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1.- INDICE. PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º ESO. 

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 8 

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

 

Establecer para cada estándar:  Folla 5 8 

Grao mínimo de consecución  

 

 

Peso na cualificación  

Instrumentos de avaliación   

Temas transversais  

6 Metodoloxía didáctica:  Folla 6 15 

Estratexias metodolóxicas 

 

15 

Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materias, recursos... 16 

7 Avaliación Folla 7 18 

Avaliación inicial  Folla 7 18 

Procedemento para a avaliación inicial    

Avaliación continua Folla 7 18 

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 20 

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 20 

Procedementos para a avaliación extraordinaria: características da proba escrita   

Materias pendentes de cursos anteriores Folla 7 20 

   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 21 

Indicadores de logro da planificación e do proceso de ensino 

 

 

Indicadores de logro da práctica docente  

Avaliación da programación didáctica Folla 8 21 

Indicadores de logro sobre a programación didáctica   

9 Atención á diversidade Folla 9 23 

Medidas ordinarias: organizativas 

 

 

Medidas ordinarias: curriculares  

Medidas extraordinarias: organizativas  

Medidas extraordinarias: curriculares  

10 Actividades complementarias e extraescolares Folla 10 24 

Referencia ás actividades complementarias e extraescolares recollidas na PXA   

11 Datos do departamento Folla 11 25 

12 Relación coa Resolución do 27/07/2015 (DOG 29) Folla 12 26 
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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. 



 

Esquema de Programación Didáctica                                                                                        Páxina 3 de 26 

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 contamos cunha alumna con NEE. 

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. 

Estamos encadrados nun entorno conservador, onde perviven modelos sociais tradicionais que nos 
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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 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 oportunidades entre eles. 

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

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

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

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 pacificamente os conflitos. 
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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. 

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 coñecemento, 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. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade 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 desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

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

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

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

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. 
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4.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema 

/ U.D. 

Bloque Contidos Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

 Bloque 1. A evolución da vida     

1 
B1.1. 

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

1 
Set./ 

Out. 
8 

3 

B1.2. Núcleo e ciclo celular. 

B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN. 

2 
B1.3. Cromatina e cromosomas. Cariotipo. 

2 Out. 7 
B1.4. 

Mitose e meiose: principais procesos, importancia e significado 
biolóxico. 

3 

B1.6. 
ADN e xenética molecular. Proceso de replicación do ADN. Concepto 
de xene. 

4 
Out./

Nov. 
9 

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

B1.8. Mutacións. Relacións coa evolución. 

B1.14. Técnicas da enxeñaría xenética. 

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

4 

B1.9. 
Herdanza e transmisión de caracteres. Introdución e 
desenvolvemento das leis de Mendel. 

3 
Nov./

Dec. 
12 

B1.10. Base cromosómica da herdanza mendeliana. 

B1.11. Aplicacións das leis de Mendel. 

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

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

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto  

Temporalización Probas 

avaliación Tema 

/ U.D. 

Bloque Contidos Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

 Bloque 1. A evolución da vida  

5 

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

5 Xan. 7 

3 

B1.17. Teorías da evolución. Feito e mecanismos da evolución. 

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

B1.19. Evolución humana: proceso de hominización. 

  Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente    

6 

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

6 
Xan./

Feb. 
7 B3.2. 

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

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

7 

B3.6. Dinámica do ecosistema. 

7 Feb. 7 

B3.7. Ciclo da materia e fluxo da enerxía. 

B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas. 

B3.5. Relacións tróficas: cadeas e redes. 

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

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

8 

B3.12. 
Os recursos naturais e os seus tipos. A superpoboación e as súas 
consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

8, 9 Mar. 11 

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

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

B3.11. 
Actividade humana e medio ambiente. Impactos e valoración das 
actividades humanas nos ecosistemas. Consecuencias ambientais do 
consumo humano de enerxía. 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

 Bloque 4. Proxecto de investigación     

9 
B4.1. 

Método científico. Elaboración de hipóteses, e comprobación e 
argumentación a partir da experimentación ou a observación. - Durante o curso  

B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 
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B4.3. 
Proxecto de investigación: organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de 
conclusións. 

