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1.- INDICE. PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA DE 1º BAC. 

1 Aspectos xerais da programación Folla 1 Páxina 

2 Conceptos clave da programación Folla 2 2 

3 Contexto Folla 3 3 

Características do centro e do alumnado 

 

3 

Obxectivos adaptados ao contexto 4 

4 Secuenciación e temporalización Folla 4 6 

Secuenciar e temporalizar os contidos por unidades e/ou proxectos    

5 Relacionar para cada unidade:  Folla 5 9 

Contidos, criterios de avaliación, competencias clave, estándares de aprendizaxe e indicadores 
de logro  

 

Establecer para cada estándar:  Folla 5 9 

Grao mínimo de consecución  

 

 

Peso na cualificación  

Instrumentos de avaliación   

Temas transversais  

6 Metodoloxía didáctica:  Folla 6 20 

Estratexias metodolóxicas 

 

20 

Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materias, recursos... 22 

7 Avaliación Folla 7 23 

Avaliación inicial  Folla 7 23 

Procedemento para a avaliación inicial    

Avaliación continua Folla 7 23 

Procedemento para a avaliación continua: número e tipo de exames e outras probas a valorar 

 

 

Criterios de cualificación: valoración dos exames, traballo diario, interese na aula, etc.  

Elaboración da nota media  

Recuperación dunha proba ou exame  

Recuperación dunha avaliación  

Avaliación final Folla 7 24 

Quen debe ir á avaliación final? 

 

 

En que consistirá a proba?  

Que estándares se van avaliar? Os das avaliacións pendentes, todos, …?  

Como se elabora a cualificación final? Ponderación, redondeos, etc.?  

Que criterios segue o centro para a promoción?  

Avaliación extraordinaria Folla 7 24 

Procedementos para a avaliación extraordinaria: características da proba escrita   

Materias pendentes de cursos anteriores Folla 7 24 

   Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes: traballo, probas, etc.   

   Criterios de cualificación: valoración de traballos, probas escritas, outras.   

8 Outras avaliacións. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente Folla 8 26 

Indicadores de logro da planificación e do proceso de ensino 

 

 

Indicadores de logro da práctica docente  

Avaliación da programación didáctica Folla 8 26 

Indicadores de logro sobre a programación didáctica   

9 Atención á diversidade Folla 9 28 

Medidas ordinarias: organizativas 

 

 

Medidas ordinarias: curriculares  

Medidas extraordinarias: organizativas  

Medidas extraordinarias: curriculares  

10 Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 29 

Referencia ás actividades complementarias e extraescolares recollidas na PXA   

11 Datos do departamento Folla 11 30 

12 Relación coa Resolución do 27/07/2015 (DOG 29) Folla 12 31 
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2.- CONCEPTOS CLAVE. Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015) 

Desenvolvemento curricular 2º nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a CCP. Apróbao o Claustro. Inclúese no PE. 

  

Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos. 

  

Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 

  

Programación didáctica 
Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso de ensino-
aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar. / 2.- Que, 
cando e como avaliar. / 3.- Como atender á diversidade. 

  

Criterios de avaliación 
Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno/a sabe e sabe facer en cada 
área/materia. Desglósanse en estándares. 

  

Estándares de aprendizaxe 
Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno/a debe comprender, saber e saber facer. 
Pretenden graduar o rendemento ou o logro acadado. Deben ser observables, medibles e avaliables. 
Poden concretarse a través dos indicadores de logro. 

  

Criterios de cualificación  

  

Indicadores de logro 
Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de 
cualificación de dito estándar. O instrumento máis idóneo para identificar esa graduación sería a rúbrica. 
(O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica). 

  

Grao de consecución dun estándar 
Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a materia. (Art. 
13, 3d da Resolución 27/7/2015). (Canto maior sexa o grao esixido de consecución máis imprescindible 
se considera o estándar). 

  

Criterios de cualificación e 
instrumentos 

Serven para ponderar “o valor” que se dá a cada estándar e a proporción que cada instrumento utilizado 
para avalialo achega a ese valor. 

  

Procedementos e instrumentos 

Foron fixados no Proxecto Curricular do Ministerio en 1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas e 
os Portfolios. “Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do 
traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os 
traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación 
coherente”. (Ver art. 7, 6, terceiro parágrafo, da Orde OCD 65/2015, BOE 29/1/2015). 

  

Rúbrica 
Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha 
competencia. 

  

Portfolio Achega de producións dun alumno/a. 

  

OUTROS ASPECTOS  

  

Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 

  

Perfil de área 
Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o 
reforzo. (Ver art. 5, 6 Orde ECD 65/2015). 

  

Perfil competencial 
Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave. (Ver art. 5, 7 
Orde ECD 65/2015). 

  

Avaliación das competencias 
“A avaliación do grao de adquisición das completencias debe estar integrada coa avaliación dos 
contidos, na medida en que supón mobilizar os coñecementos, destrezas, actitudes e valores”. 
(Art. 7,3 da Orde ECD 65/2015). 

  

Nivel de desempeño das 
competencias. 

“...poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de 
avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade”. (Art. 7, 4 da Orde ECD/65/2015). 

  

Tarefa 
É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto 
definido, combinando todos os saberes dispoñibles para elaborar un produto relevante. As tarefas integran 
actividades e exercicios. 

  

Identificación de contidos e criterios B1.1.: B1: Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque. 

  

Identificación de estándares 

BX: Abreviatura da área: Bioloxía e Xeoloxía. 
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar. 
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar. 
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 
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3.- CONTEXTO 

1.- Contexto do centro 

Situación 

O IES Pedregal de Irimia sitúase na localidade de Meira, municipio situado na parte noroeste da provincia 

de Lugo. Os seus límites son: ao Norte, o concello de Riotorto; ao Leste, a Ribeira de Piquín e a 

Fonsagrada; ao Sur, Pol, e polo Oeste, Pastoriza. 

Esténdese na actualidade nunha superficie de 47 Km2, posto que este Concello quedou mermado no ano 

1.935 pola creación do concello de Ribeira de Piquín. Dista da capitalidade da provincia 30 Km. 

Centros adscritos 

O IES Pedregal de Irimia recebe como alumnado de secundaria o procedente do CEIP Poeta Avelino Díaz 

de Meira e o CEIP Rosalía de Castro de Mosteiro (Pol). De igual modo, para o nivel académico de BAC, 

matricúlanse os alumnos/as que o desexan procedentes do IES Fonmiñá de A Pastoriza. 

Ensinanzas que oferta o centro 

O centro oferta os estudos correspondentes a ESO e BAC. 

Características singulares 

Entre os aspectos máis relevantes da súa xeografía, destaca o feito de ser o lugar de nacemento do Río 

Miño, circunstancia que dá o nome ao noso Centro de ensino. 

A poboación é arredor dos 1.700 habitantes; se ben contou cun número de habitantes bastante superior, a 

crise demográfica e a emigración reduciron o seu número. 

Dúas son as actividades máis destacadas no Concello: a actividade agrícola e gandeira e o sector 

servizos, se ben este último desenvólvese especialmente no centro da localidade. 

Predomina o sostén e cría do gando vacún, con presenza das razas “rubia galega” e “frisona”. Séguelle en 

produción o gando ovino, aínda que a bastante distancia. Tamén hai que destacar a importancia do sector 

forestal. 

No centro da vila desenvólvese unha ampla actividade comercial, con profusión de bares, restaurantes, 

supermercados, comercio textil e aquel destinado a prover de produtos aos sectores agrícolas, gandeiros 

e forestais, como son as ferreterías e os establecementos fitosanitarios.  

Máis alonxado, na estrada que conduce a Ribadeo, figura un puxante Polígono Industrial con actividades 

moi diversas, cunha afamada empresa de trasformación leiteira; polígono en continuo crecemento e 

ampliación, agora algo mermado pola crise económica. 

Características do alumnado 

A lingua materna dominante é o galego. De feito, mesmo os alumnos/as de procedencia foránea, dominan 

normalmente con soltura e empregan de xeito cotiá este idioma. 

Alumnado con NEAE no curso actual 

No actual curso no contamos con alumnado con NEAE. 

Problemas sociais destacados 

Non contamos con problemas sociais destacados, circunstancia que facilita obviamente a labor docente 

que se ve refrexado nos habituais éxitos académicos e profesionais dos alumnos/as unha vez que 

rematan a súa vinculación co Centro Educativo. 
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Estamos encadrados nun entorno conservador, onde perviven modelos sociais tradicionais que nos 

afastan de problemáticas máis propias de entornos rurais máis poboados ou urbanos. 

