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CONTEXTUALIZACIÓN 

As instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa solicitou ao Departamento de Bioloxía e Xeoloxía a adaptación da súa 
Programación Didáctica. Nela débense reflectir aqueles cambios necesarios para o adecuado 
desenvolvemento, no terceiro trimestre do curso 2019/2020, das ensinanzas establecidas ao 
abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, na redacción dada pola Lei 8/2013, 
do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, no contexto da aplicación das medidas 
de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real Decreto 463/2020, do 14 
de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada pola COVID-19.  

No presente documento indícanse nun primeiro epígrafe, para cada unha das materias das 
que este Departamento é responsable, os estándares de aprendizaxe desenvolvidos ata o día 13 
de marzo e que foron a partir dese momento e ata a redacción da presente adaptación obxecto 
de recuperación, repaso e reforzo mediante actividades desenvolvidas de forma telemática, non 
presencial. Estes estándares, por tanto, están sinalados nas tres avaliacións excepto para as 
materias de 2º Bacharelato onde o segundo trimestre xa fora avaliado e o terceiro comezado de 
forma presencial.  

Por outro lado, nas citadas instrucións pedíase a revisión dos currículos para localizar e 
centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias 
imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos nestas materias, indicando que se 
flexibilizaran os plans de traballo. Para elo seleccionáronse aqueles estándares que 
consideráranse imprescindibles e modificáronse tanto o seu grado mínimo de consecución, con 
vistas a favorecer a flexibilidade solicitada, como as competencias clave que vanse avaliar. Estes 
estándares están marcados unicamente na terceira avaliación nas táboas seguintes.  

Cabe agora facer dúas puntualizacións. A primeira delas refírese ás competencias clave, xa 
que a actividade non presencial permite, en todos os estándares desenvolvidos só no terceiro 
trimestre, avaliar tanto a competencia de aprender a aprender (CAA) e a competencia dixital 
(CD), así como na maioría das actividades propostas as competencias de comunicación 
lingüística (CCL) e de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

A segunda puntualización refírese ás materias de 2º Bacharelato onde a preparación das 
probas ABAU impide reducir o currículo xa que está marcado polas directrices da CIUG. Aínda 
así e, de cara á avaliación e titulación do alumno, contémplase adecuar a cualificación 
priorizando as obtidas nas dúas primeiras avaliacións e nas actividades de recuperación das 
mesmas realizadas de xeito non presencial fronte ás desenvolvidas a partir dos estándares 
explicados exclusivamente no terceiro trimestre. 

Finalmente, por acordo do Departamento, o resto dos epígrafes solicitados nesta adaptación 
relaciónanse en conxunto para todas as materias do Departamento sinalándose, de ser 
necesario, as diferenzas entre materias e niveis.  
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

Educación Secundaria Obrigatoria 
 

PRIMEIRO CICLO DA ESO 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

1º ESO 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1º-2º 3º 

Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

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

BXB1.1.1. Identifica algúns dos termos 
científicos utilizados nos diferentes 
contidos. Exprésase de xeito 
suficientemente correcto oralmente. 
Exprésase por escrito con poucas faltas 
de ortografía e utilizando unha 
estrutura adecuada e coherente. 

CCL 
CMCCT X X 

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

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

CD 
CAA X X 

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

BXB1.2.2. Transmite a información 
seleccionada utilizando diversos 
soportes. 

CD 
CCL X X 

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

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

CAA 
CCL X X 

Bloque 2: A Terra no Universo 
BXB2.1.1. Identifica as ideas 
principais sobre a orixe do 
universo 

BXB2.1.1. Enuncia as ideas principais 
sobre a orixe do universo. CMCCT   

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

BXB2.2.1. Diferenza os diferentes 
compoñentes do Universo. Nomea a 
galaxia onde se sitúa o Sistema Solar. 
Clasifica os compoñentes do Sistema 
Solar nos diferentes compoñentes do 
Universo. Diferencia a Teoría 
xeocéntrica da heliocéntrica. Valora o 
proceso de autocorrección da Ciencia. 

