandes 
grupos taxonómicos 
de seres vivos. 

BXB4.1.1. Identifica os
grandes grupos 
taxonómicos dos 
seres vivos. 

• CMCCT 
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Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• b 
• d
• p 

 

B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos 
seres vivos. Grandes 
grupos taxonómicos. 

B4.2. Interpretar os 
sistemas de 
clasificación e 
nomenclatura dos 
seres vivos. 

BXB4.2.1. Coñece e 
utiliza claves 
dicotómicas ou outros
medios para a 
identificación e 
clasificación de 
especies de animais e 
plantas. 

• CAA 
• CSIEE 

BXB4.2.2. Manexa e 
traballa cos sistemas 
de clasifi-cación e a 
nomenclatura dos 
seres vivos. 

• CAA
• CSC 
• CSIEE

• e
• a 
•

 
 

B4.2. Concepto de 
biodiversidade. 
Índices de 
biodiversidade. 

B4.3. Definir o 
concepto de 
biodiversidade e 
coñecer e identificar 
os principais índices 
de cál- culo de 
diversidade biolóxica.

BXB4. 3.1. Coñece o 
concepto de 
biodiversidade e 
relaciónao coa 
variedade e a 
abundancia de espe- 
cies.  

• CCEC

BXB4.3.2. Resolve 
problemas de cálculo 
de índices de 
diversidade. 

• CAA
• CMCCT 

BXB4.3.3. Aprecia o 
reino vexetal como 
desencadeante da 
biodiversidade. 

• CAA 
• CSC 

• l 
• h 

B4.3.Características 
dos dominios e dos 
reinos dos seres vivos.

B4.4. Coñecer e 
indicar as 
características dos 
tres dominios e os 
cinco reinos en que se
clasifican os seres 
vivos. 

BXB4.4.1. Recoñece 
os tres dominios e os 
cinco reinos en que 
agrupan os seres 
vivos.  

• CAA
• CMCCT

BXB4.4.2. Enumera as 
características de 
cada un dos dominios 
e dos reinos en que se
clasifican os seres 
vivos. 

• CCL 

• h
• I
• p 

B4.4. Grandes zonas 
bioxeográficas. 
B4.5. Patróns de 
distribución. 
Principais biomas.  Os 
biomas galegos. 

B4.5. Situar as 
grandes zonas 
bioxeográficas e os 
principais biomas. 

BXB4.5.1. Identifica os
grandes biomas e 
sitúa sobre o mapa as 
principais zonas 
bioxeográficas. 

• CMCCT
• CCEC 

BXB4.5.2. Diferencia 
os principais biomas e
ecosistemas 
terrestres e mariños. 

• CAA
• CD 

• h 
• i 

B4.4. Grandes zonas 
bioxeográficas. 

 B4.6. Relaciona as 
zonas bioxeográficas 

BXB4.6.1. Recoñece e 
explica a influencia do

• CCL 
• CSC 
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• p 
 

 B4.5. Patróns de 
distribución. 
Principais biomas. Os 
biomas galegos. 

coas principais 
variables climáticas. 

clima na distribución 
de biomas, 
ecosistemas e 
especies. 

BXB4.6.2. Identifica as
principais variables 
climáticas que inflúen 
na distribución dos 
grandes biomas. 

•  CMCCT 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• l
• p 

 

B4.4. Grandes zonas 
bioxeográficas. 
B4.5. Patróns de 
distribución. 
Principais biomas. Os 
biomas galegos. 

B4.7. Interpretar 
mapas bioxeográficos 
e determinar as 
formacións vexetais 
correspondentes. 

BXB4.7.1. Interpreta 
mapas bioxeográficos 
e de vexetación. 

• CD
• CMCCT 

BXB4.7.2. Asocia e 
relaciona as principais
formacións vexetais 
cos biomas 
correspondentes. 

• CAA 

• d B4.6. Factores 
xeolóxicos e 
biolóxicos que inflúen 
na distribución dos 
seres vivos. 

B4.8. Valorar a 
importancia da 
latitude, a altitude e 
outros factores 
xeográficos na 
distribución das 
especies. 

BXB4.8.1. Relaciona a 
latitude, a altitude, a 
continentalidade, a 
insularidade e as 
barreiras oroxénicas e
mariñas coa 
distribución das 
especies. 

• CMCCT
• CD 

• l B4.7. A evolución 
como fonte de 
biodiversi- dade. 
Proceso de 
especiación. 

B4.9. Relacionar a 
biodiversidade co 
proceso evolutivo. 

BXB4.9.1. Relaciona a 
biodiversidade co 
proceso de formación 
de especies mediante 
cambios evolutivos. 

• CAA
• CSC 

BXB4.9.2. Identifica o 
proceso de selección 
natural e a 
variabilidade 
individual como 
factores clave no 
aumento de 
biodiversidade. 

• CMCCT 

• e B4.7.A evolución 
como fonte de 
biodiversi- dade. 
Proceso de 
especiación. 

B4.10. Describir o 
proceso de 
especiación e 
enumerar os factores 
que o condicionan. 

BXB4.10.1. Enumera 
as fases da 
especiación. 

• CCL 

BXB4.10.2. Identifica 
os factores que 
favorecen a 
especiación. 

• CAA
• CMCCT 

• h
• l
• p 
•

. 

B4.8. Ecosistemas da 
Península Ibérica. 
Ecosistemas de 
Galicia. 

B4.11. Recoñecer e 
indicar a importan- 
cia bioxeográfica da 
Península Ibérica no 
man- temento da 

BXB4.11.1. Sitúa a 
Península Ibérica e 
recoñece a súa 
situación entre dúas 
áreas bioxeográficas 

• CSIEE
• CD 
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biodiversidade e a 
aportación de Ga- 
licia á biodiversidade

diferentes. 

BXB4.11.2. Recoñece 
a importancia da 
Península  Ibérica 
como mosaico de 
ecosistemas.  

• CSC
• CCEC 

BXB4.11.3. Enumera 
os principais 
ecosistemas da 
Península Ibérica e de 
Galicia, e as súas 
especies máis 
representativas. 

• CAA 
• CCEC 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• I
• l
• p 

B4.9. Importancia 
ecolóxica das illas e a 
súa relación coa 
biodiversidade. 

B4.12. Coñecer e 
indicar a importancia 
das illas como lugares 
que contribúen á 
biodiversidade e á 
evolución das 
especies. 

BXB4.12.1. Enumera 
os factores que 
favorecen a 
especiación nas illas. 

• CAA
• CMCCT 

BXB4.12.2. Recoñece 
a importancia das illas
no mantemento da 
biodiversidade. 

• CCEC 

• e
• g
• p 

B4.10. Concepto de 
endemismo. 
Principais 
endemismos da 
Península Ibérica e de 
Ga- licia. 

B4.13. Definir o 
concepto de 
endemismo, e 
coñecer e identificar 
os principais 
endemismos da flora 
e da fauna españolas 
e galegas. 

BXB4.13.1. Define o 
concepto de 
endemismo ou 
especie endémica. 

• CMCCT 

BXB4.13.2. Identifica 
os principais 
endemismos de 
plantas e animais en 
España e en Galicia. 

• CCEC 

• l
• b
• h
• ñ 

B4.11. Importancia 
biolóxica da 
biodiversi- dade. 

B4.14. Coñecer e 
relacionar as 
aplicacións da 
biodiversidade en 
campos como a 
saúde, a me- dicina, a 
alimentación e a 
industria. 

BXB4.14.1. Enumera 
as vantaxes que se 
derivan do 
mantemento da 
biodiversidade para o 
ser humano. 

• CAA
• CSC 

• a
• b
• h 

B4.12. Causas da 
perda de 
biodiversidade. 

B4.15. Coñecer e 
indicar as principais 
causas de perda de 
biodiversidade, así 
como as ameazas 
máis importantes 
para a extinción de 
especies. 

BXB4.15.1. Enumera 
as principais causas 
de perda de 
biodiversidade. 

• CMCCT
• CSC 

BXB4.15.2. Coñece e 
explica as principais 
ameazas que penden 
sobre as especies e 
que fomentan a súa 
extinción. 

• CSC 

• a B4.13. O factor B4.16. Enumerar as BXB4.16.1. Enumera • CAA 
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• h antrópico na 
conservación da 
biodiversidade. 

principais causas de 
orixe antrópica que 
alteran a 
biodiversidade. 

as principais causas 
de perda de 
biodiversidade 
derivadas das 
actividades huma- 
nas. 

• CSC 

BXB4.16.2. Indica as 
principais medidas 
que reducen a perda 
de biodiversidade. 

• CSIEE 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• a
• c
• p

B4.13. O factor 
antrópico na 
conservación da 
biodiversidade. 

B4.17. Comprender e 
diferenciar os 
inconvenien- tes 
producidos polo 
tráfico de especies 
exóticase pola 
liberación no medio 
de especies alóctonas 
ou invasoras. 

 BXB4.17.1. Coñece e 
explica os principais 
efectos derivados da 
introdución de 
especies alóctonas 
nos ecosistemas

• CMCCT 

• e
• p 

 

B4.14. Estudo dun 
ecosistema. Cómputo 
da biodiversidade. 

B4.18. Describir as 
principais especies e 
valorar a 
biodiversidade dun 
ecosistema próximo. 

BXB4.18.1. Deseña 
experiencias para o 
estudo de 
ecosistemas e a 
valoración da súa 
biodiversidade. 

• CCEC
• CSIEE
• CD

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio
• e
• l 

 

B5.1. Absorción da 
auga e os sales 
minerais nos vexetais.

B5.1. Describir como 
se realiza a absorción 
da auga e os sales 
minerais. 

B5.1.1. Describe a 
absorción da auga e 
os sales minerais

• CAA
• CMCCT 

• i
• l 

B5.2. Funcións de 
nutrición nas plantas. 
Proceso de obtención 
e transporte dos nu- 
trientes. 

B5.2. Coñecer e 
identificar a 
composición do zume 
bruto e os seus 
mecanismos de 
transporte. 

BXB5.2.1. Coñece e 
explica a composición 
do zume bruto e os 
seus mecanismos de 
transporte.

• CMCCT
• CCL 

• e B5.3. Procesos de 
transpiración, 
intercam- bio de 
gases e gutación. 

B5.3. Explicar os 
procesos de transpira-
ción, intercambio de 
gases e gutación. 

BXB5.3.1. Describe os 
procesos de 
transpiración, 
intercambio de gases 
e gutación. 

• CMCCT
• CCL 

• l  B5.4. Transporte do 
zume elaborado. 

B5.4. Coñecer e 
identificar a 
composición do zume 
elaborado e os seus 
mecanismos de 
transporte. 

BXB5.4.1. Explica a 
composición do zume 
elaborado e os seus 
mecanismos de 
transporte. 

• CAA
• CMCCT 

•  l  B5.5. Fotosíntese.  B5.5. Comprender e 
diferenciar as fases da
fotosíntese e os 

BXB5.5.1. Detalla os 
principais feitos que 
acontecen durante 

• CAA
• CMCCT 
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factores que afectan o
proceso. 

cada fase da 
fotosíntese e asocia, a
nivel de orgánulo, 
onde se producen. 

• i
• l 

 B5.6. Importancia 
biolóxica da 
fotosíntese.  

B5.6. Salientar a 
importancia biolóxica 
da fotosíntese. 

BXB5.6.1. Argumenta 
e precisa a 
importancia da 
fotosíntese como 
proceso de biosíntese,
imprescin- dible para 
o mantemento da 
vida na Terra. 

• CCL
• CSC 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• e   B5.7. A excreción en 
vexetais. Tecidos 
secretores.

 B5.7. A excreción en 
vexetais. Tecidos 
secretores.

BXB5.7.1. Recoñece 
algún exemplo de 
excreción en vexetais. 

• CMCCT 

BXB5.7.2. Relaciona 
os tecidos secretores 
e as substancias que 
producen. 

• CAA 

• e
• g 

B5.8. Funcións de 
relación nas plantas. 
Tropismos e nastias. 

B5.8. Describir 
tropismos e nastias, e 
ilustralos con 
exemplos. 

BXB5.8.1. Describe e 
coñece exemplos de 
tropismos e nastias. 

• CMCCT 

• e
• l 

B5.9. Hormonas 
vexetais: tipos e 
funcións

.B5.9. Definir o 
proceso de regulación
nas plantas mediante 
hormonas vexetais. 

BXB5.9.1. Valora o 
proceso de regulación
das hormonas 
vexetais. 

• CAA 

• i
• l 

B5.9. Hormonas 
vexetais: tipos e 
funcións.

 B5.10. Coñecer e 
relacionar os tipos de 
fitohor- monas coas 
súas funcións. 

BXB5.10.1. Relaciona 
as fitohormonas coas 
súas funcións. 

• CAA 

• l
• i 

B5.10. Efectos da luz e
a temperatura sobre o
desenvolvemento das 
plantas. 

B5.11. Comprender e 
diferenciar os efectos 
da temperatura e da 
luz  no 
desenvolvemento das 
plantas. 

BXB5.11.1. 
Argumenta os efectos 
da temperatura e a 
luz no 
desenvolvemento das 
plantas. 

• CCL 

• d
• l 

B5.11. Funcións de 
reprodución en 
vexetais: tipos de 
reprodución. 

B5.12. Entender os 
mecanismos de 
reprodución asexual e
a reprodución sexual 
nas plantas. 

BXB5.12.1. Distingue 
os mecanismos de 
reprodu- ción asexual 
e a reprodución 
sexual nas plantas.  