Outras características 

O IES Pedregal de Irimia conta no curso actual cun total de 141 alumnos/as matriculados. En concreto, a 

súa distribución corresponde aos seguintes parámetros: 

1º ESO: ………………………............…… 34 alumnos/as 

2º ESO: …………………………………..... 20 alumnos/as 

3º ESO: ……………………………………. 16 alumnos/as 

4º ESO: ……………………………………. 27 alumnos/as 

1º BAC: …………………………………..... 21 alumnos/as 

2º BAC: …………………………………..... 23 alumnos/as 

A presenza de alumnado procedente de fóra das nosas fronteiras, e mesmo da Comuniade Autónoma 

galega é case testimonial e cun altísimo nivel de integración.  

O nivel académico do alumnado é heteroxéneo. Normalmente, obsérvanse dificuldades nos dous 

primeiros cursos da ESO; de feito, 2º ESO conta cun Agrupamento Específico en matemáticas e lingua 

galega. Sen tratar de eludir responsabilidades, o cambio de centro, a adaptación a un nivel superior de 

estudos, son problemas que, unha vez acadados meses de escolarización no noso centro, semellan 

superarse. Tamén existen desdobres nas materias de lingua galega, lingua castelá, inglés, xeografía e 

historia e matemáticas en 4º ESO. 

Desde fai dous anos 1º ESO e 2º ESO contan co proxecto E-Dixgal. 

Comenzouse a traballar nun Proxecto Erasmus+ (U.M.B.R.E.L.L.A.) co alumnado de 4º ESO e 1º BAC. 

Solicitouse un obradoiro de “radio na biblioteca” e un “Club de letras”. 

Continúase a actualización da páxina web do centro e bibliomeira, a páxina oficial da biblioteca. 

A participación do alumnado en programas voluntarios como as clases de teatro, as actividades 

extraescolares, actividades de Nadal, de Entroido e de fin de curso programadas é alta e satisfactoria. 

2.- Obxectivos 

a Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha consciência 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 prever 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 circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

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

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a língua castelá. 
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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. Participar de xeito solidário no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

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

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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. 

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. 
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4.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Aval. 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema / 

U.D. 
Bloque Contidos Mes Sesións 

1ª Aval. 

 B1. Bloque 1. Os seres vivos: composición e función     

1 

B1.1. Niveis de organización dos seres vivos. 

1 
Set./

Out. 
12 

2 

B1.2. 
Características dos seres vivos: funcións de nutrición, 
relación e reprodución. 

B1.3. Concepto de bioelemento e biomolécula. 
B1.4. Clasificación dos bioelementos e das biomoléculas. 

B1.5. 
Estrutura, composición química e propiedades das 
biomoléculas. 

B1.6. 
Relación entre estrutura e funcións biolóxicas das 
biomoléculas. 

 B2. Bloque 2. A organización celular    

2 

B2.1. A célula como unidade estrutural, funcional e xenética. 

2 Out. 8 

B2.2. 
Modelos de organización celular: célula procariota e 
eucariota; célula animal e célula vexetal. 

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. 

B2.5. 
Ciclo celular. División celular: mitose e meiose. Importancia 
na evolución dos seres vivos. 

 B3. Bloque 3. Histoloxía    

3 

B3.1. Concepto de tecido, órgano, aparello e sistema. 

3 Nov. 4 
B3.2. Principais tecidos animais: estrutura e función. 
B3.3. Principais tecidos vexetais: estrutura e función. 
B3.4. Observacións microscópicas de tecidos animais e vexetais. 

 B4. Bloque 4. A biodiversidade    

4 

B4.2. Concepto de biodiversidade. Índices de biodiversidade. 

4 Nov. 11 

B4.11. Importancia biolóxica da biodiversidade. 
B4.12. Causas da perda de biodiversidade. 
B4.13. O factor antrópico na conservación da biodiversidade. 

B4.6. 
Factores xeolóxicos e biolóxicos que inflúen na distribución 
dos seres vivos. 

B4.9. 
Importancia ecolóxica das illas e a súa relación coa 
biodiversidade. 

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas. 

B4.5. 
Patróns de distribución. Principais biomas. Os biomas 
galegos. 

B4.8. Ecosistemas da Península Ibérica. Ecosistemas de Galicia. 

B4.10. 
Concepto de endemismo. Principais endemismos da 
Península Ibérica e de Galicia. 

B6. Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ó medio 
B6.11. Adaptacións dos animais ao medio. 
B5.16. Adaptacións dos vexetais ao medio. 

 B4. Bloque 4. A biodiversidade    

5 

B4.7. 
A evolución como fonte de biodiversidade. Proceso de 
especiación. 

5 Dec. 9 B4.1. 
Clasificación e nomenclatura dos seres vivos. Grandes 
grupos taxonómicos. 

B4.3. Características dos dominios e dos reinos dos seres vivos. 
B4.14. Estudo dun ecosistema. Cómputo da biodiversidade. 
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Aval. 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto  

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema / 

U.D. 
Bloque Contidos Mes Sesións 

2ª Aval. 

 B5. Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio    

2 

6 

B5.1. Absorción da auga e os sales minerais nos vexetais. 

6 Xan. 7 

B5.2. 
Funcións de nutrición nas plantas. Proceso de obtención e 
transporte dos nutrientes. 

B5.3. 
Procesos de transpiración, intercambio de gases e 
gutación. 

B5.4. Transporte do zume elaborado. 
B5.5. Fotosíntese. 
B5.6. Importancia biolóxica da fotosíntese. 
B5.7. A excreción en vexetais. Tecidos secretores. 

7 

B5.8. Funcións de relación nas plantas. Tropismos e nastias. 

7 Feb. 9 

B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións. 

B5.10. 
Efectos da luz e a temperatura sobre o desenvolvemento 
das plantas. 

B5.11. Funcións de reprodución en vexetais: tipos de reprodución. 
B5.12. Ciclos biolóxicos dos principais grupos de plantas. 
B5.13. Semente e froito. 
B5.14. Polinización e fecundación nas espermafitas. 

B5.15. 
Propagación dos froitos e diseminación das sementes. 
Proceso da xerminación. 

B5.17. 
Aplicacións e experiencias prácticas de anatomía e 
fisioloxía vexetal 

 B6. Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ó medio    

8 

B6.1. Funcións de nutrición nos animais. 

8 Feb. 8 
B6.2. 

Estrutura e función dos aparellos dixestivos e as súas 
glándulas. 

B6.3. 
Aparellos circulatorios. Pigmentos respiratorios nos 
animais. Linfa. 

9 

B6.4. 
Transporte de gases e respiración. Tipos de aparellos 
respiratorios. Respiración celular. 

9 
Feb./

Mar. 
8 

B6.5. 
Excreción: tipos de aparellos excretores en invertebrados e 
vertebrados. Produtos da excreción. 

10 B6.6. 
Funcións de relación nos animais. Receptores e efectores. 
Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. 

10 Mar. 8 
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Aval. 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 
Bloque Contidos Mes Sesións 

3ª Aval. 

 B6. Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ó medio    

2 

11 

B6.7. 
Reprodución nos animais. Tipos de reprodución. Vantaxes 
e inconvenientes. 

11 Abril 7 

B6.8. Gametoxénese. 
B6.9. Fecundación e desenvolvemento embrionario. 
B6.10. Ciclos biolóxicos máis característicos dos animais. 

B6.12. 
Aplicacións e experiencias prácticas de anatomía e 
fisioloxía animal. 

 B7. Bloque 7. Estrutura e composición da Terra    

12 

B7.1. Análise e interpretación dos métodos de estudo da Terra. 

12 
Abril/

Maio 
6 

B7.6. 
Minerais e rochas: conceptos. Clasificación xenética das 
rochas. 

B7.7. Observación de coleccións de minerais e rochas. 

B7.8. 
Recoñecemento e identificación de minerais e rochas 
frecuentes en Galicia. 

B7.5. 
Achegas das novas tecnoloxías na investigación do noso 
planeta. 

B7.2. 
Estrutura do interior terrestre: capas que se diferencian en 
función da súa composición e da súa mecánica. 

13 
B7.3. Dinámica litosférica. 

13 
Maio 6 

B7.4. 
Evolución das teorías desde a deriva continental ata a 
tectónica de placas. 

