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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª AVALIACIÓN 

B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células 

procariotas e eucariotas, e interpretar as relacións evolutivas entre 
elas. 

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

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

micrografías e esquemas gráficos. 

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

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

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

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

B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina. 
BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un 
cariotipo. 

B1.4. Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na 

mitose e na meiose, e revisar o seu significado e a súa importancia 
biolóxica. 

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

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

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

B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa a información xenética, 

utilizando o código xenético e resolvendo problemas sinxelos. 

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

xenético. 
B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade 

xenética, e comprender a relación entre mutación e evolución. 
BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 

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

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

B1.13. Comprender e describir o proceso da clonación. 
BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación 
terapéutica e reprodutiva. 

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

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

B1.15. Valorar e interpretar as aplicacións da tecnoloxía do ADN BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no 
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recombinante na agricultura, na gandaría, no ambiente e na saúde. campo da biotecnoloxía. 

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. 

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

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

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

B1.11. Coñecer e identificar algunhas doenzas hereditarias, a súa 

prevención e o seu alcance social. 

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

social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando 
árbores xenealóxicas. 

2ª AVALIACIÓN 

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

BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre 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. 

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

selección natural. 

B1.18. Interpretar árbores filoxenéticas, incluíndo a humana. BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 

B1.19. Describir a hominización. BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 

B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, poboación, 

comunidade, ecotón, hábitat e nicho ecolóxico. 

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

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

B3.2. Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, 

mediante a utilización de exemplos. 

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

determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais 
desencadeantes deste. 

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

BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa 
importancia na conservación deste. 

B3.4. Identificar as relacións intraespecíficas e interespecíficas como 

factores de regulación dos ecosistemas. 

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos 

ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos reais. 
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B3.6. Expresar como se produce a transferencia de materia e enerxía ao 

longo dunha cadea ou rede trófica, e deducir as consecuencias 
prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser 
humano. 

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

B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. 
BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e 

valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 

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

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

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

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

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

da observación e a argumentación. 
BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.  

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

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

B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
3ª AVALIACIÓN 

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. 

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen una influencia 
negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento 

de recursos, etc. 

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

BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora 
críticamente a súa recollida selectiva. 

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

BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de 
recursos materiais. 

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

desenvolvemento sustentable. 

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

desenvolvemento sustentable do planeta. 
B2.1. Recoñecer, compilar e contrastar feitos que amosen a Terra como 

un planeta cambiante. 

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

cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 

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

BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e 
biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns 
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animais e plantas característicos de cada era. 

B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos xeolóxicos, utilizando o 

coñecemento dos fósiles guía. 

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

xeolóxica. 

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

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

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

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

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

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

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao 

movemento da litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas 
terrestres. Comprender os fenómenos naturais producidos nos 
contactos das placas. 

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

litosféricas. 

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

B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa evolución, é 

resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos internos e 
externos. 

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

externa e interna. 

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron traballados no primeiro e segundo trimestres (de xeito presencial) e 

polo tanto, son os obrigatorios e imprescindibles para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul foron traballados no terceiro trimestre 

de xeito telemático e polo tanto, só se terán en conta para subir a nota na terceira avaliación. Por suposto, os criterios e estándares en cor azul non 

serán esixibles na avaliación extraordinaria de setembro. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: exercicios de reforzo e ampliación, esquemas, 
presentacións de diapositivas, mapas conceptuais e preguntas durante 

unha videoconferencia semanal o xoves desde 12:35 horas ata 13:25 
horas. 

Instrumentos: correccións das tarefas semanais do alumnado (resolución 
de exercicios de reforzo e ampliación e elaboración de esquemas, de 

presentacións de diapositivas e mapas conceptuais) colgadas na aula 
virtual e que serán entregadas antes dunha data determinada e, respostas 
e explicacións durante as videoconferencias; cada exercicio, resposta e 
explicación acadará unha nota que quedará representada 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 na videoconferencia (P): 1 punto 
o Sen facer (SF): -1 punto 

O alumnado subirá á aula virtual a resolución das tarefas en formato pdf, 

word, writer ou feito a man e dixitalizado con escáner ou cámara de fotos 
(sempre que sexa lexible) e excepcionalmente, ó correo electrónico. 

Cualificación final 

3𝐴 = (
1𝐴+ 2𝐴

2
)+𝑇 

𝐹 =
1𝐴 +2𝐴+ 3𝐴

3
 

A nota final do curso non pode ser inferior á media da nota das dúas  
primeiras avaliacións. Para garantir isto, asignaráselle ao alumnado unha 

nota mínima no terceiro trimestre igual á media dos dous primeiros, 
podendo incrementala ata un máximo de 2 puntos do seguinte xeito: 

Onde: 
o 3A é a nota da terceira avaliación. 
o 1A é a nota da primeira avaliación. 

o 2A é a nota da segunda avaliación. 
o T é a nota das tarefas colgadas na aula virtual (despois da 

suma e resta de todas as notas obtidas e calculada a 

proporcionalidade directa con respecto ó total de exercicios 
correxidos) e valoraranse de 0 a 2 puntos. 

A nota final do curso (F) calcularase do seguinte xeito: 
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Proba 

extraordinaria de 
setembro 

O alumnado coa materia suspensa (F < 5) na convocatoria ordinaria (xuño) 

terá dereito a unha proba extraordinaria e presencial (sempre e cando o 
permitan as autoridades educativas) e senón, sería substituída por unha 
proba telemática en setembro. Nesa proba entrarían os estándares de 
aprendizaxe en cor negra citados con anterioridade. 

Alumnado coa 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación. Non hai alumnado coa materia pendente. 

Criterios de cualificación. Non hai alumnado coa materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación. Non hai alumnado coa 
materia pendente. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO: IES PEDREGAL DE IRIMIA 
CURSO: 4º ESO 

MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo e 

ampliació n)  

Actividades  

Exercicios de reforzo e ampliación, esquemas, presentacións en 
power-point, mapas conceptuais, guións, vídeos, actividades 

interactivas e solucións de exercicios que serán colgados na aula 
virtual, preguntas e explicacións durante unha videoconferencia 
semanal a través de WEBEX o xoves desde 12:35 horas ata 13:25 

horas, mensaxes explicativas e informativas a través da aula virtual do 
centro ou do correo electrónico, cando é necesario. 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión 
a internet (o centro entregou equipos coa conexión ao alumnado que 

carecía deles) a metodoloxía é a de traballar a distancia seguindo o 
ritmo marcado diariamente (tres días de clase á semana) pola 
profesora. O traballo será realizado a través da Aula Virtual do centro 
e o alumnado poderá preguntar dúbidas a través de dita aula e do 

correo electrónico. 
Empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings unha vez á semana  
para realizar unha clase co alumnado. 

Materiais e recursos 

o Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e procesador 

de textos instalado) con conexión a internet. 
o Libro de texto. 
o Calculadora, papel e bolígrafo. 
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E para que así conste, asino a presente addenda a martes, 12 de maio de 2020: 

 

 

 

 

Asdo.: Sofía Carrascal Castro. 

Xefa do departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Esta Addenda II colgarase na Aula Virtual da materia e a profesora 
resolverá dúbidas a través da videoconferencia semanal da plataforma 

Cisco Webex Meetings, de mensaxes ou correo electrónico. 

Publicidade  
Esta Addenda II da programación didáctica do departamento será 
publicada na páxina Web do IES Pedregal de Irimia (departamento de 
Bioloxía e Xeoloxía). 