CMCCT   

BXB2.3.1 Precisa as 
características que se dan no 
planeta Terra que permiten o 
desenvolvemento da vida nel, e 
que non se dan nos outros 
planetas. 

BXB2.3.1. Entende que a distancia ao 
Sol determina as características de 
cada un dos planetas. Explica por que a 
posición da Terra permite o 
desenvolvemento da vida. 

CMCCT   
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1º-2º 3º 

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

BXB2.4.1. Sitúa a Terra no Sistema 
Solar. CMCCT   

BXB2.5.1. Categoriza os 
fenómenos principais 
relacionados co movemento e a 
posición dos astros, e deduce a 
súa importancia para a vida. 

BXB2.5.1. Relaciona o fenómeno do día 
e a noite co movemento de rotación da 
Terra. Relaciona o movemento de 
translación coa existencia das 
estacións. 

CMCCT   

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

BXB2.5.2. Comprende gráficos e 
esquemas das fases lunares e as 
eclipses. Identifica as mareas como un 
fenómeno influenciado pola Lúa. 

CMCCT   

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

BXB2.6.1. Establece as principais 
características diferenciais das capas da 
Terra. Coñece que a súa distribución en 
capas débese a súa densidade. 

CMCCT   

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

BXB2.6.2. Recoñece a composición da 
codia, manto e núcleo. Sitúa en 
gráficos ou esquemas a codia, manto e 
núcleo. 

CMCCT   

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

BXB2.7.3. Diferenza o uso sustentable 
dos recursos minerais do que non o é. CSC   

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

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura da 
atmosfera e as principais 
características das capas. 

CMCCT   

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

BXB2.8.2. Recoñece a composición do 
aire e identifica os contaminantes 
principais. 

CMCCT   

BXB2.8.3. Identifica e xustifica 
con argumentacións sinxelas as 
causas que sustentan o papel 
protector da atmosfera para os 
seres vivos. 

BXB2.8.3. Explica o papel protector da 
atmosfera para os seres vivos. CMCCT   

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

BXB2.9.1. Explica o efecto invernadoiro 
e sinala algúns dos efectos da súa 
alteración. 
Valora a importancia da capa de ozono 
para a vida no planeta e preocúpase 
polas actividades cotiáns que a alteran. 

CSC   

BXB2.10.1. Relaciona situacións 
en que a actividade humana 
interfire coa acción protectora da 
atmosfera 

BXB2.10.1. Propón e clasifica accións 
que contribúan a reducir a 
contaminación atmosférica en 
gobernamentais e persoais. 

CSC 
CSIEE   

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

BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga. CMCCT   
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1º-2º 3º 

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

BXB2.13.1. Explica a importancia da 
auga para os seres vivos e a necesidade 
que ten o Ser Humano dela. Identifica 
as principais alteracións da Hidrosfera 
levadas a cabo polo home. Enumera 
medidas cotiáns polas que pode 
colaborar na xestión sustentable da 
auga. 

CSC 
CSIEE   

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

BXB2.14.1. Indica as principais causas 
da contaminación das augas doces e 
salgadas levadas a cabo polo home. 

CSC   

BXB2.15.1. Describe as 
características que posibilitan o 
desenvolvemento da vida na 
Terra. 

BXB2.15.1. Describe as características 
necesarias para o desenvolvemento da 
vida na Terra e relaciónaas coas tres 
características que definen a un ser 
vivo. 

CMCCT X X 

Bloque 3: A biodiversidade no planeta Terra 

BXB3.1.1. Estima a importancia 
da biodiversidade e aplica 
criterios de clasificación dos seres 
vivos, relacionando os animais e 
as plantas máis comúns co seu 
grupo taxonómico. 