9 

  Bloque 2. A dinámica da Terra     

10 

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. 

10 Abr. 8 

3 

B2.2. 
Eóns, eras xeolóxicas e períodos xeolóxicos: situación dos 
acontecementos xeolóxicos e biolóxicos importantes. 

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

B2.4. 
Interpretación de mapas topográficos e realización de perfís 
topográficos. Interpretación e datación de procesos representados en 
cortes xeolóxicos. 

11 

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

11 Maio 8 

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

12 B2.7. 
Evolución do relevo como resultado da interacción da dinámica 
externa e interna. 

12 Xuñ. 8 
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LENDA COMPETENCIAS                      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  

 

 

 

 

 

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
 

Identificación 
dos contidos 

Identificación 
dos criterios 

Identificación 
do estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 
consecución 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos de avaliación Temas transversais 

Proba 
escrita 

Traballo 
individual 

Observación 
na aula 

Traballo  
en 

grupo 

Caderno 
de clase  

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B1.1. B1.1. 

BXB1.1.1. 
CAA 
CMCCT 

Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a 
vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a 
relación entre morfoloxía e función. 

50% 

100% 80% 20%  

X X X X    

BXB1.1.2. 
CD 
CAA 

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

50% X X X X X   

B1.2. B1.2. BXB1.2.1. 
CCL 
CAA 

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

50% X X X X    

B1.5. B1.5. BXB1.5.1. 
CAA 
CSIEE 

Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

50% X X X X    

2 

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

50%  X X X X   

B1.4. B1.4. BXB1.4.1. 
CMCCT 
CAA 

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

50% X X X X    

3 

B1.6. B1.6. BXB1.6.1. CAA 
Recoñece a función do ADN como portador da información 
xenética, e relaciónao co concepto de xene. 

50% X X  X  X  

B1.7. B1.7. BXB1.7.1. 
CAA 
CSIEE 

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

50% X X X X X   

B1.8. B1.8. BXB1.8.1. 
CAA 

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

50% X X X X  X X 

B1.14. B1.12. BXB1.12.1. 
CMCCT 
CSIEE 

Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 50% X X X  X X X 

B1.15. 

B1.13. BXB1.13.1. 
CSC 
CSIEE 
CAA 

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

50% X X X   X X 

B1.14. BXB1.14.1. 
CSC 
CSIEE 

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

50% X X   X X X 

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

50% X X   X X X 

4 

B1.9. 
B1.10. 
B1.11. 

B1.9. BXB1.9.1. 
CMCCT 
CAA 
CCEC 

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

50% X X X X X   

B1.12. B1.10. BXB1.10.1. 
CAA 
CSIEE 

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

50% X X X  X X X 

B1.13. B1.11. BXB1.11.1. 
CMCCT 
CSC 

Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu 
alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

50% X X X  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
 

Identificación 
dos contidos 

Identificación 
dos criterios 

Identificación 
do estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 
consecución 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos de avaliación Temas transversais 

Proba 
escrita 

Traballo 
individual 

Observación 
na aula 

Traballo  
en grupo  

Caderno 
de clase 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

5 

B1.16. 
B1.17. 

B1.16. BXB1.16.1. 
CMCCT 
CAA 

Distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

50% 

100% 80% 20% 
 

X X  X  X  

B1.17. BXB1.17.1. CAA 
Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación 
e selección natural. 

50% X X  X X   

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

B1.19. B1.19. BXB1.19.1. 
CMCCT 
CCL 

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

6 

B3.1. B3.1. 

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

50% X X X     

BXB3.1.2. 
CAA 
CSIEE 
CCL 

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

50% X X X  X X  

B3.2. 

B3.2. BXB3.2.1. 
CSC 
CAA 

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

50% X X X  X   

B3.3. BXB3.3.1. 
CMCCT 
CAA 

Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente 
determinado, e valora a súa importancia na conservación 
deste. 