 B8. Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos    

14 

B8.1. 

Magmatismo. Clasificación das rochas magmáticas. 
Rochas magmáticas de interese. O magmatismo na 
tectónica de placas. 

14 
Maio 6 

B8.2. Riscos xeolóxicos: vulcanismo e sismicidade. 

B8.3. 

Metamorfismo: procesos metamórficos. Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de metamorfismo. Clasificación das 
rochas metamórficas. O metamorfismo na Tectónica de 
placas. 

15 

B8.4. 

Procesos sedimentarios. Facies sedimentarias: 
identificación e interpretación. Clasificación e xénese das 
principais rochas sedimentarias. 

15 
Maio/ 

Xuño 
6 

B8.5. 
A deformación en relación á tectónica de placas. 
Comportamento mecánico das rochas. 

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. 

 B9. Bloque 9. Historia da Terra    

16 

B9.1. 
Estratigrafía: concepto e obxectivos. Principios. Definición 
de estrato. 

16 Xuño 6 

B9.2. 
Interpretación e realización de mapas topográficos e cortes 
xeolóxicos. 

B9.3. 

Datacións relativas e absolutas: estudo de cortes 
xeolóxicos sinxelos. Grandes divisións xeolóxicas: Táboa 
do tempo xeolóxico. Principais acontecementos na historia 
xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

B9.4. Extincións masivas e as súas causas naturais. 
B9.5. Estudo e recoñecemento de fósiles. 
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

  

1ª Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais 

  

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet. 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 
consecución 

Peso 
cualificación 

Instrumentos Temas transversais 

Proba 
escrita 

Traballo 
individual 

Traballo 
en grupo 

Observación 
na aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B1.1. 
B1.2. 

B1.1. BXB1.1.1. CCL 
Describe as características dos seres vivos: funcións de nutrición, relación e 
reprodución. 

50% 

100% 90% 10% 

X X      

B1.3. 
B1.4. 

B1.2. BXB1.2.1. 
CAA 

CMCCT 

Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres 
vivos. 

50% X X X     

B1.5. B1.3. BXB1.3.1. 
CAA 

CMCCT 

Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das moléculas 
básicas que configuran a estrutura celular, e destaca a uniformidade molecular 
dos seres vivos. 

50% X X      

B1.5. B1.4. BXB1.4.1. CAA Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 50% X X X     

B1.6. B1.5. BXB1.5.1. 
CAA 

CD 

Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa estrutura 
tridimensional. 

50% X X      

2 

B2.1. 

B2.1. 

BXB2.1.1. 
CAA 

CMCCT 

Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres 
vivos. 

50% X X      

B2.2. BXB2.1.2. 
CAA 

CMCCT 
Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 50% X X      

B2.3. 

B2.2. 

BXB2.2.1. 
CD 

CMCCT 

Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo 
coa súa función ou coas súas funcións. 

50% X X      

B2.4. BXB2.2.2. 
CAA 

CD 

Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante microfotografías ou 
preparacións microscópicas. 

50% X X X X X   

B2.5. 

B2.3. BXB2.3.1. CCL 
Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da 
meiose. 

50% X X      

B2.4. BXB2.4.1. 
CMCCT 

CD 
Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meiose. 50% X X      

3 

B3.1. B3.1. BXB3.1.1. CAA 
Identifica os niveis de organización celular e determina as súas vantaxes para 
os seres pluricelulares. 

50% X X      

B3.2. 
B3.3. 

B3.2. BXB3.2.1. CMCCT 
Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células características, 
asociando a cada unha a súa función. 

50% X X      

B3.4. B3.3. BXB3.3.1. 
CAA 

CD 
Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen. 50% X X X X X   

4 

B4.2. B4.3. 

BXB4.3.1. CCEC 
Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a 
abundancia de especies. 

50% X X      

BXB4.3.2. 
CAA 

CMCCT 
Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade. 50% X X      

BXB4.3.3. 
CAA 

CSC 
Aprecia o reino vexetal como desencadeante da biodiversidade. 50% X X      

B4.11. B4.14. BXB4.14.1. 
CAA 

CSC 

Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade para o 
ser humano. 

50% X X    X  

B4.12. B4.15. 

BXB4.15.1. 
CMCCT 

CSC 
Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 50% X X      

BXB4.15.2. CSC 
Coñece e explica as principais ameazas que penden sobre as especies e que 
fomentan a súa extinción. 

50% X X   X   

B4.13. 
B4.16. 

BXB4.16.1. 
CAA 

CSC 

Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas das 
actividades humanas. 

50% X X      

BXB4.16.2. CSIEE Indica as principais medidas que reducen a perda de biodiversidade. 50% X X      

B4.17. BXB4.17.1. CMCCT 
Coñece e explica os principais efectos derivados da introdución de especies 
alóctonas nos ecosistemas. 

50% X X      

B4.6. B4.8. BXB4.8.1. 
CMCCT 

CD 

Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a insularidade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas coa distribución das especies. 

50% X X      

B4.9. B4.12. BXB4.12.1. 
CAA 

CMCCT 
Enumera os factores que favorecen a especiación nas illas. 50% X X      



Esquema de Programación Didáctica                                                                                        Páxina 10 de 31 

 
LENDA COMPETENCIAS CLAVE                     LENDA TEMAS TRANSVERSAIS   
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                         CL  Comprensión lectora 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía              EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital                     CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender                   TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas                   EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                          EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais                   PV  Prevención da violencia  

 
 
 

BXB4.12.2. CCEC Recoñece a importancia das illas no mantemento da biodiversidade. 50% X X    X  

B4.4. 
B4.5. 

B4.5. 

BXB4.5.1. 
CMCCT 

CCEC 

Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas 
bioxeográficas. 

50% X X      

BXB4.5.2. 
CAA 

CD 
Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños. 50% X X      

B4.6. 

BXB4.6.1. 
CCL 

CSC 

Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de biomas, 
ecosistemas e especies. 

50% X X      

BXB4.6.2. CMCCT 
Identifica as principais variables climáticas que inflúen na distribución dos 
grandes biomas. 

50% X X   X   

B4.7. 

BXB4.7.1. 
CD 

CMCCT 
Interpreta mapas bioxeográficos e de vexetación. 50% X X   X   

BXB4.7.2. CAA 
Asocia e relaciona as principais formacións vexetais cos biomas 
correspondentes. 

50% X X      

B4.8. B4.11. 

BXB4.11.1. 
CSIEE 

CD 

Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas 
bioxeográficas diferentes. 

50% X X      

BXB4.11.2. 
CSC 

CCEC 
Recoñece a importancia da Península Ibérica como mosaico de ecosistemas. 50% X X      

BXB4.11.3. 
CAA 

CCEC 

Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e as súas 
especies máis representativas. 

50% X X   X   

B4.10. B4.13. 

BXB4.13.1. CMCCT Define o concepto de endemismo ou especie endémica. 50% X X      

BXB4.13.2. CCEC 
Identifica os principais endemismos de plantas e animais en España e en 
Galicia. 

50% X X      

B6.11. B6.29. 

BXB6.29.1. CAA Identifica as adaptacións animais aos medios aéreos. 50% X X X     

BXB6.29.2. CAA Identifica as adaptacións animais aos medios acuáticos. 50% X X X     

BXB6.29.3. CAA Identifica as adaptacións animais aos medios terrestres. 50% X X X     

B5.16. B5.17. BXB5.17.1. CAA Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio en que se desenvolven. 50% X X X     

5 

B4.7. 

B4.9. 

BXB4.9.1. 
CAA 

CSC 

Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies mediante 
cambios evolutivos. 

50% X X   X   

BXB4.9.2. CMCCT 
Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual como 
factores clave no aumento de biodiversidade. 

50% X X      

B4.10. 

BXB4.10.1. CCL Enumera as fases da especiación. 50% X X      

BXB4.10.2. 
CAA 

CMCCT 
Identifica os factores que favorecen a especiación. 50% X X      

B4.1. 

B4.1. BXB4.1.1. CMCCT Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 50% X X      

B4.2. BXB4.2.1. 
CAA 

CSIEE 

Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e 
clasificación de especies de animais e plantas. 

50% X X   X   

B4.3. BXB4.2.2. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres 
vivos. 

50% X X   X   

B4.3. B4.4. 

BXB4.4.1. 
CAA 

CMCCT 
Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos. 50% X X      

BXB4.4.2. CCL 
Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos en que se 
clasifican os seres vivos. 