BXB3.1.1 Diferencia exemplos polas 
súas características de seres vivos e 
materia inerte. Enumera os principais 
bioelementos e compostos orgánicos e 
inorgánicos dos seres vivos. Distingue a 
célula procariota e eucariota en 
material gráfico. Recoñece en material 
gráfico as células animais e as vexetais. 
Clasifica xerarquicamente os niveis de 
organización dos organismos. Sabe que 
todos os seres vivos respiran. 
Comprende a importancia da función 
de relación para a supervivencia dos 
seres vivos. Sabe que todos os seres 
vivos reprodúcense. Constrúe o 
concepto de biodiversidade a partir dos 
criterios de clasificación dos seres 
vivos.  

CCEC 
CMCCT X  

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

BXB3.2.1. Utiliza ou confecciona claves 
dicotómicas sinxelas. Xerarquiza os 
principais grupos de clasificación 
taxonómica. Clasifica exemplares nos 
principais grupos de clasificación: 
Reino, Filo e Clase. 

CMCCT X  

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

BXB3.3.1. Discrimina as características 
diferenciais dos principais grupos 
taxonómicos. 

CMCCT X X 

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

BXB3.4.1. Clasifica no grupo 
taxonómico correspondente 
invertebrados comúns. 

CMCCT X X 

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

BXB3.4.2. Enumera as características 
principais do Reino Metazoos. Coñece 
as principal característica que distingue 
un animal vertebrado dun 
invertebrado. Recoñece á clase á que 
pertencen algúns exemplares moi 
comúns de vertebrados en base as súas 
características. 

CMCCT X X 



IES PINO MANSO: Dpto. Bioloxía e Xeoloxía 7 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1º-2º 3º 

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

BXB3.5.1. Recoñece as diferenzas entre 
nutrición autótrofa e heterótrofa. 
Indica en exemplos que seres vivos son 
autótrofos e cales son heterótrofos. 
Recoñece o proceso da fotosíntese e 
identificala como determinante no 
desenvolvemento da vida no planeta. 

CMCCT X X 

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

BXB3.5.2. Recoñece que as plantas 
levan a cabo todas as funcións vitais. 
Describe a maioría das características 
xerais dos principais grupos de plantas. 
Asocia exemplares moi comúns de 
plantas co seu grupo taxonómico. 

CMCCT X X 

Bloque 4: Os ecosistemas 
BXB4.3.1. Selecciona accións que 
preveñen a destrución ambiental 

BXB4.3.1. Propón e identifica accións 
que preveñen a destrución ambiental. 

CSC 
CSIEE  X 

Bloque 5: Proxecto de investigación 
BXB5.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias do método 
científico. 

BXB5.1.1. Aplica as destrezas propias 
do método científico. 

CAA 
CMCCT X X 

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

BXB5.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen hipóteses formuladas. 

CAA 
CCL X X 

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

BXB5.3.1. Utiliza as TIC tanto como 
fonte de información, como para a 
elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

CMCCT 
CD X X 

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

BXB5.4.1. Segue as estruturas indicadas 
durante o traballo en equipo. Participa 
activamente no seu equipo. Pide axuda 
ao equipo cando a precisa. Respecta o 
quenda de palabra. Facilita que as 
decisións do equipo se tomen por 
consenso. É responsable das tarefas do 
cargo que asume no equipo. Tenta 
conseguir o seu compromiso individual. 
Valora os traballos individuais do resto 
dos seus compañeiros. 

CSC 
CSIEE X X 

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

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos 
de investigación para a súa 
presentación e defensa na aula. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 
CD 

 X 

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

BXB5.5.2. Expresa con claridade as 
conclusións das súas investigacións, 
tanto verbalmente como por escrito. 

CCL 
CCEC  X 
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3º ESO 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1º-2º 3º 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 
BXB1.1.1. Identifica os termos 
máis frecuentes do vocabulario 
científico e exprésase con 
corrección, tanto oralmente 
como por escrito.  

BXB1.1.1. Utiliza vocabulario científico 
para expresarse, tanto oralmente como 
por escrito.  

CCL 
CMCCT X X 

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

BXB1.2.1.Busca información de 
carácter científico a partir da utilización 
de diversas fontes. 