50% X X X   X  

B3.3. B3.4. BXB3.4.1. CMCCT 
Recoñece e describe relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos 
en contextos reais. 

50% X X X  X   

7 

B3.6. 
B3.7. 
B3.8. 
B3.9. 

B3.6. BXB3.6.1. 
CSC 
CCEC 

Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable 
dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora 
criticamente a súa importancia. 

50% X X    X  

B3.5. B3.5. BXB3.5.1. 
CAA 
CSC 
CCL 

Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos 
ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral 
e o mantemento destas. 

50% X X    X  

B3.4. B3.4. BXB3.4.1. CMCCT 
Recoñece e describe relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos 
en contextos reais. 

50% X X   X X  

B3.10. B3.7. BXB3.7.1. CAA 
Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos 
niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

50% X X   X   

8 

B3.11. 
B3.12. 

B3.8. 

BXB3.8.1. 
CSC 
CCL 
CCEC 

Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen una 
influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de recursos, etc. 

50%  X   X X  

BXB3.8.2. 
CMCCT 
CAA 
CCL 

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

50%  X   X X  

B3.13. 

B3.9. BXB3.9.1. 
CSC 
CSIEE 

Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora 
críticamente a súa recollida selectiva. 

50% X X   X X  

B3.10. BXB3.10.1. 
CSC 
CAA 

Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos materiais. 

50%  X   X X  

B3.14. B3.11. BXB3.11.1. 
CSC 
CCL 

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

50%  X   X X  
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5.- RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

   

3ª Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais 

 

T
e
m

a
/U

D
 

Identificación 
dos contidos 

Identificación 
dos criterios 

Identificación 
do estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 
consecución 

Peso na 
cualificación 

Instrumentos de avaliación Temas transversais 

Proba 
escrita 

Traballo 
individual 

Observación 
na aula  

Traballo 
en grupo  

Caderno de 
clase 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

9 

B4.1. 

B4.1. BXB4.1.1. 
CAA 
CMCCT 
CSIEE 

Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

50% 

100% 80% 20%  

    X X  

B4.2. BXB4.2.1. 
CAA 
CCL 
CMCCT 

Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

50%  X   X X X 

B4.2. B4.3. BXB4.3.1. 

CAA 
CCL 
CMCCT 
CD 

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

50% X X X X X   

B4.3. 

B4.4. BXB4.4.1. 
CAA 
CSC 
CSIEE 

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

50%      X X 

B4.5. 

BXB4.5.1. 

CCL 
CSIEE 
CD 
CMCCT 

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

50% X X X X X X X 

BXB4.5.2. CCL 
Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

50%  X    X  

10 

B2.1. 

B2.1. BXB2.1.1. CAA 
Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que 
suceden na actualidade. 

50% X X  X    

B2.2. BXB2.2.1. 
CAA 
CSIEE 

Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante 
a utilización de modelos temporais a escala e 
recoñecendo as unidades temporais na historia xeolóxica. 

50%  X   X   

B2.2. B2.3. BXB2.3.1. CMCCT 

Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da 
historia da Terra, e recoñece algúns animais e plantas 
característicos de cada era. 

50% X X  X    

B2.3. B2.4. BXB2.4.1. CAA 
Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa 
súa era xeolóxica. 

50%  X  X    

B2.4. B2.5. 

BXB2.5.1. 
CMCCT 
CCL 

Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos… 50%  X   X   

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

50%  X   X   

11 

B2.5. B2.6. BXB2.6.1. CAA 
Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e 
a composición da Terra. 

50% X X X X X   

B2.5. 
B2.6. 

B2.7. BXB2.7.1. 
CAA 
CSIEE 

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

50% X X X X X   

B2.6. 

B2.8. BXB2.8.1. CAA 
Expresa algunhas evidencias actuais da deriva 
continental e da expansión do fondo oceánico. 

50% X X X X X   

B2.9. 