50% X X      

B4.14. B4.18. BXB4.18.1. 
CCEC 

CSIEE 

Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da súa 
biodiversidade. 

50% X X   X   
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

 

2ª Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais 

 

T
e
m

a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet. 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 
consecución 

Peso 
cualificación 

Instrumentos Temas transversais 

Proba 
escrita 

Traballo 
individual 

Traballo 
en grupo 

Observación 
na aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 

6 

B5.1. B5.1. BXB5.1.1. 
CAA 

CMCCT 
Describe a absorción da auga e os sales minerais. 50% 

100% 90% 10% 

X X      

B5.2. B5.2. BXB5.2.1. 
CMCCT 

CCL 

Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus mecanismos 
de transporte. 

50% X X X X X   

B5.3. B5.3. BXB5.3.1. 
CMCCT 

CCL 
Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 50% X X      

B5.4. B5.4. BXB5.4.1. 
CAA 

CMCCT 

Explica a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de 
transporte. 

50% X X      

B5.5. B5.5. BXB5.5.1. 
CAA 

CMCCT 

Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese 
e asocia, a nivel de orgánulo, onde se producen. 

50% X X      

B5.6. B5.6. BXB5.6.1. 
CCL 

CSC 

Argumenta e precisa a importancia da fotosíntese como proceso de 
biosíntese, imprescindible para o mantemento da vida na Terra. 

50% X X   X X  

B5.7. B5.7. 
BXB5.7.1. CMCCT Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais. 50% X X      

BXB5.7.2. CAA Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen. 50% X X      

7 

B5.8. 
B5.8. 
 

BXB5.8.1. CMCCT Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias. 50% X X      

B5.9. 

B5.9. 
 

BXB5.9.1. CAA Valora o proceso de regulación das hormonas vexetais. 50% X X   X   

B5.10. BXB5.10.1. CAA Relaciona as fitohormonas coas súas funcións. 50% X X      

B5.10. B5.11. BXB5.11.1. CCL 
Argumenta os efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento das 
plantas. 

50% X X      

B5.11. 
 

B5.12. 
 

BXB5.12.1. 
CAA 

CMCCT 

Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual 
nas plantas. 

50% X X      

B5.12. B5.13. 

BXB5.13.1. CMCCT 
Diferencia os ciclos biolóxicos e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as 
súas fases e estruturas características. 

50% X X      

BXB5.13.2. 
CMCCT 
CAA 

Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de 
plantas. 

50% X X X X X   

B5.13. 
B5.14. 

B5.14. BXB5.14.1. 
CMCCT 

CCL 

Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas e 
diferencia a orixe e as partes da semente e do froito. 

50% X X X     

B5.15. 
B5.15. BXB5.15.1. CMCCT 

Distingue os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de 
xerminación. 

50% X X      

B5.16. BXB5.16.1. 
CMCCT 
CAA 

Identifica os mecanismos de propagación dos froitos. 50% X X      

B5.17. B5.18. BXB5.18.1. 
CSIEE 
CMCCT 

Realiza experiencias que demostren a intervención de determinados 
factores no funcionamento das plantas. 

50% X X   X   

8 

B6.1. B6.1. 

BXB6.1.1. 
CAA 

CCL 

Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición 
e alimentación. 

50% X X      

BXB6.1.2. 
CAA 

CMCCT 

Coñece as características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos 
principais. 

50% X X      

B6.2. 

B6.2. BXB6.2.1. CMCCT Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados. 50% X X X     

B6.3. BXB6.3.1. CMCCT Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados. 50% X X X     

B6.4. 
BXB6.4.1. CAA Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función. 50% X X      

BXB6.4.2. CCL Describe a absorción no intestino. 50% X X      

B6.3. 
B6.5. BXB6.5.1. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais. 50% X X      

B6.6. BXB6.6.1. CAA Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e 50% X X      
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explica as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

BXB6.6.2. 
CD 

CMCCT 

Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de 
circulación (simple, dobre, incompleta ou completa). 

50% X X  X    

B6.7. BXB6.7.1. CMCCT Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións. 50% X X      

9 

B6.4. B6.8. BXB6.8.1. 
CAA 

CMCCT 

Diferencia respiración celular e respiración, e explica o significado biolóxico 
de respiración celular. 

50% X X   X   

B6.5. 

B6.9. BXB6.9.1. CD 
Asocia os aparellos respiratorios cos grupos aos que pertencen, e 
recoñéceos en representacións esquemáticas. 

50% X X X     

B6.10. BXB6.10.1. CCL Define e explica o proceso da excreción. 50% X X      

B6.11. BXB6.11.1. 
CAA 

CMCCT 

Enumera os principais produtos de excreción e clasifica os grupos de 
animais segundo os produtos de excreción. 

50% X X      

B6.12. BXB6.12.1. CMCCT 
Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as súas 
principais estruturas a partir de representación esquemáticas. 

50% X X X     

B6.13. 
BXB6.13.1. 

CAA 

CMCCT 
Localiza e identifica as rexións dunha nefrona. 50% X X X     

BXB6.13.2. CMCCT Explica o proceso de formación dos ouriños. 50% X X      

B6.14. BXB6.14.1. CMCCT 
Identifica os mecanismos específicos ou singulares de excreción dos 
vertebrados. 

50% X X      

10 B6.6 

B6.15. BXB6.15.1. CAA 
Integra a coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as dúas 
funcións. 

50% X X   X   

B6.16. 

BXB6.16.1. CCL Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 50% X X      

BXB6.16.2. 
CAA 

CMCCT 
Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios. 50% X X      

B6.17. BXB6.17.1. CCL Explica a transmisión do impulso nervioso na neurona e entre neuronas. 50% X X      

B6.18. BXB6.18.1. 
CAA 

CMCCT 
Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 50% X X   X   

B6.19. BXB6.19.1. CMCCT Identifica os principais sistemas nerviosos de vertebrados. 50% X X   X   

B6.20. BXB6.20.1. CMCCT 
Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e 
diferencia as funcións do sistema nervioso somático e o autónomo. 

50% X X      

B6.21. BXB6.21.1. 
CAA 

CSIEE 
Establece a relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso. 50% X X   X   

B6.22. 

BXB6.22.1. 
CCL 

CMCCT 
Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas. 50% X X      

BXB6.22.2. 
CAA 

CMCCT 

Discrimina a función reguladora e en que lugar se evidencia a actuación 
dalgunhas das hormonas que actúan no corpo humano. 

50% X X      

BXB6.22.3. CMCCT 
Relaciona cada glándula endócrina coa hormona ou as hormonas máis 
importantes que segrega, e explica a súa función de control. 

50% X X      

B6.23. 

BXB6.23.1. CAA 
Relaciona as principais hormonas dos invertebrados coa súa función de 
control. 

50% X X      

BXB6.23.2. CMCCT 
Identifica o concepto de homeostase e a súa relación co sistema nervioso e 
endócrino. 

50% X X   X   

 
LENDA COMPETENCIAS CLAVE                     LENDA TEMAS TRANSVERSAIS   
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                         CL  Comprensión lectora 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía              EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital                     CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender                   TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas                   EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                          EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais                   PV  Prevención da violencia  
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11 

B6.7. B6.24. 

BXB6.24.1. 
CCL 

CMCCT 
Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e 
argumenta as vantaxes e os inconvenientes de cada unha. 

50% 

100% 90% 10% 

X X      

BXB6.24.2. CMCCT 
Identifica tipos de reprodución asexual en organismos unicelulares e 
pluricelulares. 

50% X X      

BXB6.24.3. CAA Distingue os tipos de reprodución sexual. 50% X X      

B6.8. B6.25. BXB6.25.1. CAA Distingue e compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 50% X X      

B6.9. 

B6.26 BXB6.26.1. CMCCT Diferencia os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 50% X X      

B6.27 

BXB6.27.1 
CAA 

CMCCT 

Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os 
acontecementos característicos de cada unha. 

50% X X X     

BXB6.27.2. CMCCT 
Relaciona os tipos de ovo cos procesos de segmentación e 
gastrulación durante o desenvolvemento embrionario. 

50% X X      

B6.10. B6.28. BXB6.28.1. CAA Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos animais. 50% X X      

B6.12. B6.30. BXB6.30.1. CSIEE Describe e realiza experiencias de fisioloxía e anatomía animal. 50% X X   X   

12 

B7.1. B7.1. BXB7.1.1. 
CMCCT 

CD 

Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a base dos 
procedementos que utiliza e as súas achegas e limitacións. 