CD 
CAA X X 

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

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

CD 
CCL X X 

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

BXB1.2.3. Utiliza a información de 
carácter científico para formar unha 
opinión propia. 

CAA 
CCL X X 

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 
BXB2.1.1. Diferencia a materia 
viva da inerte partindo das 
características particulares de 
ambas. 

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da 
inerte. CMCCT X X 

BXB2.1.2. Establece 
comparativamente as analoxías e 
as diferenzas entre célula 
procariota e eucariota, e entre 
célula animal e vexetal. 

BXB2.1.2. Diferencia entre célula 
procariota e eucariota, e entre célula 
animal e vexetal. 

CMCCT X X 

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

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

CMCCT X X 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 
Niveis de organización do corpo humano 
BXB3.1.1. Interpreta os niveis de 
organización no ser humano e 
procura a relación entre eles. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de 
organización no ser humano. CAA X X 

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

BXB3.1.2. Describe a función dos 
orgánulos máis importantes. CMCCT X X 

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

BXB3.2.1. Recoñece os principais 
tecidos que conforman o corpo 
humano e a súa función. 

CMCCT X X 

Saúde 
BXB3.3.1. Argumenta as 
implicacións dos hábitos para a 
saúde, e xustifica con exemplos 
as eleccións que realiza ou pode 
realizar para promovela 
individual e colectivamente. 

BXB3.3.1. Diferencia hábitos de vida  
saudables dos non saudables. CSC  X 

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

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas máis 
comúns. CMCCT  X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1º-2º 3º 

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

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

CMCCT  X 

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

BXB3.5.1. Coñece os hábitos de vida 
saudable. CSC  X 

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

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

CSIEE 
CSC  X 

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

BXB3.7.1. Explica en que consiste o 
proceso de inmunidade e das vacinas. 

CMCCT 
CSC  X 

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

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco 
para a saúde relacionadas co consumo 
de substancias tóxicas e estimulantes. 

CSC 
CSIEE  X 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 
BXB4.1.1. Identifica a influencia 
do clima e das características das 
rochas que condicionan os tipos 
de relevo e inflúen neles. 

BXB4.1.1. Identifica os tipos de relevo e 
a súa relación con o clima e os tipos de 
rochas. 

CMCCT X X 

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

BXB4.2.1. Identifica a enerxía solar e a 
gravidade como os motores da 
dinámica externa. 

CMCCT X X 

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

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

CMCCT X X 

BXB4.3.1. Analiza a actividade de 
erosión, transporte e 
sedimentación producida polas 
augas superficiais, e recoñece 
algún dos seus efectos no relevo. 

BXB4.3.1. Recoñece a erosión, o 
transporte e a sedimentación 
producidos polas augas superficiais no 
relevo. 

CMCCT X X 

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

BXB4.5.1. Recoñece a erosión, 
transporte e sedimentación producidos 
polas augas do mar no litoral. 

CMCCT X X 

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

BXB4.6.1. Recoñece as accións do 
vento. CMCCT X X 

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

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe 
do seu contorno máis próximo. 

CCEC 
CAA X X 

BXB4.9.1. Identifica a 
intervención de seres vivos en 

BXB4.9.1. Recoñece a intervención de 
seres vivos en procesos de CMCCT X X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1º-2º 3º 

procesos de meteorización, 
erosión, transporte e 
sedimentación. 

meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a 
importancia das actividades 
humanas na transformación da 
superficie terrestre. 

BXB4.9.2. Recoñece a importancia das 
actividades humanas na 
transformación da superficie terrestre. 

CSC 
CCEC X X 

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

BXB4.10.1. Diferencia un proceso 
xeolóxico externo dun interno. CMCCT X X 

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

BXB4.11.1. Coñece  como se orixinan 
os sismos e os seus perigos. CMCCT  X 

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

BXB4.11.2. Recoñece os tipos de 
erupción volcánica e asóciaos co seu 
grao de perigo. 