BXB2.9.1. 
CAA 
CMCCT 

Coñece e explica razoadamente os movementos relativos 
das placas litosféricas. 

50% X X X X X   

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

50% X X X X X   

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

B2.11. BXB2.11.1. 
CAA 
CCL 

Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos. 

50% X X X X X   

12 B2.7. B2.12. BXB2.12.1. CAA 
Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 

50% X X X  X   
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LENDA COMPETENCIAS                      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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1ª AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

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

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. 

B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética. 

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

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

B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: ADN recombinante e PCR. 

B1.13. Comprender e describir o proceso da clonación. 

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

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

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

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

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

2ª AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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. 

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

B1.19. Describir a hominización. 

B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, poboación, comunidade, ecotón, hábitat e nicho ecolóxico. 
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B3.2. Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a utilización de exemplos. 

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

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

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. 

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

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

B3.8. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e argumentar as 
razóns de certas actuacións individuais e colectivas para evitar a súa deterioración. 

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

B3.10. Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social. 

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

3ª AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B2.7. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. 
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B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico. 

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

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

B2.11. Contrastar os tipos de placas litosféricas e asociarlles movementos e consecuencias. 

B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa evolución, é resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos 
internos e externos. 
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6.- METODOLOXÍA Estratexias metodolóxicas e outras decisións metodolóxicas 

1. Aspectos xerais 

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, 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 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 no proxecto 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. 
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3. Secuenciación habitual de traballo na aula 

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 todas as 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 da profesora: 

o Información básica para todo o alumnado. 

o Información complementaria para reforzo. 

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: caderno, proxecto de investigación, esquemas... 

o Exposicións orais. 

o Probas escritas. 

o Traballos individuais, en parella e en grupo. 

o Observación do traballo na aula. 

4. Outras decisións metodolóxicas 

1. Espazos 

 Aula do grupo. 

 Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía. 

 Biblioteca. 

 Aula de informática. 

 
2. Recursos materiais 

 Libros de texto. 

 Caderno de traballo. 
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 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 

 Obligatoriedade da materia de Bioloxía e Xeoloxía en 4º ESO, xa que resulta impensable o descoñecemento do 
alumnado no século XXI das Teorías da Evolución dos seres vivos, da Teoría da tectónica de Placas, da 
Biotecnoloxía e do entramado da Ecoloxía para acadar os obxectivos xerais de Educación Secundaria Obrigatoria. 
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7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final e extraordinaria. 

1. Procedemento 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 dunha proba escrita o 9 de outubro e a observación directa na aula durante as primeiras 
semanas de curso: dominio das técnicas instrumentais, atención, concentración e interese e participación activa. 

 A proba escrita consistirá en táboas e textos incompletos para completar con palabras, identificación de imaxes ou 
debuxos, definicións, preguntas de razoar e de diferenzar entre termos. 

 Intercambio de testimonios co resto do profesorado do grupo durante a avaliación inicial, o xoves 17 de outubro. 

 Á familia informarase a través do titor, tras a avaliación inicial, en xunta avaliadora. 

2. Procedemento de avaliación continua 

 A avaliación é continua, personalizada e multidimensional. Céntrase no rendemento dos alumnos/as e a consecución 
dos obxectivos. 

 Ó comezo de cada unidade valoraranse os coñecementos previos que os alumnos e as alumnas posúen sobre cada 
unidade. 

 As actitudes calificaranse en relación con todas as actividades na aula, na relación do alumno coa materia e co 
grupo, as súas intervencións orais e escritas, o respecto cara os demais e cara os temas que se tratan en clase, así 
como o caderno de traballo. Todos estes son elementos calificables que se unirán ás valoracións de procedementos 
e conceptos. 

 
2.1. Realizaranse tres ou catro probas escritas por trimestre que constarán de diversas cuestións e representarán un 
80% da nota da avaliación tras obter a media aritmética. 