50% X X    X  

B7.6. 
B7.7. 
B7.8. 

B7.7. BXB7.7.1. 
CAA 

CSC 

Identifica as aplicacións de interese social ou industrial de 
determinados tipos de minerais e rochas. 

50% X X    X  

B7.5. B7.6. BXB7.6.1. 
CD 

CMCCT 

Distingue métodos desenvolvidos grazas ás novas tecnoloxías , 
asonciándoos coa investigación dun fenómeno natural. 

50% X X      

B7.2. B7.2. 

BXB7.2.1. CCL 

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. 

50% X X X X X   

BXB7.2.2. 
CMCCT 

CD 

Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as 
descontinuidades que permiten diferencialas. 

50% X X X X X   

BXB7.2.3. CCEC 
Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra e contrasta o 
que achega cada un deles ao coñecemento da estrutura da Terra. 

50% X X      
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B7.3. B7.3. BXB7.3.1. 
CAA 

CCL 

Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do 
planeta. 

50% X X      

B7.4. 

B7.4. BXB7.4.1. CCEC 
Indica as achegas máis relevantes da deriva continental, para o 
desenvolvemento da teoría da Tectónica de placas. 

50% X X      

B7.5. BXB7.5.1. 
CD 

CMCCT 

Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos 
asociados a eles. 

50% X X X X X   

14 

B8.1. 

B8.1. BXB8.1.1. CMCCT 

Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e 
coñece as estruturas resultantes da localización dos magmas en 
profundidade e en superficie. 

50% X X   X   

B8.2. BXB8.2.1. CAA 
Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e 
clasifícaos atendendo á súa composición. 

50% X X      

B8.3. BXB8.3.1. CAA 

Diferencia os tipos de rochas magmáticas, identifica as máis 
frecuentes, con axuda de claves, e relaciona a súa textura co seu 
proceso de formación. 

50% X X X     

B8.4. BXB8.4.1. CMCCT 
Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do 
magma, e diferencia os produtos emitidos nunha erupción volcánica. 

50% X X   X   

B8.2. B8.5. BXB8.5.1. CSC 
Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. 
Vulcanismo e sismicidade. 

50% X X   X   

B8.3. 
B8.6. BXB8.6.1. 

CMCCT 

CAA 
Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 50% X X      

B8.7. BXB8.7.1. CAA Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia 50% X X   X   
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LENDA COMPETENCIAS CLAVE                     LENDA TEMAS TRANSVERSAIS   
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                         CL  Comprensión lectora 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía              EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital                     CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender                   TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas                   EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                          EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais                   PV  Prevención da violencia  

 

 

 

 

 

 

terrestre, relacionando a súa textura co tipo de metamorfismo 
experimentado. 

15 

B8.4. 

B8.8. BXB8.8.1. CMCCT 
Detalla e discrimina as fases do proceso de formación dunha rocha 
sedimentaria. 

50% X X      

B8.9. BXB8.9.1. CCL Describe as fases da diaxénese. 50% X X      

B8.10. BXB8.10.1. 
CAA 

CSIEE 

Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis 
frecuentes da codia terrestre. 

50% X X      

B8.5. B8.11. 
BXB8.11.1. CAA 

Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos que se 
someten as rochas e coas propiedades destas. 

50% X X      

BXB8.11.2. CD Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas. 50% X X      

B8.6. 
B8.7. 
B8.8. 

B8.12. 

BXB8.12.1. 
CMCCT 

CAA 

Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a 
diferentes criterios. 

50% X X      

BXB8.12.2. 
CMCCT 

CAA 

Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que 
a constitúen. 

50% X X      

16 

B9.1. 
B9.2. 

B9.1. BXB9.1.1. 
CMCCT 

CAA 
Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 50% x x x x x   

B9.3 B9.2. BXB9.2.1. 
CMCCT 

CAA 

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. 

50% X X x x x   

B9.4. 
B9.5. 

B9.3. BXB9.3.1. 
CAA 

CMCCT 

Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa importancia para o 
establecemento da historia xeolóxica da Terra. 

50% X X x x x   
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1ª AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Especificar as características dos seres vivos. 

B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula. 

B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas que constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas 
respectivas funcións biolóxicas na célula. 

B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes das macromoléculas. 

B1.5. Recoñecer e identificar algunhas macromoléculas cuxa conformación estea directamente relacionada coa súa 
función. 

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 semellanzas e as súas diferenzas. 

B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa función. 

B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mitose e da meiose, e argumentar a súa importancia biolóxica. 

B2.4. Establecer as analoxías e as diferenzas principais entre os procesos de división celular mitótica e meiótica. 

B3.1. Diferenciar os niveis de organización celular e interpretar como se chega ao nivel tisular. 

B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a composición dos tecidos animais e vexetais, en relación coas súas funcións. 

B3.3. Asociar imaxes microscópicas ao tecido ao que pertencen. 

B4.3. Definir o concepto de biodiversidade e coñecer e identificar os principais índices de cálculo de diversidade 
biolóxica. 

B4.14. Coñecer e relacionar as aplicacións da biodiversidade en campos como a saúde, a medicina, a alimentación e 
a industria. 

B4.15. Coñecer e indicar as principais causas de perda de biodiversidade, así como as ameazas máis importantes 
para a extinción de especies. 

B4.16. Enumerar as principais causas de orixe antrópica que alteran a biodiversidade. 

B4.17. Comprender e diferenciar os inconvenientes producidos polo tráfico de especies exóticas e pola liberación no 
medio de especies alóctonas ou invasoras. 

B4.8. Valorar a importancia da latitude, a altitude e outros factores xeográficos na distribución das especies. 

B4.12. Coñecer e indicar a importancia das illas como lugares que contribúen á biodiversidade e á evolución das 
especies. 

B4.5. Situar as grandes zonas bioxeográficas e os principais biomas. 

B4.6. Relaciona as zonas bioxeográficas coas principais variables climáticas. 

B4.7. Interpretar mapas bioxeográficos e determinar as formacións vexetais correspondentes. 

B4.11. Recoñecer e indicar a importancia bioxeográfica da Península Ibérica no mantemento da biodiversidade e a 
aportación de Galicia á biodiversidade. 

B4.13. Definir o concepto de endemismo, e coñecer e identificar os principais endemismos da flora e da fauna 
españolas e galegas. 
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B6.29. Recoñecer e relacionar asadaptacións máis características dos animais aos medios en que habitan. 

B5.17. Recoñecer e relacionar as adaptacións máis características dos vexetais aos medios en que habitan. 

B4.9. Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo. 

B4.10. Describir o proceso de especiación e enumerar os factores que o condicionan. 

B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 

B4.2. Interpretar os sistemas de clasificación e nomenclatura dos seres vivos. 

B4.4. Coñecer e indicar as características dos tres dominios e os cinco reinos en que se clasifican os seres vivos. 

B4.18. Describir as principais especies e valorar a biodiversidade dun ecosistema próximo. 

2ª AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.1. Describir como se realiza a absorción da auga e os sales minerais. 

B5.2. Coñecer e identificar a composición do zume bruto e os seus mecanismos de transporte.  

B5.3. Explicar os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 

B5.4. Coñecer e identificar a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de transporte. 

B5.5. Comprender e diferenciar as fases da fotosíntese e os factores que afectan o proceso. 

B5.6. Salientar a importancia biolóxica da fotosíntese. 

B5.7. Explicar a función de excreción en vexetais e as substancias producidas polos tecidos secretores. 

B5.8. Describir tropismos e nastias, e ilustralos con exemplos. 

B5.9. Definir o proceso de regulación nas plantas mediante hormonas vexetais. 

B5.10. Coñecer e relacionar os tipos de fitohormonas coas súas funcións. 

B5.11. Comprender e diferenciar os efectos da temperatura e da luz no desenvolvemento das plantas. 

B5.12. Entender os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas. 

B5.13. Diferenciar os ciclos biolóxicos de briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e estruturas 
características. 

B5.14. Entender os procesos de polinización e de dobre fecundación nas espermafitas. Formación da semente e o 
froito. 

B5.15. Coñecer e indicar os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de xerminación. 

B5.16. Coñecer e relacionar as formas de propagación dos froitos. 
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B5.18. Deseñar e realizar experiencias en que se probe a influencia de determinados factores no funcionamento dos 
vexetais. 

B6.1. Comprender e discriminar os conceptos de nutrición heterótrofa e de alimentación. 

B6.2. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos invertebrados. 