• CAA
• CMCCT

• l
• i 

B5.12. Ciclos 
biolóxicos dos 
principais grupos de 
plantas. 

B5.13. Diferenciar os 
ciclos biolóxicos de 
briofitas, pteridofitas 
e espermafitas, e as 
sú- as fases e 
estruturas 
características. 

BXB5.13.1. Diferencia 
os ciclos biolóxicos e 
briofitas, pteridofitas 
e espermafitas, e as 
súas fa- ses e 
estruturas 
características. 

• CMCCT 
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BXB5.13.2. Interpreta 
esquemas, debuxos, 
gráficas e ciclos 
biolóxicos dos grupos 
de plantas. 

• CAA
• CMCCT 

• l
• i 

B5.13. Semente e 
froito.
B5.14. Polinización e 
fecundación nas 
espermafitas. 

 B5.14. Entender os 
procesos de 
polinización e de 
dobre fecundación 
nas espermafitas. 
Forma- ción da 
semente e o froito. 

BXB5.14.1. Explica os 
procesos de 
polinización e de 
fecundación nas 
espermafitas e 
diferencia a orixe e as 
partes da semente e 
do froito. 

CMCCT
CCL 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• d
• l  

B5.15. Propagación 
dos froitos e 
disemina- ción das 
sementes. Proceso da 
xermina- ción. 

B5.15. Coñecer e 
indicar os 
mecanismos de 
diseminación das 
sementes e os tipos 
de xerminación.

BXB5.15.1. Distingue 
os mecanismos de 
diseminación das 
sementes e os tipos 
de xerminación. 

• CMCCT 

• i
• l 

B5.15. Propagación 
dos froitos e 
diseminación das 
sementes. Proceso da 
xerminación. 

B5.16. Coñecer e 
relacionar as formas 
de propagación dos 
froitos. 

BXB5.16.1. Identifica 
os mecanismos de 
propagación dos 
froitos. 

• CMCCT
• CAA 

• i
• l 

B5.16. Adaptacións 
dos vexetais ao 
medio.  

B5.17. Recoñecer e 
relacionar as 
adaptacións máis 
características dos 
vexetais aos medios 
en que habitan. 

BXB5.17.1. Relaciona 
as adaptacións dos 
vexetais co medio en 
que se desenvolven. 

• CAA 

• m
• g 

B5.17. Aplicacións e 
experiencias prácticas
de anatomía e 
fisioloxía vexetal. 

B5.18. Deseñar e 
realizar experiencias 
en que se probe a 
influencia de 
determinados 
factores no 
funcionamento dos 
vexetais. 

BXB5.18.1. Realiza 
experiencias que 
demostren a 
intervención de 
determinados 
factores no funciona- 
mento das plantas. 

• CSIEE
• CMCCT 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 
• l B6.1. Funcións de 

nutrición nos animais.
B6.1. Comprender e 
discriminar os 
conceptos de 
nutrición heterótrofa 
e de alimentación. 

BXB6.1.1. Argumenta 
as diferenzas máis 
significativas entre os 
conceptos de 
nutrición e 
alimentación. 

• CAA
• CCL 

BXB6.1.2. Coñece as 
características da 
nutrición heterótrofa 
e distingue os tipos 
principais. 

• CAA
• CMCCT 
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• i B6.2. Estrutura e 
función dos aparellos 
dixestivos e as súas 
glándulas. 

B6.2. Distinguir os 
modelos de aparellos 
dixesti- vos dos 
invertebrados. 

BXB6.2.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos
dixestivos dos 
invertebrados. 

• CMCCT

• i B6.2. Estrutura e 
función dos aparellos 
dixestivos e as súas 
glándulas. 

B6.3. Distinguir os 
modelos de aparellos 
dixesti- vos dos 
vertebrados. 

BXB6.3.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos
dixestivos dos 
vertebrados. 

• CMCCT 

• l
• ñ

 B6.2. Estrutura e 
función dos aparellos 
dixestivos e as súas 
glándulas. 

B6.4. Diferenciar a 
estrutura e a función 
dos órganos do 
aparello dixestivo e as
súas glándu- las. 

BXB6.4.1. Relaciona 
cada órgano do 
aparello dixestivo coa 
súa función. 

• CAA 

BXB6.4.2. Describe a 
absorción no 
intestino. 

• CCL 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• l B6.3. Aparellos 
circulatorios. 
Pigmentos 
respiratorios nos 
animais. Linfa. 

B6. 5. Coñecer e 
relacionar a 
importancia de 
pigmentos 
respiratorios no 
transporte de osíxe- 
no. 

BXB6.5.1. Recoñece e 
explica a existencia de
pigmentos 
respiratorios nos 
animais. 

• CAA
• CCL
• CMCCT 

• l
• e 

 B6.3. Aparellos 
circulatorios. 
Pigmentos 
respiratorios nos 
animais. Linfa. 

B6.6. Comprender e 
describir os conceptos
de circulación aberta 
e pechada, circulación
simple e dobre, 
incompleta ou 
completa. 

BXB6.6.1. Relaciona 
circulación aberta e 
pechada cos animais 
que a presentan e 
explica as súas van- 
taxes e os seus 
inconvenientes. 

• CAA 

BXB6.6.2. Asocia 
representacións 
sinxelas do aparello 
circulatorio co tipo de 
circulación (simple, 
dobre, incompleta ou 
completa). 

• CD
• CMCCT 

• l B6.3. Aparellos 
circulatorios. 
Pigmentos 
respiratorios nos 
animais. Linfa. 

B6.7. Coñecer e 
relacionar a 
composición e a 
función da linfa. 

BXB6.7.1. Indica a 
composición da linfa e
identifica as súas 
principais funcións. 

• CMCCT 

• i  B6.4. Transporte de 
gases e respiración. 
Tipos de aparellos 
respiratorios. 
Respiración celular.

B6.8. Distinguir 
respiración celular de 
respiración 
(ventilación e 
intercambio gasoso). 

BXB6.8.1. Diferencia 
respiración celular e 
respiración, e explica 
o significado biolóxico
de respira- ción 
celular. 

• CAA
• CMCCT 

• l
• e 

B6.5. Transporte de 
gases e a respiración. 
Tipos de aparellos 

B6.9. Coñecer e 
indicar os tipos de 
aparellos respiratorios

BXB6.9.1. Asocia os 
aparellos respiratorios
cos grupos aos que 

• CD 
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respiratorios. 
Respiración celular. 

en invertebrados e 
vertebrados. 

pertencen, e 
recoñéceos en repre- 
sentacións 
esquemáticas. 

•  e  B6.5. Excreción: tipos
de aparellos excreto- 
res en invertebrados e
vertebrados. Produ- 
tos da excreción. 

B6.10. Definir o 
concepto de excreción
e relacio- nalo cos 
obxectivos que 
persegue. 

BXB6.10.1. Define e 
explica o proceso da 
excreción.  

• CCL 

• e
• l 

B6.5. Excreción: tipos 
de aparellos excreto- 
res en invertebrados e
vertebrados. Produ- 
tos da excreción. 

B6.11. Enumerar os 
principais produtos de
excreción e sinalar as 
diferenzas apreciables
nos grupos de animais
en relación con estes 
produtos. 

BXB6.11.1. Enumera 
os principais produtos
de excreción e 
clasifica os grupos de 
animais segundo os 
produtos de 
excreción.  

• CAA
• CMCCT 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• e  B6.5. Excreción: tipos
de aparellos excreto- 
res en invertebrados e
vertebrados. Produ- 
tos da excreción. 

B6.12. Describir os 
principais tipos 
órganos e aparellos 
excretores nos 
distintos grupos de 
animais. 

BXB6.12.1. Describe 
os principais aparellos
excreto- res dos 
animais e recoñece as
súas principais estru- 
turas a partir de 
representación 
esquemáticas. 

• CMCCT 

• d 
 

B6.5. Excreción: tipos 
de aparellos excreto- 
res en invertebrados e
vertebrados. Produ- 
tos da excreción. 

B6.13. Estudar a 
estrutura das 
nefronas e o proceso 
de formación dos 
ouriños.

BXB6.13.1. Localiza e 
identifica as rexións 
du- nha nefrona. 

• CAA
• CMCCT 

BXB6.13.2. Explica o 
proceso de formación 
dos ouriños. 

• CMCCT 

• l B6.5. Excreción: tipos 
de aparellos excreto- 
res en invertebrados e
vertebrados. Produ- 
tos da excreción. 

B6.14. Coñecer e 
relacionar 
mecanismos especí- 
ficos ou singulares de 
excreción en 
vertebrados. 

BXB6.14.1. Identifica 
os mecanismos 
específicos ou 
singulares de 
excreción dos 
vertebrados. 

• CMCCT 

• l
• e 

B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase. 

B6.15. Comprender e 
describir o 
funcionamento 
integrado dos 
sistemas nervioso e 
hormonal en animais. 

BXB6.15.1. Integra a 
coordinación nerviosa
e hor- monal, 
relacionando ambas 
as dúas funcións. 

• CAA 

• i B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase. 

B6.16. Coñecer e 
identificar os 
principais com- 
poñentes do sistema 
nervioso e o seu 
funciona- mento. 

BXB6.16.1. Define 
estímulo, receptor, 
transmisor, efector. 

• CCL 

BXB6.16.2. Identifica 
distintos tipos de 
receptores sensoriais 
e nervios. 

• CAA
• CMCCT  
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• e  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase. 

B6.17. Explicar o 
mecanismo de 
transmisión do 
impulso nervioso. 

BXB6.17.1. Explica a 
transmisión do 
impulso nervio- so na 
neurona e entre 
neuronas. 

• CCL 

• i B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase. 

B6.18. Identificar os 
principais tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

BXB6.18.1. Distingue 
os principais tipos de 
sistemas nerviosos en
invertebrados. 

• CAA
• CMCCT 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• l  B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase. 

B6.19. Diferenciar o 
desenvolvemento do 
siste- ma nervioso en 
vertebrados. 

BXB6.19.1. Identifica 
os principais sistemas 
nervio- sos de 
vertebrados. 

• CMCCT 

• e
• l 

 

B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase.  

B6.20. Describir os 
compoñentes e as 
funcións do sistema 
nervioso tanto desde 
o punto de vista 
anatómico (SNC e 
SNP) como desde o 
funcional (somático e 
autónomo). 

BXB6.20.1. Describe o
sistema nervioso 
central e periférico 
dos vertebrados, e 
diferencia as funcións 
do sistema nervioso 
somático e o 
autónomo. 

• CMCCT 

• e
• l 

B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase. 

B6.21. Describir os 
compoñentes do 
sistema endócrino e a
súa relación co 
sistema nervioso. 

BXB6.21.1. Establece 
a relación entre o 
sistema endócrino e o
sistema nervioso. 

• CAA
• CSIEE 

• i B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase. 

B6.22. Enumerar as 
glándulas endócrinas 
en vertebrados, as 
hormonas que 
producen e as 
funcións destas. 

BXB6.22.1. Describe 
as diferenzas entre 
glándulas endócrinas 
e exócrinas. 

• CCL 
• CMCCT 

BXB6.22.2. Discrimina
a función reguladora 
e en que lugar se 
evidencia a actuación 
dalgunhas das hor- 
monas que actúan no 
corpo humano. 

• CAA
• CMCCT 

BXB6.22.3. Relaciona 
cada glándula 
endócrina coa 
hormona ou as 
hormonas máis 
importantes que se- 
grega, e explica a súa 

• CMCCT 

83



función de control. 

• i 
• l 

B6.6. Funcións de 
relación nos animais. 
Receptores e 
efectores. Sistemas 
nervioso e endócrino. 
Homeostase. 

B6.23. Coñecer e 
identificar as 
hormonas e as 
estruturas que as 
producen nos 
principais grupos de 
invertebrados. 

BXB6.23.1. Relaciona 
as principais 
hormonas dos 
invertebrados coa súa
función de control. 

• CAA 

BXB6.23.2. Identifica 
o concepto de 
homeostase e a súa 
relación co sistema 
nervioso e endócrino. 

• CMCCT 

• e B6.7. Reprodución 
nos animais. Tipos de 
reprodución. Vantaxes
e inconvenientes. 

 B6.24. Definir o 
concepto de 
reprodución e 
diferenciar entre 
reprodución sexual e 
asexual. Tipos. 
Vantaxes e 
inconvenientes. 

BXB6.24.1. Describe 
as diferenzas entre 
reprodución asexual e
sexual, e argumenta 
as vantaxes e os 
inconvenientes de 
cada unha.

• CCL 
• CMCCT 

BXB6.24.2. Identifica 
tipos de reprodución 
asexual en 
organismos 
unicelulares e 
pluricelulares. 

• CMCCT 

BXB6.24.3. Distingue 
os tipos de 
reprodución sexual. 

•  CAA 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• e B6.8. Gametoxénese.  B6.25. Describir os 
procesos da 
gametoxénese.

 BXB6.25.1. Distingue 
e compara o proceso 
de espermatoxénese 
e ovoxénese. 

• CAA 

• l  B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento 
embrionario. 

 B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento 
embrionario. 

BXB6.26.1. Diferencia 
os tipos de 
fecundación en 
animais e as súas 
etapas. 

• CMCCT 

• e  B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento 
embrionario. 

B6.27. Describir as 
fases do 
desenvolvemento 
embrionario. 