CMCCT  X 

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

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

CAA 
CMCCT  X 

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

BXB5.13.1. Coñece o risco sísmico e/ou 
volcánico existente na zona en que 
habita, e coñece as medidas de 
prevención que debe adoptar. 

CAA 
CSC  X 

Bloque 5. O solo como ecosistema 
BXB5.1.1. Recoñece que o solo é 
o resultado da interacción entre 
os compoñentes bióticos e 
abióticos, e sinala algunha das 
súas interaccións. 

BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o 
resultado da interacción entre os 
compoñentes bióticos e abióticos. 

CMCCT  X 

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

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do 
solo. 

CMCCT 
CSC  X 

Bloque 6. Proxecto de investigación 
BXB6.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias do método 
científico. 

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

CAA 
CMCCT X X 

BXB6.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

BXB6.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que propón. 

CAA 
CCL X X 

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

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

CMCCT 
CD X X 

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

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

CAA 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

X X 

BXB6.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou 
a alimentación e a nutrición 

BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos 
de investigación para a súa 
presentación e defensa na aula. 

CSIEE 
CD X X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1º-2º 3º 

humana, para a súa presentación 
e defensa na aula. 
BXB6.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

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

CCL 
CCEC X X 

SEGUNDO CICLO DA ESO 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (4ºESO) 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2º 3ª 

Bloque 1. A evolución da vida 
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. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota 
e a eucariota, a animal e a vexetal, e 
recoñece a función dos orgánulos e 
estrutura celulares. Aplica os 
postulados da Teoría Celular e describe 
a Teoría endosimbionte. 

CAA 
CMCCT X X 

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

BXB1.1.2. Identifica tipos de células en 
fotos e esquemas gráficos. 

CD 
CAA X X 

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

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes 
do núcleo e a súa función. Recoñece o 
material xenético nas súas diferentes 
formas de condensación. Relaciona as 
causas destas formas coa súa función 
no ciclo celular. Sabe que todas as 
células levan toda a información 
xenética. 

CCL 
CAA X X 

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

BXB1.3.1. Recoñece as partes dun 
cromosoma. Analiza un cariotipo 
identificando as anomalías que 
presenta e as consecuencias biolóxicas 
das mesmas. Coñece as diferenzas 
entre haploide e diploide e entre 
cromosomas homólogos e cromátides 
irmáns. 

CMCCT X X 

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

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose 
e meiose. Diferencia ambos procesos e 
describe as consecuencias biolóxica de 
cada un deles. 

CMCCT 
CAA X X 

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

BXB1.5.1. Recoñece os diferentes 
ácidos nucleicos e identifica cada un 
dos seus compoñentes en esquemas. 
Localiza e describe a función de cada 
un dos ácidos nucleicos. 

CAA 
CSIEE X X 

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

BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN 
como portador da información 
xenética. Localiza os xenes nos 
cromosomas e no núcleo de todas as 
células. 

CAA X X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2º 3ª 

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

BXB1.7.1 Describe os compoñentes da 
proteínas. Relaciona as proteínas cos 
caracteres mendelianos. Resolve 
problemas de biosíntese de proteínas 
utilizando o código xenético. 

CAA 
CSIEE X X 

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

BXB1.8.1. Comprende a importancia 
das mutacións e relaciónaas con 
alteracións do ADN ou dos 
cromosomas. Relaciona a mutación coa 
evolución. 

CMCCT 
CAA X X 

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

BXB1.9.1. Explica a importancia de 
Gregor Mendel. Aplica os principios 
básicos da xenética mendeliana a 
problemas prácticos de cruzamentos 
con un ou dous caracteres que resolve 
mecanicamente. Utiliza nos problemas 
de xenética a nomenclatura axeitada. 
Resolve mecanicamente problemas de 
herdanza intermedia e codominancia. 