B6.3. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos vertebrados. 

B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos órganos do aparello dixestivo e as súas glándulas. 

B6. 5. Coñecer e relacionar a importancia de pigmentos respiratorios no transporte de osíxeno. 

B6.6. Comprender e describir os conceptos de circulación aberta e pechada, circulación simple e dobre, incompleta ou 
completa. 

B6.7. Coñecer e relacionar a composición e a función da linfa. 

B6.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación e intercambio gasoso). 

B6.9. Coñecer e indicar os tipos de aparellos respiratorios en invertebrados e vertebrados. 

B6.10. Definir o concepto de excreción e relacionalo cos obxectivos que persegue. 

B6.11. Enumerar os principais produtos de excreción e sinalar as diferenzas apreciables nos grupos de animais en 
relación con estes produtos. 

B6.12. Describir os principais tipos órganos e aparellos excretores nos distintos grupos de animais. 

B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o proceso de formación dos ouriños. 

B6.14. Coñecer e relacionar mecanismos específicos ou singulares de excreción en vertebrados. 

B6.15. Comprender e describir o funcionamento integrado dos sistemas nervioso e hormonal en animais. 

B6.16. Coñecer e identificar os principais compoñentes do sistema nervioso e o seu funcionamento. 

B6.17. Explicar o mecanismo de transmisión do impulso nervioso. 

B6.18. Identificar os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

B6.19. Diferenciar o desenvolvemento do sistema nervioso en vertebrados. 

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). 

B6.21. Describir os compoñentes do sistema endócrino e a súa relación co sistema nervioso. 

B6.22. Enumerar as glándulas endócrinas en vertebrados, as hormonas que producen e as funcións destas. 

B6.23. Coñecer e identificar as hormonas e as estruturas que as producen nos principais grupos de invertebrados. 
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3ª AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B6.24. Definir o concepto de reprodución e diferenciar entre reprodución sexual e asexual. Tipos. Vantaxes e 
inconvenientes. 

B6.25. Describir os procesos da gametoxénese. 

B6.26. Coñecer e relacionar os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 

B6.27. Describir as fases do desenvolvemento embrionario. 

B6.28. Analizar os ciclos biolóxicos dos animais. 

B6.30. Realizar experiencias de fisioloxía e anatomía animal. 

B7.1. Interpretar os métodos de estudo da Terra e identificar as súas achegas e as súas limitacións 

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. 

B7.6. Aplicar os avances das novas tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

B7.2. Identificar as capas que conforman o interior do planeta de acordo coa súa composición, diferencialas das que 
se establecen en función da súa mecánica, e marcar as descontinuidades e as zonas de transición. 

B7.3. Precisar os procesos que condicionan a estrutura actual terrestre. 

B7.4. Comprender e diferenciar a teoría da deriva continental de Wegener e a súa relevancia para o desenvolvemento 
da teoría da tectónica de placas. 

B7.5. Clasificar os bordos de placas litosféricas e sinalar os procesos que acontecen entre eles. 

B8.1. Relacionar o magmatismo e a tectónica de placas. 

B8.2. Categorizar os tipos de magmas sobre a base da súa composición e distinguir os factores que inflúen no 
magmatismo. 

B8.3. Recoñecer e relacionar a utilidade das rochas magmáticas analizando as súas características, os seus tipos e as 
súas utilidades. 

B8.4. Establecer as diferenzas de actividade volcánica, asociándoas ao tipo de magma. 

B8.5. Diferenciar os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade. 

B8.6. Detallar o proceso de metamorfismo e relacionar os factores que lle afectan cos seus tipos. 

B8.7. Identificar rochas metamórficas a partir das súas características e das súas utilidades. 

B8.8. Relacionar estruturas sedimentarias e ambientes sedimentarios. 

B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. 

B8.10. Clasificar as rochas sedimentarias aplicando como criterio as súas distintas orixes. 

B8.11. Analizar os tipos de deformación que experimentan as rochas, establecendo a súa relación cos esforzos a que 
se ven sometidas. 
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B8.12. Representar os elementos dunha dobra e dunha falla. 

B9.1. Deducir a existencia de estruturas xeolóxicas e a súa relación co relevo, a partir de mapas topográficos e cortes 
xeolóxicos dunha zona determinada. 

B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para a datación relativa de formacións xeolóxicas e deformacións localizadas nun 
corte xeolóxico. Describir as grandes divisións do tempo en xeoloxía. Oroxenias e grandes acontecementos 
xeolóxicos. 

B9.3. Interpretar o proceso de fosilización e os cambios que se producen. Analizar as causas da extinción das 
especies. 
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6.- METODOLOXÍA Estratexias metodolóxicas e outras decisións metodolóxicas 

1. Aspectos xerais 

1. A metodoloxía terá 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, esta metodoloxía deberá 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. 

2. A metodoloxía que se utilice 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. 

3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe na 

materia, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia 

para a vida cotiá e a inserción laboral. 

4. Promoveranse 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 se traballen. O 

alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da información en diferentes soportes 

e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples. 

Os principios metodolóxicos xerais orientados a conseguir unha aprendizaxe autónoma nos alumnos e nas alumnas 

son os seguintes: 

 Partir das capacidades actuais do alumnado e dos seus coñecementos previos: tratarase o erro coma fonte 
de aprendizaxe (por recoñecemento, análise e corrección dos erros). 

 Espertar o interese polo obxecto de estudo: partir de experiencias propias, problemas reais... procurando 
inducir a curiosidade e estimulando a resolución dos devanditos problemas. 

 Actividade construtiva do alumnado: non será unicamente receptor pasivo, tratarase de que observe, 
reflexione, realice, participe activamente... elaborando conclusións con respecto ao traballo que estea a realizar. 

 Garantir funcionalidade das aprendizaxes: tanto para a aplicación práctica dos coñecementos, habilidades e 
estratexias adquiridas, como para aplicalos noutros tipos de aprendizaxes e noutras situacións e circunstancias 
como por exemplo, na vida cotiá. 

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

 Combinar traballo individual e cooperativo diverso: con exercicios variados, prácticas de laboratorio, 
actividades interactivas, aprendizaxe por proxectos, procedementos variados, uso da pizarra dixital... 

 Deseño da interrelación dos distintos contidos: tanto nunha mesma área como entre os contidos de distintas 
áreas. 

 Favorecer a autoestima: reforzando os seus aspectos positivos e evitando situacións de marxinación, 
ridiculización e, en xeral, calquera comportamento discriminatorio. 

 Potenciar o desenvolvemento da creatividade: para que cada alumno e alumna desenvolva a súa iniciativa 
persoal. 

 Utilizar unha gran variedade de recursos: concibidos como integrados na actividade ordinaria da aula e non de 
uso esporádico ou ocasional como aula e material de laboratorio, uso das TIC e máis excepcionalmente a 
biblioteca, o propio contorno... 

2. Estratexias metodolóxicas 

 Lectura e estudo. 

 Memorización comprensiva cunha aprendizaxe significativa de xeito que o alumnado poida establecer 
relacións entre os coñecementos e experiencias previos e os novos contidos. 

 Realización de cuestións de identificación de elementos, estruturas, diferentes procesos en debuxos, esquemas 
e/ou fotografías, de razoar, de definir, de verdadeiro e falso, de problemas, de correxir erros en frases ou textos, 
de completar frases ou textos, de ordear acontecementos, de tipo test, de desenvolver un tema, de resposta 
curta, de definir, de exemplificar, de relacionar conceptos e termos, de realizar un gráfico, de reforzar o 
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vocabulario, de expresar o que sabe, de organizar a información, de aplicar o aprendido... 

 Elaboración de esquemas e resumes. 

 Execución de prácticas de laboratorio. 

 Indagación e investigación sobre documentos en revistas de divulgación científica, prensa,… 

 Traballar en proxectos de investigación. 

 Debuxar. 

 Interpretar e analizar imaxes (debuxos, fotografías), gráficas, táboas de datos... 

 Propiciar a reflexión persoal e a elaboración de conclusións, intentando que o que aprendan poida ser 
utilizado en circunstancias reais, ou útiles para a adquisición doutros contidos. 

 Fomentar o respecto polas normas (pulcritude, coidado do material...) e o respecto polos demais 
compañeiros e compañeiras. 

3. Secuenciación habitual de traballo na aula 

Será moi variada segundo a unidade traballada e as circunstancias. 