BXB6.27.1. Identifica 
as fases do 
desenvolvemento 
embrionario e os 
acontecementos 
característicos de 
cada unha. 

• CAA 
• CMCCT 

BXB6.27.2. Relaciona 
os tipos de ovo cos 
procesos de 
segmentación e 
gastrulación durante 
o desenvolvemento 
embrionario. 

• CMCCT 
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• d  B6.10. Ciclos 
biolóxicos máis 
característicos dos 
animais. 

B6. 28. Analizar os 
ciclos biolóxicos dos 
animais. 

 BXB6.28.1. Identifica 
as fases dos ciclos 
biolóxicos dos 
animais. 

• CAA 

•  l 
• i 

B6.11. Adaptacións 
dos animais ao 
medio. 

 B6.29. Recoñecer e 
relacionar as 
adaptacións máis 
características dos 
animais aos medios 
en que habitan. 

 BXB6.29.1. Identifica 
as adaptacións 
animais aos medios 
aéreos. 

• CAA 

BXB6.29.2. Identifica 
as adaptacións 
animais aos medios 
acuáticos. 

• CAA 

BXB6.29.3. Identifica 
as adaptacións 
animais aos medios 
terrestres. 

• CAA 

• m
• g 

 B6.12. Aplicacións e 
experiencias prácticas
de anatomía e 
fisioloxía animal. 

B6.30. Realizar 
experiencias de 
fisioloxía e anatomía 
animal. 

 BXB6.30.1. Describe e
realiza experiencias 
de fisioloxía e 
anatomía animal. 

• CSIEE 

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra 

Obxectivos Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• i
• l 

B7.1. Análise e 
interpretación dos 
métodos de estudo da
Terra. 

B7.1. Interpretar os 
métodos de estudo da
Terra e identificar as 
súas achegas e as 
súas limita- cións. 

BXB7.1.1. Caracteriza 
os métodos de estudo
da Terra sobre a base 
dos procedementos 
que utiliza e as súas 
achegas e limitacións. 

• CMCCT
• CD 

• d
• l 

B7.2. Estrutura do 
interior terrestre: 
capas que se 
diferencian en función
da súa com- posición 
e da súa mecánica. 

B7.2. Identificar as 
capas que conforman 
o interior do planeta 
de acordo coa súa 
composi- ción, 
diferencialas das que 
se establecen en fun- 
ción da súa mecánica,
e marcar as 
descontinui- dades e 
as zonas de 
transición. 

BXB7.2.1. Resume a 
estrutura e 
composición do 
interior terrestre, 
distinguindo as súas 
capas en función da 
súa composición e da 
súa mecánica, así 
como as 
descontinuidades e as
zonas de transición 
entre elas. 

• CCL 

BXB7.2.2. Sitúa en 
mapas e esquemas as 
capas da Terra, e 
identifica as 
descontinuidades que
permiten 
diferencialas. 

• CMCCT
• CD 

BXB7.2.3. Analiza o 
modelo xeoquímico e 
xeodiná- mico da 
Terra e contrasta o 

• CCEC 
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que achega cada un 
de- les ao 
coñecemento da 
estrutura da Terra. 

• e  B7.3. Dinámica 
litosférica.   

B7.3. Precisar os 
procesos que 
condicionan a 
estrutura actual 
terrestre. 

BXB7.3.1. Detalla e 
enumera procesos 
que deron lugar á 
estrutura actual do 
planeta. 

• CAA
• CCL 

•    B7.4. Evolución das 
teorías desde a deriva
continental ata a 
tectónica de placas. 

B7.4. Comprender e 
diferenciar a teoría da
deriva continental de 
Wegener e a súa 
relevan- cia para o 
desenvolvemento da 
teoría da tectóni- ca 
de placas. 

 BXB7.4.1. Indica as 
achegas máis 
relevantes da deriva 
continental, para o 
desenvolvemento da 
teoría da Tectónica de
placas. 

• CCEC 

• b   B7.4. Evolución das 
teorías desde a deriva
continental ata a 
tectónica de placas. 

B7.5. Clasificar os 
bordos de placas 
litosféricas e sinalar 
os procesos que 
acontecen entre eles.

BXB7.5.1. Identifica os
tipos de bordos de 
placas e explica os 
fenómenos asociados 
a eles.  

• CD
• CMCCT

• g  B7.5. Achegas das 
novas tecnoloxías na 
investigación do noso 
planeta.

B7.6. Aplicar os 
avances das novas 
tecnoloxías na 
investigación 
xeolóxica.  

 BXB7.6.1. Distingue 
métodos 
desenvolvidos grazas 
ás novas tecnoloxías, 
asociándoos coa 
investigación dun 
fenómeno natural. 

• CD
• CMCCT 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• b
• p 

 

B7.6. Minerais e 
rochas: conceptos. 
Clasifi- cación 
xenética das rochas. 
B7.7. Observación de 
coleccións de mine- 
rais e rochas.
B7.8. Recoñecemento 
e identificación de 
minerais e rochas 
frecuentes en Galicia.

 B7.7. Seleccionar e 
identificar os minerais
e os tipos de rochas 
máis frecuentes, 
nomeadamente os 
utilizados en edificios,
monumentos e outras
aplicacións de 
interese social ou 
industrial. 

 BXB7.7.1. Identifica 
as aplicacións de 
interese social ou 
industrial de 
determinados tipos 
de minerais e rochas. 

• CAA
• CSC 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos
• i  B8.1. Magmatismo. 

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

 B8.1. Relacionar o 
magmatismo e a 
tectónica de placas.

 BXB8.1.1. Explica a 
relación entre o 
magmatismo e a 
tectónica de placas, e 
coñece as estruturas 
resultantes da 
localización dos 
magmas en 
profundidade e en 

• CMCCT 
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superficie. 

• l B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das 
rochas magmáticas. 
Rochas magmáticas 
de interese. O 
magmatismo na 
tectónica de placas. 

B8.2. Categorizar os 
tipos de magmas 
sobre a base da súa 
composición e 
distinguir os factores 
que inflúen no 
magmatismo. 

BXB8.2.1. Discrimina 
os factores que 
determinan os tipos 
de magmas, e 
clasifícaos atendendo 
á súa composición. 

• CAA 

• i
• l 

B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das 
rochas magmáticas. 
Rochas magmáticas 
de interese. O 
magmatismo na 
tectónica de placas.

B8.3. Recoñecer e 
relacionar a utilidade 
das rochas 
magmáticas 
analizando as súas 
caracte- rísticas, os 
seus tipos e as súas 
utilidades.  

 BXB8.3.1. Diferencia 
os tipos de rochas 
magmáti- cas, 
identifica as máis 
frecuentes, con axuda
de cla- ves, e 
relaciona a súa 
textura co seu 
proceso de 
formación. 

• CAA 

•  l   B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das 
rochas magmáticas. 
Rochas magmáticas 
de interese. O 
magmatismo na 
tectónica de placas. 

B8.4. Establecer as 
diferenzas de activida-
de volcánica, 
asociándoas ao tipo 
de magma.  

 BXB8.4.1. Relaciona 
os tipos de actividade 
volcánica coas 
características do 
magma, e diferencia 
os pro- dutos 
emitidos nunha 
erupción volcánica. 

• CAA
• CMCCT

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• i
• l

B8.2. Riscos 
xeolóxicos: 
vulcanismo e 
sismicidade. 

 B8.5. Diferenciar os 
riscos xeolóxicos 
derivados dos 
procesos internos. 
Vulcanismo e 
sismicidade. 

BXB8.5.1. Analiza os 
riscos xeolóxicos 
derivados dos 
procesos internos. 
Vulcanismo e 
sismicidade. 

• CSC 

•  e B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórfi- 
cos. Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos 
de metamorfismo. 
Clasificación das 
rochas metamórficas. 
O metamorfismo na 
Tectóni- ca de placas. 

 B8.6. Detallar o 
proceso de 
metamorfismo e 
relacionar os factores 
que lle afectan cos 
seus tipos.  

BXB8.6.1. Clasifica o 
metamorfismo en 
función dos factores 
que o condicionan. 

• CMCCT
• CAA 

• d  B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórfi- 
cos. Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos 
de metamorfismo. 
Clasificación das 
rochas metamórficas. 
O metamorfismo na 
Tectóni- ca de placas.

B8.7. Identificar 
rochas metamórficas 
a partir das súas 
características e das 
súas utilidades.  

 BXB8.7.1. Ordena e 
clasifica as rochas 
metamórfi- cas máis 
frecuentes da codia 
terres- tre, 
relacionando a súa 
textura co tipo de 
metamor- fismo 
experimentado. 

• CAA 

87



•  i B8.4. Procesos 
sedimentarios. Facies 
sedimentarias: 
identificación e 
interpreta- ción. 
Clasificación e xénese 
das principais rochas 
sedimentarias. 

 B8.8. Relacionar 
estruturas 
sedimentarias e 
ambientes 
sedimentarios.  

BXB8.8.1. Detalla e 
discrimina as fases do 
proceso de formación 
dunha rocha 
sedimentaria 

• CMCCT 

•  e B8.4. Procesos 
sedimentarios. Facies 
sedimentarias: 
identificación e 
interpreta- ción. 
Clasificación e xénese 
das principais rochas 
sedimentarias. 

B8.9. Explicar a 
diaxénese e as súas 
fases.  

 BXB8.9.1. Describe as
fases da diaxénese.  

• CCL 

i
l 

B8.4. Procesos 
sedimentarios. Facies 
sedimentarias: 
identificación e 
interpreta- ción. 
Clasificación e xénese 
das principais rochas 
sedimentarias. 

B8.10. Clasificar as 
rochas sedimentarias 
apli- cando como 
criterio as súas 
distintas orixes.  

 BXB8.10.1. Ordena e 
clasifica segundo a 
súa orixe as rochas 
sedimentarias máis 
frecuentes da codia 
terrestre. 

• CAA
• CSIEE 

• l  B8.5. A deformación 
en relación á 
tectónica de placas. 
Comportamento me- 
cánico das rochas. 

B8.11. Analizar os 
tipos de deformación 
que experimentan as 
rochas, establecendo 
a súa relación cos 
esforzos a que se ven 
sometidas. 

 BXB8.11.1. Asocia os 
tipos de deformación 
tectónica cos esforzos 
aos que se someten 
as rochas e coas 
propiedades destas. 

• CAA 

BXB8.11.2. Relaciona 
os tipos de estrutu- 
ras xeolóxicas coa 
tectónica de placas. 

•  CD 

Obxectivos  Contidos  Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

• m
• g 

B8.6. Tipos de 
deformación: dobras 
e fallas.
B8.7. Técnicas para a 
identificación de 
distintos tipos de 
rochas. 
B8.8. Construción de 
modelos onde se 
representen os 
principais tipos de 
pregamentos e fallas. 

B8.12. Representar os
elementos dunha 
dobra e dunha falla. 

BXB8.12.1. Distingue 
os elementos dunha 
dobra e clasifícaos 
atendendo a 
diferentes criterios.  

• CMCCT 

 BXB8.12.2. Recoñece 
e clasifica os tipos de 
falla, identificando os 
elementos que a 
constitúen. 

• CAA
• CMCCT 

Bloque 9. Historia da Terra
•  m  
• l 

 B9.1. Estratigrafía: 
concepto e 
obxectivos. Principios.

 B9.1. Deducir a 
existencia de 
estruturas xeolóxi- cas

 BXB9.1.1. Interpreta 
e realiza mapas 
topográficos e cortes 

• CMCCT 
• CAA 
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Definición de estrato.
 B9.2. Interpretación e
realización de mapas 
topográficos e cortes 
xeolóxicos.  

e a súa relación co 
relevo, a partir de 
mapas topográficos e 
cortes xeolóxicos 
dunha zona de- 
terminada.  

xeolóxicos sinxelos.  

• l 
• e 

B9.3. Datacións 
relativas e absolutas: 
estudo de cortes 
xeolóxicos sinxelos. 
Gran- des divisións 
xeolóxicas: Táboa do 
tempo xeolóxico. 
Principais 
acontecementos na 
historia xeolóxica da 
Terra. Oroxenias. 

B9.2. Aplicar criterios 
cronolóxicos para a 
data- ción relativa de 
formacións xeolóxicas
e deformacións 
localizadas nun corte 
xeolóxico. Describir as
grandes divisións do 
tempo en xeoloxía. 
Oroxenias e grandes 
acontecementos 
xeolóxicos. 

BXB9.2.1. Interpreta 
cortes xeolóxicos e 
determina a 
antigüidade dos seu 
estratos, as 
discordancias e a 
historia xeolóxica da 
rexión, e identifica os 
grandes 
acontecementos 
xeolóxicos ocorridos e
as oroxenias. 

• CMCCT
• CAA 

• d
• l 
• p 

B9.4. Extincións 
masivas e as súas 
causas naturais. 
B9.5. Estudo e 
recoñecemento de 
fósiles. 

B9.3. Interpretar o 
proceso de 
fosilización e os 
cambios que se 
producen. Analizar as 
causas da extinción 
das especies.  

BXB9.3.1. Categoriza 
os principais fósiles 
guía e valora a súa 
importancia para o 
establecemento da 
historia xeolóxica da 
Terra. 