 Teranse en conta: 

o Uso da linguaxe científica correcta, razoamento lóxico, terminoloxía axeitada, coherencia nos conceptos 
expresados, orde, caligrafía, ortografía, gramática, calidade e coidado na presentación do exercicio. 

 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 cara a nota superior a partir de 0,06 puntos. 

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

 

2.2. Observación sistemática da actividade diaria do alumno/a na aula que representará o 20% da nota da avaliación: 
faranse varias e variados exercicios escritos e orais de xeito individual, en parellas ou/e grupos. 

 Consistirá en tomar notas de: 

o Coñecementos previos que os alumnos e as alumnas posúen sobre cada tema mediante numerosas 
preguntas orais. 

o Realización de exercicios individualmente ou en grupo tendo en conta a calidade e o coidado na súa 
presentación. 

o Participación durante a clase. 
o Facilidade de expresión oral. 
o Uso da linguaxe científica correcta. 
o Capacidade de relacionar uns conceptos con outros. 
o Razoamento lóxico. 
o Coherencia nos conceptos expresados. 
o Interese amosado. 
o Atención e concentración durante as explicacións. 
o Respecto ás opinións e intervencións dos compañeiros/as. 
o Respecto ás normas de convivencia. 
o Colaboración e responsabilidade. 
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 Exercicios escritos e orais de: 

o Identificar elementos, estruturas e diferentes procesos en debuxos, esquemas e/ou fotografías, razoar, 
definir, tipo test, problemas, relacionar, correxir erros en frases ou textos, completar frases ou textos, ordear 
acontecementos, debuxar, interpretar gráficas, táboas ou debuxos, esquematizar, reforzar o vocabulario, 
aplicar o aprendido, investigar ou buscar en diferentes fontes (diccionarios, enciclopedias, INTERNET,...), 
comprensión dun texto ou un mapa conceptual, desenvolver un tema... 

 As actitudes calificaranse en relación con todas as actividades feitas na aula e no laboratorio. 

 As notas na aula e no laboratorio quedarán representadas no caderno-diario de clase da profesora do 
seguinte xeito: 

o Moi ben (MB): 1,5 puntos 
o Ben (B): 1 punto 
o Ben menos (B-): 0,75 puntos 
o Regular (R): 0,5 puntos 
o Mal (M): 0 puntos 
o Participación activa na aula (P): 0,25 puntos 
o Sen facer (SF): -1 punto 
o Mal comportamento (MC): -1 punto 
o Comportamento regular (CR): -0,5 puntos 
o Non trouxo algún tipo de material (SM): -0,25 puntos 

 Tras a suma e resta de todas as notas obtidas durante o trimestre, se calculará a súa porcentaxe. 

 Se solicitará o caderno de clase esporadicamente só a algúns alumnos/as para comprobar que están realizando 
as tarefas diarias (neste caso só se valorará negativamente, se verifico que non é así, e se descontará ata 1 punto). 
Valoraranse os seguintes aspectos:  

o Que todas as actividades realizadas ata ese momento se encontren feitas, correxidas e cos enunciados. 
o Que as anotacións, aclaracións, fotocopias, resumes e/ou esquemas efectuados estean presentes e 

realizados. 
o Que a caligrafía e a ortografía sexan correctas. 
o Boa presentación. 

 

2.3. Presentación en power-point acompañada dunha exposición oral individual que se valorará ata un máximo de 1 
punto e se sumará á nota da primeira, segunda e terceira avaliacións, respectivamente. 

 As presentacións en power-point acompañadas dunha exposición oral individual serán sobre os contidos da 
unidade 3 “ADN e proteínas. A biotecnoloxía” durante o primeiro trimestre, sobre a unidade 6 “O ecosistema e os 
factores ecolóxicos” durante o segundo trimestre e sobre a unidade 10 “A historia da Terra” durante o terceiro 
trimestre e puntuaranse ata un máximo de 1 punto. 

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

 

2.4. Proxecto de investigación en equipo que se valorará ata un máximo de 1 punto e se sumará á avaliación final 
ordinaria. 