As secuencias de aprendizaxe serán organizadas segundo estes criterios: 

 Prioridade. Pártese sempre dun esquema da unidade que se va desenvolvendo ó longo das sesións. 

 Motivación e adecuación. Todo contido de aprendizaxe está intimamente ligado ós coñecementos previos do 
alumno/a. 

 Continuidade. Os contidos vanse asumindo paulatinamente ó longo do curso. 

 Progresión. Os contidos, unha vez asimilados, son retomados ó longo do proceso educativo, para que non 
sexan esquecidos. 

 Interdisciplinariedade. Isto supón que os contidos aprendidos nunha área serven para avanzar noutras 
permitindo así dar unidade á aprendizaxe entre diversas áreas. 

 Integración e equilibrio. Os contidos seleccionados deben cubrir tódalas capacidades que se enuncian nos 
obxectivos e criterios de avaliación. Así mesmo, búscase a harmonía e o equilibrio no tratamento de contidos. E 
moi especialmente, tense que traballar os elementos transversais. 

 Información do profesor: 

o Información básica para todo o alumnado. 

o Información complementaria para reforzo e apoio. 

o Información complementaria para afondamento e ampliación. 

 Traballo persoal: 

o Lectura e comprensión de textos. 

o Memorización comprensiva. 

o Realización de cuestións diversas. 

o Elaboración de esquemas e resumes. 

o Execución de prácticas de laboratorio. 

o Indagación e investigación sobre documentos en revistas de divulgación científica, prensa,… 

o Traballar en proxectos de investigación. 

o Debuxar. 

o Interpretar e analizar imaxes (debuxos, fotografías), gráficas, táboas de datos... 

 Avaliación: 

o Análise de producións. 

o Exposicións orais. 

o Probas escritas. 

o Traballos individuais e en grupo. 

o Observación do traballo na aula. 
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4.    Outras decisións metodolóxicas 

1. Espazos 

 Aula do grupo. 

 Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía. 

 Aula de informática. 

 Biblioteca. 

 
2. Recursos materiais 

 Libro de texto. 

 Caderno de traballo. 

 Fotocopias de actividades, de resumes, de ampliación da información e de prácticas de laboratorio. 

 Encerado. 

 Material de laboratorio. 

 Ordenadores persoais. 

 Pizarra dixital e proxector. 

 Proxector de DVD e video. 

 Revistas de divulgación científica. 

 Xornais. 

 Bibliografía. 
 

3. Recursos organizativos 

 Reunión de departamento. 

 Comisión de coordinación pedagóxica. 

 Claustro. 
 

4. Recursos persoais 

 Membros do departamento de Orientación. 

 Xefa de estudos. 

 Directora. 

 Vicedirector. 

 Secretaria. 

 Persoal non docente. 

 Familias. 
 

5.Proposta metodolóxica-lexislativa 

 Diminución dos contidos da materia de Bioloxía e Xeoloxía en 1º BAC ou aumento de 5 horas á semana de 
docencia cos mesmos contidos. 

 Aumento das materias propias da modalidade do Bacharelato de Ciencias. 

 Diminución das materias comúns. 
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7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final e extraordinaria. 

1. Procedementos de avaliación inicial 

 Ó comezo de curso farase unha avaliación inicial dos coñecementos e das ideas previas que os alumnos/as 
posúen sobre os contidos, co obxecto de reestruturar os coñecementos existentes. Sobre esta base conectaranse 
os novos aprendizaxes.  

 Farase a través da observación directa na aula (durante as primeiras semanas de curso): dominio das técnicas 
instrumentais, atención, concentración, interese e participación activa e ó intercambio de pareceres co resto do 
profesorado do grupo. 

 Informarase á familia a través do titor, tras a avaliación inicial, en xunta avaliadora. 

 Procedemento de avaliación continua 

2.1. Realización de dúas probas escritas ou exames que representan o 80% da nota da avaliación; cada unha das 

probas suporá un 40% do total. 

 As cuestións estarán relacionadas coas unidades didácticas propostas nesta programación e serán moi variadas: 
de resposta curta, de definir, de relación de conceptos, de redacción longa, de explicar ou realizar un gráfico, 
debuxo, esquema ou resume, de identificar unha imaxe fotográfica ou debuxo ou algúns dos seus elementos, etc. 

 Teranse en conta a orde das cuestións, caligrafía, ortografía, calidade e coidado na presentación do exercicio, uso 
da linguaxe científica correcta, un razoamento lóxico, unha terminoloxía axeitada e unha coherencia nos conceptos 
expresados. 

 O valor máximo de cada cuestión aparecerá ó seu carón entre paréntese. 

 Tras a corrección en cada exame figurará unha cualificación do 0 ao 10. 

 Realizarase un redondeo segundo o contemplado no apartado 2.3. 

 O uso de teléfonos móviles, libros de texto, apuntes e outras “chuletas” durante a realización da proba 
escrita implicará unha calificación de 0 e a súa recuperación posterior. 

 

2.2. Realización dunha proba de recoñecemento visual de plantas na 1ª avaliación, de animais na 2ª avaliación e de 

rochas, minerais e fósiles na 3ª avaliación e que representa o 20% da nota da avaliación.  

 Valorarase a identificación correcta dos elementos naturais proxectados nas diapositivas. 

 

2.3. Observación sistemática da actividade diaria do alumno/a na aula que obterá unha nota entre 1 e 10; por cada 
punto que obteña, sumará unha décima ó redondeo final na nota da avaliación. 

 A observación sistemática da actividade diaria do alumno/a na aula consistirá en tomar notas de: 

o Realización e corrección de exercicios. 

o Atención e concentración durante as explicacións. 

o Participación activa durante as clases. 

o Respecto ás opinións e intervencións dos compañeiros/as. 

o Respecto ás normas de convivencia. 

o Colaboración e responsabilidade. 

o Interese amosado. 

 

2.4. Entrega dos informes de prácticas de laboratorio que será obrigatorio para superar a materia na convocatoria 
ordinaria.  

 A súa cualificación será de apto ou non apto. 

 Aqueles alumnos/as que non acaden a cualificación de apto/a, deberán superar unha proba escrita con 
cuestións relacionadas coas prácticas de laboratorio, para poder superar a materia en xuño. 
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A recuperación consistirá nunha proba escrita sobre os contidos dese trimestre. 

 As probas escritas de recuperación faranse: á volta de Nadal en xaneiro, en abril e a derradeira, en xuño.  

 Estas probas terán como obxectivo acadar o aprobado (con cinco puntos) ou o suspenso (cunha nota inferior a 
cinco puntos); só aparecerá unha nota numérica, se o alumno/a completa moi satisfactoriamente todas as cuestións 
propostas na proba. 

 Calquera alumno/a que o solicite se poderá presentar a esta proba escrita para mellorar ou subir a súa nota. 

 As alumnas/os poderán solicitar en calquera momento material de reforzo para preparar as tres probas de 
recuperación, así como explicacións dos contidos durante as clases, nos leceres... 

 As datas dos tres exames de recuperación acordaranse co alumnado. 

 Procedemento de avaliación final 

 Obterase a media aritmética das tres avaliacións que suporán un 80% da nota e, para acadar o 20% restante, 
se realizará unha exposición oral acompañada dunha presentación con diapositivas. 

 En canto a exposición oral da presentación con diapositivas teranse en conta: 

o A calidade, a corrección, a memorización dos contidos, o ton empregado, a velocidade durante a exposición 
oral, a ortografía, o uso de animacións e outros recursos, o coidado na presentación en power-point, o uso 
da linguaxe científica correcta, unhas boas explicacións das imaxes ou esquemas empregados, unha 
terminoloxía axeitada e unha coherencia nos conceptos expresados. 

o Puntuarase do 0 ao 10. 

 Realizarase un redondeo cara a nota superior a partires do 0,6. 

 Os criterios de promoción do centro son os establecidos na Lei. 

2. Procedemento de avaliación extraordinaria 

 O alumnado que non supere en xuño a materia realizará o exame extraordinario de setembro da totalidade da 
materia. 

 A proba escrita consistirá en: 

o Dezaseis exercicios, un de cada unidade didáctica. 

o Escolleranse unha parte dos estándares de aprendizaxe de cada unha das dezaseis unidades presentes 
nesta programación. 

o O valor máximo de cada cuestión aparecerá ó seu carón entre paréntese. 

 Realizarase un redondeo cara a nota superior a partires do 0,75. 