• CAA 
• CMCCT 

C. Secuenciación de contidos por unidades didácticas

Unidade 1. Orixe, estrutura e composición do noso planeta

Unidade 2. A dinámica terrestre

Unidade 3. Os procesos xeolóxicos internos. O magmatismo

Unidade 4. Metamorfismo e tectónica

Unidade 5. Meteorización e sedimentoxénese

Unidade 6. Petroxénese

Unidade 7. A historia do noso planeta

Unidade 8. Os seres vivos e a súa organización

Unidade 9. Diferenciación e especialización celular

Unidade 10. A importancia da biodiversidade

Unidade 11. Evolución e clasificación dos seres vivos
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Unidade 12. A árbore da vida

Unidade 13. A nutrición das plantas

Unidade 14. A relación das plantas e a regulación do seu crecemento

Unidade 15. A reprodución das plantas

Unidade 16. A nutrición nos animais: dixestión e respiración

Unidade 17. A nutrición nos animais: circulación e excreción

Unidade 18. A relación nos animais: receptores e efectores

Unidade 19. coordinación nerviosa e hormonal dos animais

Unidade 20. A reprodución nos animais

D. Temporalización 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación

Unidades Unidades Unidades

 1-7  8-15  16-20

E. Criterios de cualificación

90% probas obxectivas. Realizaránse dúas probas por avaliación. Para a nota final da
avaliación calcularase a media aritmética das dúas probas pero será preciso obter unha 
nota mínima de 3 en cada unha delas. 

Priorizarase que estas probas se realicen de forma presencial, aprazando as datas 
previstas cando coincidan con períodos de actividade lectiva non presencial. Este 
aprazamento pode producirse para datas posteriores á celebración da avaliación 
trimestral.

No caso de non ser posible o aprazamento dalgunha das probas, a cualificación 
obterase calculando a media ponderada: o 80% da mesma corresponderá ás probas 
realizadas de forma presencial e o 20% ás que se realicen de xeito non presencial.

Se non fora posible a realización de ningunha das probas obxectivas de forma 
presencial, a avaliación levarase a cabo a partir das actividades e dos traballos que lle 
sexan propostos ao alumnado en substitución de ditas probas.
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10% observación da actitude do alumno cara á materia; participación nas diferentes 
actividades que se propoñan.

O valor numérico establecerase, en xeral, por truncamento (número enteiro sen ter en 
conta as cifras decimais). Só se contemplará o redondeo ao enteiro superior a partir 
dunha compoñente decimal de 0,75.

Se nalgunha das probas escritas se sorprende ao alumno/a copiando puntuarase cun 0
e será cualificado negativamente na avaliación correspondente, sen posibilidade de poder
recuperar ao rematar o trimestre, polo que deberá presentarse á recuperación final antes
da avaliación ordinaria ou á extraordinaria segundo o caso.

Realizarase unha recuperación das probas obxectivas por avaliación (probablemente 
despois de entregado o boletín de notas). A esta proba de recuperación tamén se poden 
presentar aqueles alumnos/as que queiran subir nota.

No caso de presentarse á recuperación, esa será a nota a ter en conta para a 
cualificación final, mesmo se é inferior á obtida na primeira proba realizada. 

Antes da avaliación ordinaria haberá unha proba final para o alumnado que teña unha 
avaliación suspensa.

O valor numérico da cualificación final calcularase a partir da media aritmética das 
probas obxectivas  realizadas durante o curso e a ponderación establecida.

Os alumnos e as alumnas que non acaden os obxectivos xerais desta materia ao longo
do curso terán dereito a realizar unha proba escrita extraordinaria no mes de setembro.
A cualificación da avaliación extraordinaria estará determinada pola puntuación obtida en
dita proba.

Anatomía aplicada

25. Introdución. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación.Estándares de 
aprendizaxe. Competencias clave.  Secunciación de contidos por unidades. 
Temporalización. Criterios de cualificación.

Introdución 
A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos que 

permitan comprender o corpo humano e a motricidade humana en relación coas 
manifestacións artísticas corporais e coa saúde. 

O corpo e o movemento son medios de expresión e comunicación, polo que 
comprender as estruturas e o funcionamento do corpo humano e da acción motora dotará 
o alumnado da base necesaria para que, dentro dunhas marxes saudables, poida mellorar
o seu rendemento no proceso creativo e nas técnicas de execución artística, así como, en
xeral, na vida. Para iso, esta materia está integrada por coñecementos, destrezas e 
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actitudes de diversas áreas de coñecemento que se ocupan do estudo do corpo humano 
e da súa motricidade, tales como a anatomía, a fisioloxía, a biomecánica e as ciencias da 
actividade física. 

Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as funcións do corpo humano máis 
relacionadas coa acción motora e o seu rendemento, como son o sistema locomotor e o 
cardiopulmonar, ou os sistemas de control e regulación; afonda en como estas estruturas 
determinan o comportamento motor e as técnicas expresivas que compoñen as 
manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a actividade física ten sobre elas e 
sobre a saúde. 

Na mesma liña, abórdanse tamén nocións básicas dos sistemas de achega e utilización
da enerxía, e afóndase nas bases da conduta motora. Esta materia estrutúrase en oito 
grandes bloques: "As características do movemento", "Organización básica do corpo 
humano", "O sistema locomotor", "O sistema cardiopulmonar", "O sistema de achega e 
utilización da enerxía", "Os sistemas de coordinación e de regulación", "Expresión e 
comunicación corporal" e "Elementos comúns".

A. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación.Estándares de aprendizaxe. 
Competencias clave.  

Bloque 1. As características do movemento 

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave 

• d 
• i 
• l
• n 

B1.1. Elementos da 
acción motora. 
Mecanismos de 
percepción, decisión e
execución
B1.2. O movemento 
humano como 
ferramenta artístico-
expresiva. Conciencia 
corporal e estados 
psicofísicos. 

B1.1. Analizar os 
mecanismos que 
interveñen nunha 
acción motora, 
relacionándoos coa 
finalidade expresiva 
das actividades 
artísticas. 

AAB1.1.1. Recoñece e 
enumera os 
elementos da acción 
motora e os factores 
que interveñen nos 
mecanismos de 
percepción, decisión e
execución de 
determinadas accións 
motoras. 

• CMCCT 

AAB1.1.2. Identifica e 
describe a relación 
entre a execución 
dunha acción motora 
e a súa finalidade. 

• CMCCT 

• d 
• i 
• l 
• n 

B1.3. Características 
da execución das 
accións motoras 
propias da actividade 
artística.
B1.4. Relación 
corporal coa 
gravidade e graos de 
tensión muscular
B1.5. Capacidades 
coordinativas como 
compoñentes 
cualitativos das 
accións motoras. 

B1.2. Identificar as 
características da 
execución das accións
motoras propias da 
actividade ar- tística, e
describir a súa achega
á finalidade destas e a
súa relación coas 
capacidades co- 
ordinativas. 

AAB1.2.1. Detecta as 
características da 
execu- ción de accións
motoras propias das 
activida- des 
artísticas. 

• CMCCT 

AAB1.2.2. Propón 
modificacións das 
caracterís- ticas 
dunha execución para
cambiar o seu 
compoñente 
expresivo-
comunicativo. 

• CCEC
• CSIEE 
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AAB1.2.3. Argumenta 
a contribución das 
capacidades 
coordinativas ao 
desenvolvemento das 
accións motoras. 

• CMCCT 

Bloque 2. Organización básica do corpo humano 

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave 

• d 
• i
• l 

 

 B2.1. Niveis de 
organización do corpo
humano
B2.2. Funcións vitais.
 B2.3. Órganos e 
sistemas do corpo 
humano. Localización 
e funcións básicas. 

B2.1. Interpretar o 
funcionamento do 
corpo humano como 
o resultado da 
integración ana- 
tómica e funcional 
dos elementos que 
conforman os seus 
niveis de organización
e que o caracterizan 
como unha unidade 
estrutural e funcional.

AAB2.1.1. Diferencia 
os niveis de 
organización do corpo
humano.  

• CMCCT 

 AAB2.1.2. Describe a 
organización xeral do 
corpo humano 
utilizando diagramas 
e modelos. 

• CMCCT 

 AAB2.1.3. Especifica 
as funcións vitais do 
corpo humano, 
sinalando as súas 
características máis 
salientables. 

• CMCCT 

AAB2.1.4. Localiza os 
órganos e os sistemas,
e relaciónaos coas 
súas funcións. 

• CMCCT 

Bloque 3. O sistema locomotor 

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave 

• d 
• i 
• l 

  

B3.1. Estrutura e 
funcionamento do 
sistema locomotor.
B3.2. Tipos de ósos, 
músculos e 
articulacións. 
Funcionamento nos 
movementos propios 
das actividades 
artísticas. 

B3.1. Recoñecer a 
estrutura e o 
funcionamento do 
sistema locomotor 
humano en 
movementos propios 
das actividades 
artísticas, razoando as
relacións funcionais 
que se establecen 
entre as súas partes.

AAB3.1.1. Describe a 
estrutura e a función 
do sistema 
esquelético en 
relación coa 
mobilidade do corpo 
humano.  

• CMCCT 

AAB3.1.2. Identifica o 
tipo de óso 
vinculándoo coa súa 
función. 

•  CMCCT 

AAB3.1.3. Diferencia 
os tipos de 
articulacións en 
relación coa 
mobilidade que 
permiten. 

•  CMCCT 

AAB3.1.4. Describe a 
estrutura e a función 

•  CMCCT 
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do sistema muscular, 
identificando a súa 
funciona- lidade como
parte activa do 
sistema locomotor. 

AAB3.1.5. Diferencia 
os tipos de músculo 
en relación coa súa 
función. 

• CMCCT 

 AAB3.1.6. Describe a 
fisioloxía e o 
mecanismo da 
contracción muscular. 

• CMCCT

•  d 
• i 
•  l 

 

B3.4. Anatomía 
funcional.
 B3.5. Fisioloxía 
muscular 
B3.6. Biomecánica do 
movemento humano. 
Aplicación aos xestos 
motores das 
actividades artísticas. 
 B3.7. Adaptacións 
que se producen no 
sistema locomotor 
como resultado da 
práctica sistemati- 
zada de actividade 
física e de actividades 
artís- ticas. 

B3.2. Analizar a 
execución de 
movementos 
aplicando os 
principios anatómicos
funcionais, a fisioloxía
muscular e as bases 
da biomecánica, e 
establecendo 
relacións razoadas.

AAB3.2.1. Interpreta 
os principios da 
mecánica e da 
cinética, aplicándoos 
ao funcionamento do 
aparello locomotor e 
ao movemento. 

• CMCCT 

AAB3.2.2. Identifica 
os ósos, as 
articulacións e os 
músculos principais 
implicados en 
diversos 
movementos, 
utilizando a 
terminoloxía axeita- 
da. 

•  CCL 
• CMCCT 

AAB3.2.3. Relaciona a 
estrutura muscular 
coa súa función na 
execución dun 
movemento e as 
forzas que actúan 
neste. 

• CMCCT 

AAB3.2.4. Relaciona 
diferentes tipos de 
pancas coas 
articulacións do corpo
humano e coa par- 
ticipación muscular 
nos seus 
movementos. 

• CMCCT 

AAB3.2.5. Clasifica os 
principais 
movementos 
articulares en función 
dos planos e dos eixes
do espazo. 

• CMCCT 

AAB3.2.6. Argumenta 
os efectos da práctica 

• CMCCT
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sistematizada de 
exercicio físico sobre 
os elementos 
estruturais e 
funcionais do sistema 
locomotor, en 
relación coas 
actividades artísticas 
e os estilos de vida. 

• d 
• i 
• l 
•

B3.8. Alteracións 
posturais: 
identificación, causas 
e corrección
 B3.9. Hábitos 
saudables de hixiene 
postural na práctica 
das actividades 
artísticas. 

B3.3. Valorar a 
corrección postural e 
identificar os malos 
hábitos posturais, co 
fin de traballar de 
forma segura e evitar 
lesións. 

 AAB3.3.1. Identifica 
as alteracións máis 
importantes 
derivadas do mal uso 
postural e propón 
alternativas 
saudables. 

• CMCCT 

AAB3.3.2. Controla a 
súa postura e aplica 
medidas preventivas 
na execución de 
move- mentos 
propios das 
actividades artísticas, 
e valora a súa 
influencia na saúde. 

•  CMCCT 
• CSIEE 

• d 
• i 
• l 

 

B3.10. Lesións do 
aparello locomotor 
nas actividades 
artísticas. Hábitos 
saudables e pre- 
vención de lesións. 
B3.11. Importancia do
quecemento e da 
volta á calma na 
práctica de 
actividades artísticas.

B3.4. Identificar as 
lesións máis comúns 
do aparello locomotor
nas actividades 
artísticas, en relación 
coas súas causas 
fundamentais. 

AAB3.4.1. Identifica as
principais patoloxías e
lesións relacionadas 
co sistema locomotor 
nas actividades 
artísticas, e xustifica 
as súas cau- sas 
principais. 

• CMCCT 

AAB3.4.2. Analiza 
posturas e xestos 
motores das 
actividades artísticas, 
aplicando os princi- 
pios de ergonomía, e 
propón alternativas 
para traballar de 
forma segura e evitar 
lesións. 

• CMCCT 
• CSIEE 

Bloque 4. O sistema cardiopulmonar 

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave 

• d
•  i 
• l 

  

 B4.1. Sistema 
respiratorio: 
características, 
estrutura e funcións.
 B4.2. Fisioloxía da 
respiración.  

B4.1. Identificar o 
papel do sistema 
cardiopul- monar no 
rendemento das 
actividades artísticas 
corporais. 