 O proxecto de investigación será sobre “O impacto humano nos ecosistemas” contido na unidade 8 e farano en 
grupos de tres ou catro alumnos/as durante o curso, amosando os resultados, análise e conclusións que se 
puntuarán ata un máximo de 1 punto. 

o Terase en conta a calidade, a ortografía, o uso da linguaxe científica correcta, unhas boas explicacións, 
unha terminoloxía axeitada e unha coherencia nos conceptos expresados.  
 

 

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. 



 

Esquema de Programación Didáctica                                                                                        Páxina 20 de 26 

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

3. Procedemento de avaliación final 

 Obterase a media aritmética das tres avaliacións e, observarase a progresión de cada alumno/a durante o curso. 

 A cualificación final realizarase cun redondeo cara a nota superior a partires do 0,75. 

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

4. Procedemento de avaliación extraordinaria 

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

 Constará dunha proba escrita con diferentes cuestións vinculadas a algúns dos estándares de aprendizaxe dos 
diferentes bloques de contidos. 

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

 Deberá acadar un mínimo de 5 puntos.  

 A cualificación final realizarase cun redondeo cara a nota superior a partires do 0,75. 

5. Materias pendentes de cursos anteriores. Plan de traballo 

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, 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 ó alumnado 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. Probas escritas das unidades didácticas 

 En datas sinaladas e notificadas de xeito escrito previamente ó alumnado 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. Os exames constarán de preguntas similares ás actividades realizadas e correxidas 
con anterioridade. Con estas probas escritas preténdese observar a asimilación dos contidos por parte 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. 
 
4. Probas escritas de maio e setembro, ordinaria e extraordinaria, respectivamente 

 Se o alumno/a non aproba a asignatura 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 nesa mesma materia, 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 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 2018-2019 

1.- Mecanismo revisión 

Con que periodicidade se revisará 

Revisarase trimestralmente ou cuatrimestralmente. 
 
As medidas que se adoptaron neste curso debido ao desfase durante o curso anterior: 

1. Revisar e modificar os procedementos de avaliación. 
2. Repasar e seleccionar de novo as actividades  e as probas escritas. 
3. Inspeccionar as presentacións, resumes e esquemas. 
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4. Simplificar as explicacións dos contidos con maior dificultade. 
5. Buscar máis imaxes, microfotografías e debuxos. 
6. Seleccionar as prácticas de laboratorio. 

 

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 secuenciación 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?     

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 vexa afectado moi negativamente. 

 

 

 



 

Esquema de Programación Didáctica                                                                                        Páxina 23 de 26 

 

9.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Medidas de atención á diversidade no presente curso 

MEDIDAS ORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

Existe unha hora de apoio educativo fóra da aula por parte 
de profesorado especializado en PT. 

Non existen agrupamentos específicos nin desdobres. 

As medidas que se propoñen para o alumno/a enviado á 
aula de convivencia están recollidas no NOFC. 
 

Faise unha adaptación metodolóxica para unha alumna e 
adáptanse os tempos, os obxectivos, contidos, criterios 
de avaliación, estándares de aprendizaxe e os 
instrumentos de avaliación. 

Non se fai traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 
titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc... 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Organizativas Curriculares 

Existe unha adaptación da competencia curricular con apoio 
por profesorado especialista en PT. 

O profesorado especialista tamén está pensado para 
calquera alumno/a que o precise nun momento 
determinado durante o curso. 

Non existe ningún grupo de adquisición das linguas para 
alumnado estranxeiro. 

Non existen outras medidas organizativas: escolarización 
domiciliaria, escolarización combinada, etc. 

Existe unha Adaptación Curricular na materia; dita 
adaptación está presente nun anexo desenvolvido. 

Nesta materia non hai un agrupamento específico. 

Non se flexibilizou para ningún alumno/a o período de 
escolarización. 
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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 DEPARTAMENTO 

Materia Curso Grupos Profesora 

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO A e 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 o 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 de avaliación 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 proceso ensino e práctica docente 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 

 