3. Materias pendentes de cursos anteriores 

No curso 2019-2020 non existen alumnos/as con esta materia pendente. 

1. Actividades das unidades didácticas 

 Cada trimestre se entregará ao alumno/a unhas actividades escritas de varias unidades didácticas que nos 
permitirán o seu seguimento; durante un tempo fixado e notificado de xeito escrito previamente no taboleiro, o 
alumno/a resolverá ditas actividades e se tivese dúbidas consultaríanas no lecer á xefa de departamento. 

 Estas actividades serán entregadas en datas fixadas e notificadas previamente de xeito escrito no taboleiro pola 
xefa de departamento; posteriomente serán correxidas e devoltas ao alumno/a, explicándolle os erros cometidos e 
aclarándolle as dúbidas que surxan. 

 As actividades que se entregan reflexarán os estándares de aprendizaxe desta materia. 

 Estas actividades valoraranse positivamente se se realizan máis ou menos ben, na súa totalidade e se entregan no 
seu prazo. 

 
2. Exames das unidades didácticas 

 En datas sinaladas e notificadas de xeito escrito previamente no taboleiro pola xefa de departamento, o alumno/a 
realizará unha proba escrita en cada trimestre, na que se avaliarán os contidos das unidades didácticas traballadas 
nas actividades desta materia. Con estas probas escritas preténdese observar a asimilación dos contidos por parte 
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do alumno/a sen ningunha axuda externa. 

 Procurarase na medida do posible que as datas destes exames non coincidan coas datas dos exames de 
avaliación. 

 A cualificación do exame será de 0 a 10 puntos. 
 
3. Observación da evolución no curso de referencia 

 Farase un seguimento en 2º BAC. 
 
4. Exames de maio e setembro 

 Se o alumno/a non aproba a materia cun mínimo de cinco puntos despois de seguir o plan de traballo sinalado nos 
puntos anteriores, realizará unha proba final de recuperación en maio que abarcará a totalidade dos contidos 
esixibles nesta programación e de non superala, contará coa proba extraordinaria de setembro que realizará cos 
alumnos/as matriculados en 1º BAC, facendo o mesmo exame que ditos alumnos/as. 
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8.- OUTRAS AVALIACIÓNS 

8.1.- Avaliación do proceso de ensino e de práctica docente do curso 2018-2019 

Indicadores de logro Escala 

Proceso de ensino 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?    x 

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?    x 

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?    x 

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?    x 

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?   x  

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?   x  

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?    x 

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?    x 

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?   x  

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?   x  

Práctica docente 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral, fánase explicacións xerais para todo o alumnado?    x 

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?    x 

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade?    x 

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?    x 

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?   x  

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?   x  

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe?    x 

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?   x  

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?   x  

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?    x 

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?    x 

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?    x 

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares?   x  

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación...?   x  

8.2.- Avaliación da programación didáctica do curso 2017-2018 

1.- Mecanismo revisión 

Con que periodicidade se revisará? 

Revisarase trimestral ou cuatrimestralmente. 

As medidas que se adoptaron neste curso foron as seguintes: 

1. Revisar de novo as presentacións de diapositivas. 
2. Seleccionar de novo as actividades e exercicios escritos. 
3. Tentar de acelerar o ritmo das clases nas primeiras unidades. 
4. Voltar revisar as prácticas de laboratorio ao finalizar os contidos do trimestre. 
5. Seguir pescudando máis información e fotografías sobre os biomas. 
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6. Continuar a busca de material visual en INTERNET. 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

Indicadores de logro 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?    x 

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?    x 

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?  x   

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación? x    

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista? x    

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas?    x 

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?    x 

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?  x   

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?  x   

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?    x 

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?    x 

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?    x 

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?    x 

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?    x 

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?    x 

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares? x    

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?    x 

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.?    x 

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación?    x 

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?    x 

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?    x 

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?    x 

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?    x 

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?  x   

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?  x   

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?    x 

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?    x 

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15).    x 

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso?    x 

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?   x  

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?    x 

Observacións: 

O xeito incorrecto en todos os aspectos da implantación da LOMCE, procurou que o proceso de ensino e 
de práctica docente nos cursos anteriores e no actual, se vira e se vexa afectado moi negativamente. 
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9.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 

MEDIDAS ORDINARIAS 

Organizativas 

Nesta materia non hai alumnado de bacharelato con NEE. 

A diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que se manifestan entre o 

alumnado de bacharelato, lévanos a adoptar as seguintes medidas para dar resposta a esta diversidade: 

 Nos aspectos metodolóxicos. 

 Na versatilidade dos recursos didácticos. 

 Nas actividades de reforzo e nas actividades de ampliación no desenvolvemento dos contidos. As 
actividades constitúen un excelente instrumento de atención á diversidade do alumnado. 

A educadora deberá axeitarse a cada un deles, procurando que cada rapaz/a alcance os obxectivos marcados 

mediante estes recursos: 

 Utilización de metodoloxías diversas. 

 Axuda individualizada da profesora ao alumno/a. 

 Emprego de materiais didácticos variados. 

 Axuste do grao de complexidade das actividades de reforzo e ampliación. 

 Favorecer a interacción mediante o agrupamento dos alumnos/as. 

As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula, en parella, grupo ou gran grupo-

clase, tamén se terá en conta segundo as actividades que se realicen e será aproveitado ao longo dos trimestres 

para: 

 Procesos de análise de textos. 

 A execución de exercicios diversos. 

 A análise de fotografías, esquemas ou debuxos. 

 A abordaxe dos coñecementos previos  

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

Non parecen necesarias. Non parecen necesarias. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

1º ESO 

Visita ás lagoas de Cospeito e Caque en Castro de Rei. 
Media xornada durante o 2º trimestre 

(mañá completa). 

Visita á Reserva da Biosfera “Terras do Miño” no río Rato 

(Lugo). 

Media xornada durante o 3º trimestre 

(desde 2ª hora da mañá). 

Visita á aula da Natureza do Veral (Lugo). 
Media xornada durante o 3º trimestre 

(desde 2ª hora da mañá). 

3º ESO 
Visita a tres museos de A Coruña: Casa do Home, Casa dos 

Peixes e Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT). 

Xornada completa durante o 1º 

trimestre xunto co departamento de 

Tecnoloxía. 

4º ESO Visita ás Covas do Rei Cintolo en Mondoñedo. 
Media xornada durante o 1º trimestre 

(mañá completa). 

1º BAC Dúas visitas pola contorna para o estudo da flora e da fauna. 
Media xornada durante o 2º e 3º 

trimestres (parte da mañá). 

4º ESO 

Visita xeolóxica desde Cabo Ortegal a Ribadeo. 
Xornada completa durante o 2º 

trimestre (día completo). 
1º BAC 

2º BAC 

2º BAC 
Obradoiro para nenas e nenos de 5º e 6º de primaria do 
colexio público Menéndez y Pelayo en Lugo. 

Media xornada durante o 1º trimestre 

(mañá completa). 
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11. DATOS DO DEPARTAMENTO 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO A, B Sofía Carrascal Castro 

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO A José Yáñez García 

Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO A Sofía Carrascal Castro 

Bioloxía e Xeoloxía 1º BAC A José Yáñez García 

Anatomía aplicada 1º BAC A Sofía Carrascal Castro 

Bioloxía 2º BAC A Sofía Carrascal Castro 

Xeoloxía 2º BAC A José Yáñez García 
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12. RELACIÓN COA RESOLUCIÓN 

Resolución do 27/7/2015 (DOG 29) 

Elementos                        Aspectos Folla 

a Introdución e contextualización Folla 3 

b Contribución ás competencias básicas Folla 5 

c Concreción dos obxectivos para curso Folla 3 

d Concreción para cada estándar Folla 5 

   1º.- Temporalización Folla 4 

   2º.- Grao mínimo de consecución Folla 5 

   3º.- Procedementos e instrumentos av. Folla 5 

e Concrecións metodolóxicas Folla 6 

f Materiais e recursos didácticos Folla 6 

g Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción Folla 7 

h Indicadores de logro para avaliar o proc.ensino e p.d. Folla 8 

i Organización actividades , seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes Folla 7 

j Procedemento acreditación coñecementos previos Folla 7 

k Avaliación inicial e medidas Folla 7 

l Medidas de atención á diversidade Folla 9 

m Concreción de elementos transversais Folla 5 

n Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 

ñ Revisión, avaliación e modificación da programación Folla 8 

 

 