 AAB4.1.1. Describe a 
estrutura e a función 
dos pulmóns, 
detallando o 
intercambio de gases 
que ten lugar neles e 

• CMCCT 
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B4.3. Coordinación da
respiración co 
movemen- to corporal
e a súa intensidade.
B4.4. Sistema 
cardiovascular: 
características, 
estrutura e funcións.
B4.5. Fisioloxía 
cardíaca e da 
circulación
 B4.6. Parámetros de 
saúde cardiovascular. 
Análise de hábitos e 
costumes saudables.
B4.7. Principios de 
acondicionamento 
cardio- pulmonar para
a mellora do 
rendemento en ac- 
tividades artísticas 
que requiran de 
traballo físico. 

a dinámica de 
ventilación pulmonar 
asociada. 

AAB4.1.2. Describe a 
estrutura e a función 
do sistema 
cardiovascular, 
explicando a 
regulación e a 
integración de cada 
compoñente. 

•  CMCCT 

AAB4.1.3. Relaciona o
latexo cardíaco, o 
volume e a 
capacidade pulmonar 
coa activida- de física 
asociada a actividades
artísticas de diversa 
índole. 

•  CMCCT 

• d 
• i 
• l  

 B4.8. Características, 
estrutura e funcións 
do aparello fonador.
B4.9. Principais 
patoloxías do sistema 
cardio- pulmonar e as 
súas causas
B4.10. Principais 
patoloxías que 
afectan o aparello 
fonador e as súas 
causas. 
 B4.11. Pautas e 
costumes saudables 
para o sistema 
cardiorrespiratorio e o
aparello de fona- ción.

 B4.2. Relacionar o 
sistema 
cardiopulmonar coa 
saúde, recoñecendo 
hábitos e costumes 
sau- dables para o 
sistema 
cardiorrespiratorio e o
aparello de fonación, 
nas accións motoras 
inherentes ás 
actividades artísticas 
corporais e na vida 
cotiá. 

AAB4.2.1. Identifica 
os órganos 
respiratorios 
implicados na 
declamación e no 
canto. 

•  CMCCT 

AAB4.2.2. Identifica a 
estrutura anatómica 
do aparello de 
fonación, e describe 
as interaccións entre 
as estruturas que o 
integran. 

• CMCCT 

AAB4.2.3. Identifica as
principais patoloxías 
que afectan o sistema 
cardiopulmonar en 
relación coas causas 
máis habituais e cos 
seus efectos nas 
actividades artísticas. 

• CMCCT 

AAB4.2.4. Identifica as
principais patoloxías 
que afectan o aparello
de fonación en 
relación coas causas 
máis habituais. 

• CMCCT 

AAB4.2.4.5. Recoñece
hábitos e costumes 
saudables para o 

• CMCCT 

96



sistema 
cardiorrespiratorio e o
aparello de fonación, 
nas accións motoras 
inherentes ás 
actividades artísticas 
corporais e na vida 
cotiá. 

Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía 

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave 

• d
• i
• l 

 

 

B5.1. Metabolismo 
humano.
 B5.2. Principais vías 
metabólicas de 
obtención de enerxía. 
Metabolismo 
aeróbico e 
anaeróbico. 
 B5.3. Metabolismo 
enerxético e 
actividade física. 
Mecanismos para a 
mellora da eficiencia 
de acción
 B5.4. Mecanismos 
fisiolóxicos presentes 
na aparición da fatiga 
e no proceso de 
recupera- ción. 

B5.1. Argumentar os 
mecanismos 
enerxéticos que 
interveñen nunha 
acción motora, co fin 
de xestionar a enerxía
e mellorar a eficiencia
da acción. 

AAB5.1.1. Describe os
procesos metabólicos 
de produción de 
enerxía polas vías 
aeróbica e 
anaeróbica, e xustifica
o seu rendemento 
ener- xético e a súa 
relación coa 
intensidade e a du- 
ración da actividade. 

• CMCCT 

AAB5.1.2. Xustifica o 
papel do ATP como 
transportador da 
enerxía libre, 
asociándoo coa 
subministración 
continua e adaptada 
ás nece- sidades do 
corpo humano. 

•  CMCCT 

AAB5.1.3. Identifica 
tanto os mecanismos 
fisiolóxicos que 
conducen a un estado
de fatiga física como 
os mecanismos de 
recuperación. 

• CMCCT

• d 
• i 
• l 

 

 

B5.5. Sistema 
dixestivo: 
características, 
estrutu- ra e funcións
.B5.6. Fisioloxía do 
proceso dixestivo.  
B5.7. Alimentación e 
nutrición. Tipos de 
nutrien- tes. 

B5.2. Recoñecer os 
procesos de dixestión 
e absorción de 
alimentos e 
nutrientes, e explicar 
as estruturas 
orgánicas implicadas 
en cada un. 

AAB5.2.1. Identifica a 
estrutura dos 
aparellos e dos 
órganos que 
interveñen nos 
procesos de dixestión 
e absorción dos 
alimentos e nutrien- 
tes, en relación coas 
súas funcións en cada 
etapa 

• CMCCT

 AAB5.2.2. Distingue 
os procesos que 
interve- ñen na 
dixestión e na 

• CMCCT
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absorción dos 
alimentos e dos 
nutrientes, 
vinculándoos coas 
estruturas orgánicas 
implicadas en cada 
un. 

•  d 
• i 
• l 

  .  

B5.8. Dieta 
equilibrada e a súa 
relación coa saúde. 
Tipos de alimentos. 
Balance enerxético.
B5.8. Dieta 
equilibrada e a súa 
relación coa saúde. 
Tipos de alimentos. 
Balance enerxético.
B5.10. Hidratación. 
Pautas saudables de 
con- sumo en función 
da actividade 
realizada

 B5.3. Valorar os 
hábitos nutricionais 
que inci- den 
favorablemente na 
saúde e no 
rendemento das 
actividades artísticas 
corporais.

AAB5.3.1. Discrimina 
os nutrientes 
enerxéticos dos non 
enerxéticos, en 
relación cunha dieta 
sa e equilibrada. 

• CMCCT 

AAB5.3.2. Relaciona a 
hidratación co mante-
mento dun estado 
saudable, calculando 
o con- sumo de auga 
diario necesario en 
distintas cir- 
cunstancias ou 
actividades. 

• CMCCT 

AAB5.3.3. Elabora 
dietas equilibradas, 
calculando o balance 
enerxético entre 
inxestión e actividade,
e argumenta a súa 
influencia na saúde e 
no rendemento físico.

• CMCCT 

AAB5.3.4. Recoñece 
hábitos alimentarios 
saudables e 
prexudiciais para a 
saúde, e saca 
conclusións para 
mellorar o benestar 
persoal. 

• CMCCT 

•  b 
•  d
•  i 
• l 

 

B5.11. Trastornos do 
comportamento 
nutricio- nal: dietas 
restritivas, anorexia e 
bulimia. Efec- tos 
sobre a saúde.
B5.12. Factores 
sociais e derivados da 
propia actividade 
artística que 
conducen á aparición 
de distintos tipos de 
trastorno do 
comportamento 
nutricional. 

B5.4. Identificar os 
trastornos do 
comportamen- to 
nutricional máis 
comúns e os efectos 
que teñen sobre a 
saúde. 

AAB5.4.1. Identifica 
os principais 
trastornos do 
comportamento 
nutricional e 
argumenta os efectos 
que teñen para a saúd

• CMCCT 

AB5.4.2. Recoñece os 
factores sociais, inclu-
índo os derivados do 
propio traballo 
artístico que 
conducen á aparición 
nos trastornos do 
comportamento 
nutricional. 

•  CSC 
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Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave 

• d 
• i 
• l 

   

B6.1. Sistema 
nervioso: 
características, 
estrutu- ra e funcións.
Movementos reflexos 
e voluntarios. 
B6.2. Sistema 
endócrino: 
características, estru- 
tura e funcións.
B6.3. Fisioloxía do 
sistema de regulación 
na práctica das 
actividades artísticas.

B6.1. Recoñecer os 
sistemas de 
coordinación e 
regulación do corpo 
humano, 
especificando a súa 
estrutura e función.  

AAB6.1.1. Describe a 
estrutura e as función 
dos sistemas 
implicados no control 
e na regu- lación da 
actividade do corpo 
humano, estable- 
cendo a asociación 
entre eles. 

• CMCCT 

AAB6.1.2. Recoñece 
as diferenzas entre os 
movementos reflexos 
e os voluntarios, aso- 
ciándoos ás 
estruturas nerviosas 
implicadas neles.

• CMCCT 

 AAB6.1.3. Interpreta 
a fisioloxía do sistema
de regulación, 
indicando as 
interaccións entre as 
estruturas que o 
integran e a execución
de ac- tividades 
artísticas. 

• CMCCT 

•  d 
• i 
• l 

B6.4. A función 
hormonal na 
actividade física
B6.5. Equilibrio 
hídrico, 
osmorregulación e 
termoregulación no 
corpo humano: 
mecanismos de 
acción
 B6.6. Relación dos 
sistemas de 
regulación do 
organismo coa 
actividade física e 
coas actividades 
artísticas. 

B6.2. Identificar o 
papel do sistema 
neuroendó- crino na 
actividade física, 
recoñecendo a rela- 
ción entre todos os 
sistemas do 
organismo humano. 

AAB6.2.1. Describe a 
función das hormonas
e o importante papel 
que xogan na 
actividade física. 

• CMCCT 

AAB6.2.2. Analiza o 
proceso de 
termorregula- ción e 
de regulación de 
augas e sales en rela-
ción coa actividade 
física. 

• CMCCT 

AAB6.2.3. Valora os 
beneficios do 
mantemento dunha 
función hormonal 
para o rendemento 
físico do/da artista. 

•  CMCCT 

Bloque 7. Expresión e comunicación corporal 

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave 

• b 
• d

B7.1. Posibilidades 
artístico-expresivas e 

B7.1. Recoñecer as 
características 

AAB7.1.1. Recoñece e 
explica o valor 

• CSC 
• CCEC 
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•  h 
• n 

de comunicación do 
corpo e do 
movemento
B7.2. Achegas das 
actividades artísticas 
corpo- rais no 
desenvolvemento 
persoal do/da artista 
e da sociedade. 

principais da 
motricidade humana 
e o seu papel no de- 
senvolvemento 
persoal e da 
sociedade. 

expresivo, 
comunicativo e 
cultural das 
actividades 
practicadas como 
contribución ao 
desenvolvemento 
integral da persoa. 

AAB7.1.2. Recoñece e 
explica o valor social 
das actividades 
artísticas corporais, 
desde o punto de 
vista tanto de 
practicante como de 
espectador. 

•  CSC 
• CCEC 

•  d 
• h 
• n 

B7.4. Danza, teatro 
físico e outras 
manifesta- cións 
artísticas que lle 
permiten ao ser 
humano expresarse 
corporalmente. 

B7.2. Identificar as 
accións que lle 
permiten ao ser 
humano ser capaz de 
expresarse corporal- 
mente e de 
relacionarse co seu 
ámbito. 

AAB7.2.1. Identifica 
os elementos básicos 
do corpo e o 
movemento como 
recurso expresivo e 
de comunicación. 

• CCEC 

 AAB7.2.2. Utiliza o 
corpo e o movemento
como medio de 
expresión e de 
comunicación, e valo- 
ra o seu valor 
estético. 

• CSC 
• CCEC 

•  d 
•  h 
•  m 
•  n 

 

 B7.4. Toma de 
conciencia do corpo e 
do espa- zo. 
Elementos rítmicos. 
Focos expresivos do 
corpo
.B7.5. A linguaxe 
corporal como fonte 
de desenvolvemento 
creativo. 

 B7.3. Diversificar e 
desenvolver as súas 
habili- dades motoras 
específicas con 
fluidez, precisión e 
control, aplicándoas a
distintos contextos de
práctica artística. 

AAB7.3.1. Conxuga a 
execución dos 
elementos técnicos 
das actividades de 
ritmo e expresión ao 
servizo da 
intencionalidade. 

• CCEC 

AAB7.3.2. Aplica 
habilidades 
específicas expresivo 
-comunicativas para 
enriquecer as posi- 
bilidades de resposta 
creativa. 

• CCEC 
• CSIEE 

Bloque 8. Elementos comúns

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave 

• d 
•  g 
•  i 

 B8.1. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no 
proceso de 
aprendizaxe. 

 B8.1. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
mellorar o seu 
proceso de 

AAB8.1.1. Compila 
información, 
utilizando as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, de 

•  CD 
• CAA 
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aprendizaxe, 
procurando fontes de 
información axeitadas
e participando en 
ámbitos colaborativos
con intereses comúns.

forma sistematizada e
aplicando criterios de 
procura que garantan 
o acceso a fontes 
actualizadas e 
rigorosas na materia. 

AAB8.1.2. Comunica e
comparte a 
información coa 
ferramenta 
tecnolóxica axeitada, 
para a súa discusión 
ou difusión. 

• CCL 
• CD 

•  d 
•  i 
•  l 

B8.2. Metodoloxía 
científica de traballo 
na resolución de 
problemas sobre o 
funcionamento 
humano, a saúde, a 
motricidade humana 
e as actividades 
artísticas. 

B8.2. Aplicar 
destrezas de 
investigación expe- 
rimentais sinxelas 
coherentes cos 
procedemen- tos da 
ciencia, utilizándoas 
na resolución de 
problemas que traten 
do funcionamento do 
corpo humano, a 
saúde e a motricidade
humana. 