CMCCT  
CAA  
CCEC 

 X 

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

BXB1.10.1. Resolve mecanicamente 
problemas prácticos sobre a herdanza 
ligada ao sexo e a influenciada polo 
sexo. Sitúa os cromosomas sexuais en 
todas as células. Diferencia sexo 
xénico, cromosómico e fenotípico. 
Utiliza nos problemas de xenética a 
nomenclatura axeitada. 

CAA 
CSIEE  X 

BXB1.16.1. Distingue as 
características que diferencian 
entre lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 

BXB1.16.1. Identifica en casos prácticos 
as características principais do 
lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo.  

CMCCT 
CAA  X 

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

BXB1.17.1. Relaciona variabilidade 
xenética e selección natural. Establece 
a importancia da reprodución sexual 
como fonte de variabilidade. Identifica 
a secuencia evolutiva que conduce á 
adaptación dos seres vivos. 

CAA X X 

BXB1.18.1. Interpreta árbores 
filoxenéticas. 

BXB1.18.1. Analiza árbores 
filoxenéticas utilizando a nomenclatura 
axeitada. 

CAA  X 

Bloque 2. A dinámica da Terra 
BXB2.3.1. Discrimina os principais 
acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que 
tiveron lugar ao longo da historia 
da Terra, e recoñece algúns 
animais e plantas característicos 
de cada era. 

BXB2.3.1. Sitúa os principais 
acontecementos xeolóxicos, climáticos 
e biolóxicos que tiveron lugar ao longo 
da historia da Terra. 

CMCCT  X 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 
BXB3.1.1. Identifica o concepto 
de ecosistema e distingue os seus 
compoñentes. 

BXB3.1.1. Distingue os compoñentes 
dun ecosistema: biótopo, poboación, 
comunidade, hábitat e nicho ecolóxico. 

CMCCT  X 

BXB3.2.1. Interpreta as 
adaptacións dos seres vivos a un 
ambiente determinado, 
relacionando a adaptación co 

BXB3.2.1. Pon exemplos de 
adaptacións dos seres vivos a un 
ambiente determinado. 

CSC 
CAA  X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2º 3ª 

factor ou os factores ambientais 
desencadeantes deste. 
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. 

BXB3.3.1. Diferencia o concepto de 
factor limitante do de límite de 
tolerancia. Relaciona ambos coa 
adaptación dos seres vivos a un 
ambiente. 

CMCCT 
CAA  X 

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

BXB3.4.1. Recoñece e describe 
relacións intra e interespecíficas. 
Recoñece en casos a súa influencia na 
alteración dun ecosistema. 

CMCCT  X 

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. 

BXB3.5.1. Elabora redes e cadeas 
tróficas, e valora a súa importancia 
para o mantemento das especies nun 
ecosistema. Interpreta casos de curvas 
depredador/presa. 

CAA 
CSC  
CCL 

 X 

Bloque 4. Proxecto de investigación 
BXB4.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias dos métodos 
da ciencia. 

BXB4.1.1. Aplica algunhas das 
destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

X X 

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

BXB4.2.1. Argumenta as hipóteses que 
propón. 

CAA 
CCL 
CMCCT 

X X 

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

BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, 
apoiándose nas TIC, para a 
presentación de material científico. 

CAA 
CCL 
CMCCT  
CD 

X X 

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

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o 
traballo en equipo. 

CAA 
CSC 
CSIEE 

X  

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

BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos 
de investigación sobre algún tema do 
curso para a súa presentación na aula. 

CCL 
CSIEE 
CD 
CMCCT 

 X 

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

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

CCL  X 

CULTURA CIENTÍFICA (4º ESO) 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2º 3ª 

Bloque 1. Procedementos de traballo 
CCIB1.1.1. Analiza un texto 
científico, valorando de forma 
crítica o seu contido. 

CCIB1.1.1. Analizar un texto científico, 
valorando de forma crítica o seu 
contido. 

CAA 
CCL X X 

CCIB1.1.2. Presenta información 
sobre un tema tras realizar unha 
procura guiada de fontes de 

CCIB1.1.2. Presentar información sobre 
temas de contido científico en soporte 
tradicionais ou en internet. 