AAB8.2.1. Aplica unha
metodoloxía científica
na formulación e na 
resolución de 
problemas sinxelos 
sobre algunhas 
funcións importantes 
da actividade 
artística. 

• CMCCT 
•  CAA 

 AAB8.2.2. Amosa 
curiosidade, 
creatividade, 
actividade indagadora
e espírito crítico, e 
reco- ñece que son 
trazos importantes 
para aprender a 
aprender. 

• CAA 
• CSIEE 

 AAB8.2.3. Coñece e 
aplica métodos de 
investigación que 
permitan desenvolver 
proxectos propios. 

• CAA 
•  CMCCT 
•  CSIEE 

•  a 
•  d 
• m 

B8.3. Traballo en 
grupo. Técnicas de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

B8.3. Demostrar de 
xeito activo 
motivación, interese e
capacidade para o 
traballo en grupo e 
para a asunción de 
tarefas e 
responsabilidades. 

AAB8.3.1. Participa na
planificación das tare-
fas, asumindo o 
traballo 
encomendado, e 
comparte as decisións
tomadas en grupo. 

•  CAA 
• CSIEE 

AAB8.3.2. Valora e 
reforza as achegas 
enriquecedoras dos 
compañeiros e das 
compañeiras, e apoia 
o traballo das demais 
persoas. 

• CAA
•  CSC 
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B. Secuenciación de contidos. Unidades didácticas.

UD 1. Organización básica do corpo humano.
UD 2. O sistema dixestivo.
UD 3. Alimentación e nutrición.
UD 4. Metabolismo e enerxía.
UD 5. O sistema respiratorio e o aparato fonador.
UD 6. O sistema cardiovascular.
UD 7. A coordinación nerviosa e o exercicio.
UD 8. A coordinación hormonal.
UD 9. O sistema esquelético.
UD 10. O sistema muscular.
UD 11. Características do movemento.
UD 12. Expresión e comunicación corporal.

C. Temporalización.

1ºTrimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Unidades didácticas Unidades didácticas Unidades didácticas

1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-12

   

D. Criterios de cualificación

90% probas obxectivas. Realizaránse dúas probas por avaliación. Para a nota final da
avaliación calcularase a media aritmética das dúas probas pero será preciso obter unha 
nota mínima de 3 en cada unha delas. 

Priorizarase que estas probas se realicen de forma presencial, aprazando as datas 
previstas cando coincidan con períodos de actividade lectiva non presencial. Este 
aprazamento pode producirse para datas posteriores á celebración da avaliación 
trimestral.

No caso de non ser posible o aprazamento dalgunha das probas, a cualificación 
obterase calculando a media ponderada: o 80% da mesma corresponderá ás probas 
realizadas de forma presencial e o 20% ás que se realicen de xeito non presencial.

Se non fora posible a realización de ningunha das probas obxectivas de forma 
presencial, a avaliación levarase a cabo a partir das actividades e dos traballos que lle 
sexan propostos ao alumnado en substitución de ditas probas.

10% observación da actitude do alumno cara á materia; participación nas diferentes 
actividades que se propoñan.

O valor numérico establecerase, en xeral, por truncamento (número enteiro sen ter en 
conta as cifras decimais). Só se contemplará o redondeo ao enteiro superior a partir 
dunha compoñente decimal de 0,75.
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Se nalgunha das probas escritas se sorprende ao alumno/a copiando puntuarase cun 0
e será cualificado negativamente na avaliación correspondente, sen posibilidade de poder
recuperar ao rematar o trimestre, polo que deberá presentarse á recuperación final antes
da avaliación ordinaria ou á extraordinaria segundo o caso.

Realizarase unha recuperación das probas obxectivas por avaliación (probablemente 
despois de entregado o boletín de notas). A esta proba de recuperación tamén se poden 
presentar aqueles alumnos/as que queiran subir nota.

No caso de presentarse á recuperación, esa será a nota a ter en conta para a 
cualificación final, mesmo se é inferior á obtida na primeira proba realizada. 

Antes da avaliación ordinaria haberá unha proba final para o alumnado que teña unha 
avaliación suspensa.

O valor numérico da cualificación final calcularase a partir da media aritmética das 
probas obxectivas realizadas durante o curso e a ponderación establecida.

Os alumnos e as alumnas que non acaden os obxectivos xerais desta materia ao longo
do curso terán dereito a realizar unha proba escrita extraordinaria no mes de setembro.
A cualificación da avaliación extraordinaria estará determinada pola puntuación obtida en
dita proba.

2ºBAC

Bioloxía 

28.  Introdución.  Obxectivos.  Contidos.  Criterios de avaliación.  Estándares de
aprendizaxe.  Competencias clave.  Temporalización e  secuenciación de contidos.
Criterios de cualificación.

Introdución 
A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer

e fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa vo- cación polo estudo 
das ciencias. Deste xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao puxante mundo das
ciencias biosanitarias e biotecnolóxicas, e contribúe a consolidar o método científico como
ferramenta habitual de traballo, fomentando no alumnado o estímulo da súa curiosidade, 
da capacidade de razoar, da formulación de hipóteses e deseños experimentais, da 
interpretación de datos e da resolución de problemas. Faise que o alumnado alcance 
satisfactoriamente as competencias clave, afondando en aspectos xa recollidos en cursos
anteriores. Xa que logo, neste curso trabállanse en profundidade competencias como a 
matemática, e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital e o 
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sentido da iniciativa e o espírito emprendedor, grazas ao desenvolvemento cognitivo e á 
madureza que o alumnado chega a alcanzar ao final do ciclo de bacharelato que 
favorecen unha mellor consecución destas. Pero as contribucións doutras competencias, 
como aprender a aprender, as competencias sociais e cívicas ou a competencia de 
comunicación lingüística, presentes tamén noutras etapas anteriores, van permitir tamén 
que o alumnado poida seguir, sen atrancos, con estudos posteriores. 

Os grandes avances e descubrimentos da bioloxía, que se suceden de xeito constante 
nas últimas décadas, non só posibilitaron a mellora das condicións de vida da cidadanía e
o avance da sociedade, senón que ao mesmo tempo xeraron algunhas controversias que,
polas súas implicacións sociais, éticas, económicas, etc., non se poden obviar, e tamén 
son obxecto de análise durante o desenvolvemento da materia. 

Os retos das ciencias en xeral e da bioloxía en particular son continuos, e 
precisamente eles son o motor que mantén á investigación biolóxica, desenvol- vendo 
novas técnicas de investigación no campo da biotecnoloxía ou da enxeñaría xenética, así 
como novas ramas do coñecemento, como a xenómica, a proteómica ou a biotecnoloxía, 
de maneira que producen continuas transformacións na sociedade, abrindo ademais 
novos horizontes froito da colaboración con outras disciplinas, algo que permite o 
desenvolvemento tecnolóxico actual.

Precisamente debido a estes grandes retos biotecnolóxicos, a materia de Bioloxía ten 
que ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na
realización de variadas e axeitadas tarefas experi- mentais que lle permitan ao alumnado 
alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, microscopios, 
técnicas de preparación e tinguidura de mostras, resolución de problemas e todos os 
aspectos que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria 
para o seu correcto desenvolvemento. Para lograr estes obxectivos, formúlanse ao longo 
do currículo actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas 
tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos.  

A. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe. 
Competencias clave

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

• I
• e

B1.1. Compoñentes 
químicos da vida. 
Concepto de 
bioelemento. Tipos, 
propiedades e 
funcións dos 
bioelementos.
B1.2. Os enlaces 
químicos e a súa 
importancia en 
bioloxía. 
B1.3. Biomoléculas: 
concepto, 
clasificación e 

B1.1. Determinar as 
propiedades 
fisicoquímicas dos 
bioelementos que os 
fan indispensables pa-
ra a vida. Relacionar 
os enlaces químicos 
coa súa importancia 
biolóxica

BB1.1Describe 
técnicas instrumentáis
e métodos físicos e 
químicos que 
permiten o illamento 
das moléculas e a súa 
contribución ao 
grande avance da 
experimentación 
biolóxica

• CAA
• CMCCT

 BB1.1.2. Clasifica os 
tipos de bioelementos
relacionando cada un 
coa súa proporción e 

• CAA
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técnicas de 
separación. 

coa súa función 
biolóxica.

BB1.1.3. Discrimina os
enlaces químicos que 
permiten a formación 
de moléculas 
inorgánicas e 
orgánicas presentes 
nos seres vivos. 

• CMCCT
• CD 

• I
• l
• e

 B1.4. Biomoléculas 
inorgánicas. Estrutura 
e propiedades 
fisicoquímicas da auga
que a fan unha 
molécula 
imprescindible para a 
vida. Fun- cións dos 
sales minerais. 
B1.5. Fisicoquímica 
das dispersións 
acuosas. Difusión, 
osmose e diálise.

B1.2. Argumentar as 
razóns polas que a 
auga e os sales 
minerais son 
fundamentais nos 
proce- sos biolóxicos. 

BB1.2.1. Relaciona a 
estrutura química da 
auga coas súas 
funcións biolóxicas. 

•  CAA 

BB1.2.2. Distingue os 
tipos de sales 
minerais, e relacina a 
composición coa súa 
función

•  CMCCT 

 BB1.2.3. Contrasta e 
realiza experiencias 
dos procesos de 
difusión, osmose e 
diálise, e inter- preta a
súa relación coa 
concentración salina 
das células. 

• CMCCT
• CAA 
• CD 

• d
• l

B1.6. Biomoléculas 
orgánicas: concepto, 
clasifi- cación, 
estrutura, 
propiedades e 
funcións bioló-xicas 
de glícidos, lípidos, 
prótidos e ácidos nu- 
cleicos. 

B1.3. Recoñecer e 
identificar os tipos de 
molé- culas que 
constitúen a materia 
viva, e relaciona- los 
coas súas respectivas 
funcións biolóxicas na
célula. 

BB1.3.1. Recoñece e 
clasifica os tipos de 
biomo- léculas 
orgánicas, e relaciona 
a súa composición 
química coa súa 
estrutura e coa súa 
función.  

• CAA 
• CSIEE  

BB1.3.2. Deseña e 
realiza experiencias 
identifi- cando en 
mostras biolóxicas a 
presenza de mo- 
léculas orgánicas. 

• CSIEE 
• CMCCT 

BB1.3.3. Contrasta e 
relaciona os procesos 
de diálise, 
centrifugación e 
electroforese, e 
interpre- ta a súa 
relación coas 
biomoléculas 
orgánicas.

• CAA 
• CMCCT 
• CD 

• I
• g 

B1.6. Biomoléculas 
orgánicas: concepto, 
clasifi- cación, 
estrutura, 

 B1.4. Identificar os 
tipos de monómeros 
que forman as 
macromoléculas 

BB1.4.1. Identifica os 
monómeros e 
distingue os enlaces 
químicos que 

• CMCCT
• CD 
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propiedades e 
funcións biolóxicas de
glícidos, lípidos, 
prótidos e ácidos nu- 
cleicos. 

biolóxicas e os enla- 
ces que os unen. 

permiten a síntese 
das macromoléculas: 
enlaces O-glicosídico, 
enlace éster, enlace 
peptídico e enlace O-
nucleosídico. 

•  i B1.6. Biomoléculas 
orgánicas: concepto, 
clasifi- cación, 
estrutura, 
propiedades e 
funcións bioló- xicas 
de glícidos, lípidos, 
prótidos e ácidos nu- 
cleicos. 

B1.5. Determinar a 
composición química 
e describir a función, 
a localización e 
exemplos das 
principais 
biomoléculas 
orgánicas. 

 BB1.5.1. Describe a 
composición e a 
función das principais 
biomoléculas 
orgánicas. 

• CCL  

•  l B1.7. Encimas: 
concepto, 
clasificación, propie- 
dades e funcións. 
Catálise enzimática. 
Activa- ción e 
inhibición enzimática. 
Alosterismo. 

 B1.6. Comprender e 
diferenciar a función 
bioca- talizadora dos 
encimas, con 
valoración da súa 
importancia biolóxica.

 BB1.6.1. Contrasta o 
papel fundamental 
dos encimas como 
biocatalizadores, e 
relaciona as súas 
propiedades coa súa 
función catalítica. 

• CAA 
• CMCCT

• l 
• ñ 

B1.8. Vitaminas: 
concepto, 
clasificación e fun- 
cións. 

B1.7. Sinalar a 
importancia das 
vitaminas para o 
mantemento da vida. 

BB1.7.1. Identifica os 
tipos de vitaminas 
aso- ciando a súa 
imprescindible 
función coas doen- 
zas que preveñen. 

• CAA 
• CCEC 

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

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave

• I
• e 

B2.1. A célula como 
unidade estrutural e 
funcio- nal dos seres 
vivos. Teoría celular. 
B2.2. Evolución dos 
métodos de estudo 
das células. 
Preparación e 
procesamento das 
mos- tras para a 
observación ao 
microscopio óptico e 
electrónico.
B2.3. Morfoloxía 
celular. Composición, 
estrutura, funcións e 
propiedades das 
envolturas e dos 
orgánulos celulares. 
B2.4. Modelos de 
organización celular 

B2.1. Establecer as 
diferenzas estruturais 
e de composición 
entre células 
procariotas e eucarió- 
ticas.  

 BB2.1.1. Compara 
unha célula procariota
con unha eucariótica, 
e identifica os 
orgánulos cito- 
plasmático presentes 
nelas.  

• CAA
• CMCCT
• CD  
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en proca- riotas e 
eucarióticas. Células 
animais e vexetais. 

•  d 
• e
• l 

B2.3. Morfoloxía 
celular. Composición, 
estrutura, funcións e 
propiedades das 
envolturas e dos 
orgánulos celulares. 
B2.4. Modelos de 
organización celular 
en proca- riotas e 
eucarióticas. Células 
animais e vexetais.  
B2.5. Observación 
microscópica de 
células procariotas e 
eucariotas tanto 
animais como ve- 
xetais. 

B2.2. Interpretar e 
identificar a estrutura 
dunha célula 
eucariótica animal e 
dunha vexetal, repre- 
sentar os seus 
orgánulos e describir 
a súa fun- ción. 

BB2.2.1. Esquematiza 
os orgánulos 
citoplasmá- ticos e 
recoñece as súas 
estructuras.  

• CSIEE  

 BB2.2.2. Analiza a 
relación entre a 
composición química, 
a estrutura e a 
ultraestructura dos 
or- gánulos celulares, 
e a súa función. 

• CSIEE 
• CAA 

• i 
 

B2.6. Ciclo celular.   B2.3. Analizar o ciclo 
celular e diferenciar 
as súas fases.

BB2.3.1. Identifica as 
fases do ciclo celular, 
e explica os principais 
procesos que 
acontecen en cada 
unha. 

• CCL
• CD 

• e
• l 

B2.7. División celular. 
Mitose en células 
animais e vexetais. 
B2.8. Meiose. 
Necesidade biolóxica 
da meiose para a 
reprodución sexual. 
Importancia da re- 
produción sexual na 
evolución dos seres 
vivos. 
B2.9. Observación de 
células en mitose. 
Estudo das fases da 
división celular. 

B2.4. Distinguir e 
identificar os tipos de 
división celular, e 
desenvolver os 
acontecementos que 
teñen lugar en cada 
fase.  

 BB2.4.1. Recoñece en
microfotografías e es- 
quemas as fases da 
mitose e da meiose, e 
indi- ca os 
acontecementos 
básicos que se 
producen en cada 
unha.  

• CAA 
• CMCCT 
• CD  

BB2.4.2. Establece as 
analoxías e as 
diferenzas máis 
significativas entre 
mitose e meiose. 

• CAA
• CSIEE 

• e 
  

B2.8. Meiose. 
Necesidade biolóxica 
da meiose para a 
reprodución sexual. 
Importancia da re- 
produción sexual na 
evolución dos seres 
vivos. 

B2.5. Argumentar a 
relación da meiose 
coa variabilidade 
xenética das especies.

BB2.5.1. Resume a 
relación da meiose 
coa reprodución 
sexual, o aumento da 
variabilidade xenética 
e a posibilidade de 
evolución das 
especies

• CAA
• CCL
• CMCCT 

• e 
• I
• m 
•

B2.10. Importancia da
membrana nos 
fenóme- nos de 
transporte. Tipos de 
transporte. Endoci- 

 B2.6. Examinar e 
comprender a 
importancia das 
membranas na 
regulación dos 

 BB2.6.1. Compara e 
distingue os tipos e os
subtipos de 
transporte a través 
das membranas, e 

• CAA 
• CCL
• CSIEE
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 tose e exocitose. intercambios ce- 
lulares para o 
mantemento da vida, 
e realizar experiencias
sobre a plasmolise e a
turxescencia. 

explica 
detalladamente as 
características de 
cada un.  

•  l  

. 

B2.11. Introdución ao 
metabolismo: 
catabolismo e 
anabolismo. 
B2.12. Reaccións 
metabólicas: aspectos
enerxéticos e de 
regulación.

B2.7. Comprender e 
diferenciar os 
procesos de 
catabolismo e 
anabolismo, e 
establecer a rela- ción
entre ambos.  

 BB2.7.1. Define e 
interpreta os procesos
catabó- licos e os 
anabólicos, así como 
os intercambios 
enerxéticos asociados 
a eles

• CAA 
• CSIEE 
• CCL 

• e 
• i 
• f  

 B2.13. Respiración 
celular: o seu 
significado biolóxico. 
Orgánulos celulares 
implicados no proceso
respiratorio. 

B2.8. Describir as 
fases da respiración 
celular, identificando 
rutas e produtos 
iniciais e finais.  

BB2.8.1. Sitúa, a nivel 
celular e a nivel de 
orgá- nulo, o lugar 
onde se produce cada
un destes procesos, e 
diferencia en cada 
caso as rutas 
principais de 
degradación e de 
síntese, e os en- cimas
e as moléculas máis 
importantes respon- 
sables dos devanditos 
procesos. 

• CAA
• CMCCT 

• i B2.14. Diferenzas 
entre as vías 
aeróbicas e 
anaeróbicas. 
B2.15. As 
fermentacións e as 
súas aplicacións. 
Observación do 
proceso de 
fermentación me- 
diante lévedos. 

B2.9. Diferenciar a vía 
aeróbica d 
anaeróbica.  

BB2.9.1. Contrasta as 
vías aeróbicas e 
anaeró- bicas, e 
establece a súa 
relación co seu rende-
mento enerxético. 

• CMCCT 

 BB2.9.2. Valora a 
importancia das 
fermentacións en 
numerosos procesos 
industriais, e 
recoñece as súas 
aplicacións. 

• CCEC
• CSC 

•  l B2.16. Fotosíntese: 
localización celular en
procariotas e 
eucarióticas. Etapas 
do proceso 
fotosintético. Balance 
global. 

 B2.10. Pormenorizar 
os procesos que 
teñen lugar en cada 
fase da fotosíntese.  

BB2.10.1.Identifica e 
clasifica os tipos de 
orga- nismos 
fotosintéticos.  

• CAA 
• CSIEE  

 BB2.10.2. Localiza a 
nivel subcelular onde 
se leva a cabo cada 
fase, e destaca os 
procesos que teñen 
lugar. 

• CAA 

•  a 
•  l 

B2.17. Importancia 
biolóxica da 

B2.11. Xustificar a 
importancia biolóxica 

 BB2.11.1. Contrasta a
importancia biolóxica 

• CSC
• CCEC 
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fotosíntese. da fotosíntese como 
proceso de biosíntese,
indivi- dual para os 
organismos pero 
tamén global no 
mantemento da vida 
na Terra.

da fotosíntese para o 
mantemento da vida 
na Terra. 

• e
• i 

 

B2.18. Quimiosíntese. B2.12. Argumentar a 
importancia da 
quimiosín- tese. 

BB2.12.1. Valora o 
papel biolóxico dos 
organis- mos 
quimiosintéticos.  

• CCEC 

Bloque 3. Xenética e evolución

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave

• i 
• d 

   

B3.1. Xenética 
molecular. Importancia
biolóxica do ADN como
portador da 
información xenética. 
Concepto de xene. 

 B3.1. Analizar o 
papel do ADN como 
portador da 
información 
xenética.

BB3.1.1. Describe a 
estrutura e a 
composición química 
do ADN, e recoñece a 
súa importancia 
biolóxica como 
molécula responsable 
do alma- cenamento, 
a conservación e a 
transmisión da 
información xenética.

• CCL
• CSC
• CCEC

•  l B3.2. Replicación do 
ADN. Etapas da 
replica- ción. 
Diferenzas entre o 
proceso replicativo 
entre eucarióticas e 
procariotas. 

B3.2. Distinguir as 
etapas da replicación
e os encimas 
implicados nela. 

BB3.2.1. Diferencia as 
etapas da replicación 
e identifica os 
encimas implicados 
nela.  

• CAA
• CMCCT 

• i 
• l 

  

 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 eucarióti-
cas. O código xenético 
na información 
xenética.

  B3.3. Establecer a 
relación do ADN coa 
síntese de proteínas

BB3.3.1. Establece a 
relación do ADN co 
proceso da síntese de 
proteínas. 

• CAA 
• CMCCT 

• i  B3.3. ARN: tipos e 
funcións. 
B3.5. Expresión dos 
xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en 
procariotas e eucarióti-
cas. O código xenético 
na información 
xenética.

 B3.4. Determinar as 
características e as 
fun- cións dos ARN.  
BB3.4.1. Diferencia 
os tipos de ARN e a 
función de cada un 
nos procesos de 
transcrición e tra- 
dución.  

BB3.4.1. Diferencia os 
tipos de ARN e a 
función de cada un 
nos procesos de 
transcrición e tra- 
dución. 

CAA 

BB3.4.2. Recoñece e 
indica as 
características 

• CAA
• CMCCT 
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B3.6. Resolución de 
problemas de xenética 
molecular. 

fundamentais do 
código xenético, e 
aplica ese 
coñecemento á 
resolución de 
problemas de xe- 
nética molecular. 

• g
• m 

 

 B3.5. Expresión dos 
xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en 
procariotas e eucarióti-
cas. O código xenético 
na información 
xenética. B3.6. 
Resolución de 
problemas de xenética 
molecular
 B3.7. Regulación da 
expresión xénica. 
do código xenético. 

B3.5. Elaborar e 
interpretar 
esquemas dos 
procesos de 
replicación, 
transcrición e 
tradución, e a 
regulación da 
expresión xénica. 

BB3.5.1. Interpreta e 
explica esquemas dos 
procesos de 
replicación, 
transcrición e 
tradución. 

•  CD
• CMCCT 

 BB3.5.2. Resolve 
exercicios prácticos de
replicación, 
transcrición e 
tradución, e de 
aplicación

• CMCCT 

 BB3.5.3. Identifica e 
distingue os encimas 
princi- pais 
relacionados cos 
procesos de 
transcrición e 
tradución. 

•  CAA
• CD 

• e
• ñ 

  
 

B3.8. Mutacións: tipos.
Axentes mutaxénicos.  

 B3.6. Definir o 
concepto de 
mutación e distinguir
os principais tipos e 
axentes mutaxénicos.

BB3.6.1. Describe o 
concepto de mutación
e establece a súa 
relación cos fallos na 
transmi- sión da 
información xenética. 

• CCL 

BB3.6.2. Clasifica as 
mutacións e identifica
os axentes 
mutaxénicos máis 
frecuentes. 

• CAA
• CSC

h
l
ñ 

   

 B3.9. Mutacións e 
cancro. 
 B3.10. Implicacións 
das mutacións na 
evolución e na 
aparición de novas 
especies. 

  B3.7. Relacionar 
mutación e cancro. 
Destacar a 
importancia das 
mutacións na 
evolución das es- 
pecies. 

BB3.7.1. Asocia a 
relación entre a 
mutación e o cancro, 
e determina os riscos 
que implican al- gúns 
axentes mutaxénicos.

CAA 
CSC
CCEC

BB3.7.2. Destaca a 
importancia das 
mutacións na 
evolución e na 
aparición de novas 
especies. 

CAA
CSC 
CCEC 

• a 
• g 

 

B3.11. Enxeñaría 
xenética. Principais 
liñas actuais de 

B3.8. Desenvolver os 
avances máis 
recentes no ámbito 

 BB3.8.1. Resume e 
realiza investigacións 
sobre as técnicas 

• SIEE
• CSC
• CCEC 
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investigación. 
Organismos modifica- 
dos xeneticamente.

da enxeñaría 
xenética, así como as
súas aplicacións. 

desenvolvidas nos 
procesos de ma- 
nipulación xenética 
para a obtención de 
orga- nismos 
transxénicos. 

•  a 
• c 
• d 

B3.12. Proxecto 
xenoma: repercusións 
sociais e valoracións 
éticas da manipulación
xenética e das novas 
terapias xénicas. 

 B3.9. Analizar os 
progresos no 
coñecemento do 
xenoma humano e a 
súa influencia nos 
novos tratamentos. 

BB3.9.1. Recoñece e 
indica os 
descubrimentos máis 
recentes sobre o 
xenoma humano e as 
sú- as aplicacións en 
enxeñaría xenética, e 
valora as súas 
implicacións éticas e 
sociais. 

• CSC
• CCEC 

• b
• e
• m 

B3.13. Xenética 
mendeliana. Teoría 
cromosómica da 
herdanza. 
Determinismo do sexo 
e her- danza ligada ao 
sexo e influída polo 
sexo.  

 B3.10. Formular os 
principios da 
xenética men- 
deliana, aplicando as 
leis da herdanza na 
reso- lución de 
problemas, e 
establecer a relación 
entre as proporcións 
da descendencia e a 
información 
xenética. 

BB3.10.1. Analiza e 
predí aplicando os 
principios da xenética 
mendeliana, os 
resultados de exer- 
cicios de transmisión 
de caracteres 
autosómicos, 
caracteres ligados ao 
sexo e influídos polo 
sexo. 

• CAA
• CMCCT 

• b 
• i 

B3.14. Evidencias do 
proceso evolutivo

 B3.11. Diferenciar 
evidencias do 
proceso evolu tivo

BB3.11.1. Argumenta 
evidencias que 
demostran  o feito 
evolutivo

• CSIEE 
• CCL  

•  m B3.15. Darwinismo e 
neodarwinismo: teoría 
sintética da evolución. 

B3.12. Recoñecer e 
diferenciar os 
principios da teoría 
darwinista e 
neodarwinista. 

BB3.12.1. Identifica os
principios da teoría 
darwinista e 
neodarwinista, e 
compara as súas 
diferenzas. 

• CAA 

•  a 
 

 B3.16. Xenética de 
poboacións. 
Frecuencias xénicas e a
súa relación coa 
evolución.

B3.13. Relacionar o 
xenotipo e as 
frecuencias xénicas 
coa xenética de 
poboacións e a súa 
in- fluencia na 
evolución.

BB3.13.1. Distingue os
factores que inflúen 
nas frecuencias 
xénicas. 

• CMCCT 

BB3.13.2. Comprende
e aplica modelos de 
estudo das 
frecuencias xénicas na
investigación privada 
e en modelos 
teóricos. 

•  CAA
• CMCC
• CSIEE 

• d
• e
• l 

 B3.17. A mutación e a 
recombinación xénica 
como procesos que 

B3.14. Recoñecer e 
indicar a importancia
da mutación e a 

BB3.14.1. Ilustra a 
relación entre 
mutación e 

• CSC
• CCEC  
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xeran cambios e 
adapta- cións. 
Principios da selección 
natural. 

recombinación como
motores da 
evolución.  

recombinación, o 
aumento da 
diversidade e a súa 
influencia na 
evolución dos seres 
vivos. 

• l
• a 

B3.18. Evolución e 
biodiversidade. 
 B3.19. Proceso de 
especiación. Modelos 
de especiación.

B3.15. Analizar os 
factores que 
incrementan a 
biodiversidade e a 
súa influencia no 
proceso de 
especiación. 

 BB3.15.1. Distingue 
tipos de especiación e
identifica os factores 
que posibilitan a 
segrega- ción dunha 
especie orixinal en 
dúas especies 
diferentes. 

• CCEC 
• CAA 

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía 

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave

• l
• m 

B4.1. Microbioloxía. 
Concepto de 
microorganis- mo. 
Microorganismos con 
organización celular e 
sen ela. 

B4.1. Diferenciar os 
tipos de 
microorganismos en 
función da súa 
organización celular. 

 BB4.1.1. Clasifica os 
microorganismos no 
grupo taxonómico ao 
que pertencen.

• CSIEE 

•  e B4.2. Virus, outras 
formas acelulares e 
partículas infectivas 
subvirais. Bacterias. 
Fungos mi- 
croscópicos. 
Protozoos. Algas 
microscópicas. 
B4.3. Observación 
microscópica de 
protozoos, algas e 
fungos. 

B4.2. Describir as 
características 
estruturais e 
funcionais dos grupos 
de microorganismos.  

BB4.2.1. Analiza a 
estrutura e a 
composición dos 
microorganismos e 
relaciónaas coa súa 
función.  

• CSIEE  

•  l 
• m 

B4.4. Métodos de 
estudo dos 
microorganismos. 
Esterilización e 
pasteurización.
B4.5. Realización de 
experiencias de 
cultivo de 
microorganismos. 

B4.3. Identificar os 
métodos de 
illamento, cultivo e 
esterilización dos 
microorganismos. 

BB4.3.1. Describe 
técnicas instrumentais
que permiten o 
illamento, o cultivo e 
o estudo dos 
microorganismos para
a experimentación 
biolóxica.

• CD 
• CMCCT 

• a
• l 

 

B4.6. 
Microorganismos nos 
ciclos xeoquímicos.  

B4.4. Valorar a 
importancia dos 
microorganis- mos 
nos ciclos 
xeoquímicos. 

 BB4.4.1. Recoñece e 
explica o papel 
fundamental dos 
microorganismos nos 
ciclos xeoquímicos. 

• CCL 
• CMCCT

• b 
• c 
• d 
•

 B4.7. 
Microorganismos 
como axentes 
produto- res de 

 B4.5. Recoñecer e 
numerar as doenzas 
máis frecuentes 
transmitidas polos 

BB4.5.1. Relaciona os 
microorganismos 
patóxe- nos máis 
frecuentes coas 

• CSC
• CD 
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doenzas. microorganismos, 
utilizando o 
vocabulario axeitado 
relacionado con elas. 

doenzas que orixinan.

• a
• c
• g
• ñ 

B4.8. Biotecnoloxía. 
Utilización dos 
microorga- nismos 
nos procesos 
industriais: produtos 
elaborados por 
biotecnoloxía.
B4.9. Realización de 
experiencias con 
microor- ganismos 
fermentadores. 

4.6. Avaliar as 
aplicacións da 
biotecnoloxía e a 
microbioloxía na 
industria alimentaria 
e farma- céutica, e na 
mellora do medio. 

BB4.6.1. Analiza a 
intervención dos 
microorga- nismos en 
numerosos procesos 
naturais e indus- 
triais, e as súas 
numerosas 
aplicacións 

• CAA
• CCEC
• CSC 
• CMCCT 

 BB4.6.2. Recoñece e 
identifica os tipos de 
microorganismos 
implicados en 
procesos fer- 
mentativos de 
interese industrial. 

• CCEC
• CSC
• 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. 

• CD 
• CMCCT 

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

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación 

Estándares de
aprendizaxe 

Competencias clave

• d
• e
• b 

 

 B5.1. Concepto 
actual de 
inmunidade. Sistema 
inmunitario. Defensas
internas inespecíficas

B5.1. Desenvolver o 
concepto actual de 
inmuni- dade.  

BB5.1.1. Analiza os 
mecanismos de 
autodefensa dos seres
vivos e identifica os 
tipos de resposta 
inmunitaria.

• CAA
• CSIEE 

• l 
• i .

B5.2. Inmunidade 
específica: 
características e tipos 
(celular e humoral). 
Células responsables
B5.3. Identificación 
de células 
inmunitarias 
mediante a súa 
observación. 

B5.2. Distinguir 
inmunidade 
inespecífica e espe- 
cífica, así como as 
súas células 
respectivas. 

BB5.2.1. Describe as 
características e os 
méto- dos de acción 
das células implicadas
na respos- ta inmune.

• CCL  

• i 
• l 

B5.4. Mecanismo de 
acción da resposta 
inmuni- taria. 
Memoria 

 B5.3. Discriminar 
resposta inmune 
primaria e secundaria.

 B5.3. Discriminar 
resposta inmune 
primaria e secundaria.

• CAA 
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inmunolóxica. 

•  e 
• g 
•  i  

 B5.5. Antíxenos e 
anticorpos. Estrutura 
dos anticorpos. 
Formas de acción. A 
súa función na 
esposta inmune.

B5.4. Definir os 
conceptos de antíxeno
e anti- corpo, e 
identificar a estrutura 
dos anticorpos. 

 BB5.4.1. Define os 
conceptos de 
antíxeno e de 
anticorpo, e recoñece 
a estrutura e a 
composición química 
dos anticorpos. 

• CCL
• CAA 

• I
• l 

 

B5.6. Reacción 
antíxeno-anticorpo: 
tipos e características.

B5.5. Diferenciar os 
tipos de reacción 
antíxeno- anticorpo. 

 BB5.5.1. Clasifica os 
tipos de reacción 
antíxenoanticorpo e 
resume as 
características de 
cada un. 

• CAA  

•  I
• l 

B5.7. Inmunidade 
natural e artificial ou 
adquirida. Soros e 
vacinas. A súa 
importancia na loita 
con- tra as doenzas 
infecciosas. 

 B5.6. Diferenciar 
inmunidade natural e 
artificial, e soro e 
vacina. 

BB5.6.1. Destaca a 
importancia da 
memoria 
inmunolóxica no 
mecanismo de acción 
da resposta 
inmunitaria e asóciaa 
coa síntese de vaci- 
nas e soros. 

• CAA 

•  m
• h
• ñ 

B5.8. Disfuncións e 
deficiencias do 
sistema inmunitario. 
Alerxias e 
inmunodeficiencias.
 B5.9. Sistema 
inmunitario e cancro. 

 B5.7. Investigar a 
relación entre as 
disfuncións do 
sistema inmune e 
algunhas patoloxías 
frecuentes. 

BB5.7.1. Resume as 
principais alteracións 
e disfuncións do 
sistema inmunitario, e
analiza as diferenzas 
entre alerxias e 
inmunodeficiencias. 

• CCL 
• CSIEE 

• h 
• g
• a 

   

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

B5.8. Analizar e 
describir o ciclo do 
virus do VIH.

BB5.8.1. Describe o 
ciclo de 
desenvolvemento do 
VIH

• CAA
• CD
• CCL 

•  e 
• i 

B5.11. Doenzas 
autoinmunes.

 B5.9. Describir o 
proceso de 
autoinmunidade.

 BB5.9.1. Clasifica e 
cita exemplos das 
doenzas autoinmunes
máis frecuentes, así 
como os seus efectos 
sobre a saúde. 

• CSIEE
• CSC
•  CCEC 

•  e 
• a 
• c 

 

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. 

B5.10. Argumentar e 
valorar os avances da 
inmunoloxía e a 
enxeñaría xenética 
nos trata- mentos con 
anticorpos 
monoclonais e os 
transplantes de 
órganos, e a 
problemática do rexei-
tamento. 

BB5.10.1. Recoñece e 
valora as aplicacións 
da inmunoloxía e da 
enxeñaría xenética 
para a pro- dución de 
anticorpos 
monoclonais. 

• CSC
• CCEC 

BB5.10.2. Describe os 
problemas asociados 
ao transplante de 
órganos, e identifica 
as células que actúan.

• CAA
• CSC
• CCEC 
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BB5.10.3. Clasifica e 
entende os tipos de 
trans- plantes, e 
relaciona os avances 
neste ámbito co 
impacto futuro na 
doazón de órganos, 
medula e sangue.  

• CSC
• CCEC

B. Temporalización e secuenciación dos contidos por unidades didácticas

Meses Contidos secuenciados

Outubro
Novembro
Decembro

1.- A MATERIA VIVA

2.- OS ELEMENTOS QUÍMICOS DA VIDA

3.- BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS

4.- GLÍCIDOS

5.- LÍPIDOS

6.- PROTEÍNAS

7.- ÁCIDOS NUCLEICOS

8.- A CÉLULA

9.- AS ENVOLTURAS CELULARES

10.- O CITOSOL. AS ESTRUTURAS NON MEMBRANOSAS

11.- OS ORGÁNULOS MEMBRANOSOS

12.- O NÚCLEO CELULAR

13.- A DIVISIÓN CELULAR

Xaneiro
Febreiro
Marzo

14.- METABOLISMO CELULAR. AS ENZIMAS

15.- CATABOLISMO

16.- ANABOLISMO

17.- A XENÉTICA CLÁSICA

18.- A BASE MOLECULAR DA HERDANZA

19.- A EXPRESIÓN E A REGULACIÓN XÉNICA

20.- ALTERACIÓNS DO MATERIAL XENÉTICO

21.- ENXEÑARÍA XENÉTICA
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Abril
Maio

  22.- A DIVERSIDADE DOS MICROORGANISMOS

23.- OS MICROORGANISMOS NA BIOSFERA

24.- OS MICROORGANISMOS E OS PROCESOS INDUSTRIAIS

25.- O SISTEMA INMUNITARIO

26.- PROCESOS INMUNITARIOS

C.   Criterios de cualificación.

As alumnas/os serán avaliados mediante  dúas probas escritas por trimestre  co
mesmo formato que as probas de acceso á universidade. A nota de cada avaliación será a
nota media dos dous exames, pero será necesario obter unha puntuación mínima de 3 en
cada un deles.  

Priorizarase que estas probas se realicen de forma presencial, aprazando as datas
previstas cando coincidan con períodos de actividade lectiva non presencial. 

No caso de non ser  posible  o aprazamento  dalgunha das probas,  a  cualificación
obterase calculando a  media  ponderada:  o  80% da mesma corresponderá  ás  probas
realizadas de forma presencial e o 20% ás que se realicen de xeito non presencial.

O valor numérico establecerase, en xeral, por truncamento (número enteiro sen ter en
conta as cifras  decimais).  Só se contemplará o redondeo ao enteiro  superior  a  partir
dunha compoñente decimal de 0,75.

Se nalgunha das probas escritas se sorprende ao alumno copiando puntuarase cun 0 e
será cualificado negativamente na avaliación correspondente, sen posibilidade de poder
recuperar ao rematar o trimestre, polo que deberá presentarse á recuperación final antes
da avaliación ordinaria ou á extraordinaria segundo o caso.

Para aqueles que non alcanzaran a nota media de aprobado por avaliación, terán a
opción de facer unha proba de recuperación da materia non superada. Tamén poderán
realizar  esta  proba  de  recuperación  as  alumnoas/os  que  queiran  mellorar  a  súa
cualificación.

No caso de realizar a proba de recuperación, esta é a nota que se terá en conta para
a cualificación final, mesmo se é inferior á obtida na primeira proba.

Antes da avaliación ordinaria de maio haberá unha proba final para aquel alumnado
que teña algunha parte da materia suspensa.

A cualificación  final   de  cada  alumna  ou  alumno  será  a  que  resulte  da  media
aritmética das obtidas en cada unha das probas escritas realizadas, contemplándose o
redondeo do mesmo xeito que nas cualificacións das avaliacións. No caso de probas
realizadas de forma non presencial aplicarase a ponderación correspondente.
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Os alumnos e as alumnas que non acaden os obxectivos xerais desta materia ao
longo do curso terán dereito a realizar unha proba escrita extraordinaria nas datas que
determine  a  autoridade  educativa.  A cualificación  da  avaliación  extraordinaria  estará
determinada pola puntuación obtida en dita proba.

                                                                             As Neves, 29 de Outubro de 2020

                                                Mª Concepción Boente Cima

                      Xefa do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES Pazo da Mercé
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