CCL 
CD X X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2º 3ª 

contido científico, utilizando 
tanto os soportes tradicionais 
como internet. 

CAA 

CCIB1.2.1. Analiza o papel da 
investigación científica como 
motor da nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da historia. 

CCIB1.2.1. Recoñecer o papel da 
investigación científica na evolución 
social da humanidade. 

CAA 
CCEC X X 

CCIB1.3.1. Comenta artigos 
científicos divulgativos realizando 
valoracións críticas e análises das 
consecuencias sociais, e defende 
en público as súas conclusións. 

CCIB1.3.1. Comentar artigos científicos 
de xeito crítico. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

X X 

Bloque 2. O Universo 
CCIB2.1.1. Describe as teorías 
acerca da orixe, a evolución e o 
final do Universo, e establece os 
argumentos que as sustentan. 

CCIB2.1.1. Describir as teorías acerca 
da orixe, a evolución e o final do 
Universo. 

CMCCT X X 

CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do 
Big Bang como explicación á orixe 
do Universo. 

CCIB2.2.1. Coñecer a teoría do Big 
Bang. CMCCT X X 

CCIB2.2.2. Sinala os 
acontecementos científicos que 
foron fundamentais para o 
coñecemento actual do Universo. 

CCIB2.2.2. Sinala algúns 
acontecementos científicos 
fundamentais para o coñecemento 
actual do Universo. 

CMCCT X X 

CCIB2.3.1. Establece a 
organización do Universo 
coñecido, e sitúa nel o sistema 
solar. 

CCIB2.3.1. Establecer a organización do 
Universo coñecido. CMCCT X X 

CCIB2.3.2. Determina, coa axuda 
de exemplos, os aspectos máis 
salientables da Vía Láctea. 

CCIB2.3.2. Coñecer algúns aspectos 
salientables da Vía Láctea. CMCCT X X 

CCIB2.3.3. Xustifica a existencia 
da materia escura para explicar a 
estrutura do Universo. 

CCIB2.3.3. Xustificar a existencia da 
materia escura para explicar a 
estrutura do Universo. 

CMCCT X X 

CCIB2.4.1. Argumenta a 
existencia dos buratos negros e 
describe as súas principais 
características. 

CCIB2.4.1. Asociar  os buratos negro 
con algunhas das súas características. CMCCT X X 

CCIB2.5.1. Coñece as fases da 
evolución estelar e describe en 
cal delas atopar o noso Sol. 

CCIB2.5.1. Establecer as fases da 
evolución das estrelas. CMCCT X X 

CCIB2.6.1. Explica a formación do 
Sistema Solar e describe a súa 
estrutura e as súas características 
principais.  

CCIB2.6.1. Explicar a formación do 
Sistema Solar e describir a súa 
estrutura e as súas características 
principais. 

CMCCT X X 

CCIB2.7.1. Indica as condicións 
que debe cumprir un planeta 
para que poida albergar vida. 

CCIB2.7.1. Indicar as condicións que 
debe cumprir un planeta para que 
poida albergar vida. 

CAA 
CMCCT X X 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais 
CCIB3.1.1. Relaciona os principais 
problemas ambientais coas súas 
causas, e establece as súas 
consecuencias. 

CCIB3.1.1. Relacionar os principais 
problemas ambientais coas súas 
causas, e establecer as súas 
consecuencias. 

CMCCT X X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2º 3ª 

CCIB3.1.2. Procura e describe 
solucións aplicables para resolver 
os principais problemas 
ambientais. 

CCIB3.1.2. Describir algunhas solucións 
aplicables para resolver os principais 
problemas ambientais. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

X X 

CCIB3.2.1. Coñece e analiza as 
implicacións ambientais dos 
principais tratados e dos 
protocolos internacionais sobre a 
protección ambientais. 

CCIB3.2.1. Coñecer algúns dos 
principais tratados e dos protocolos 
internacionais sobre a protección 
ambientais. 

CCL 
CD 
CAA 

 X 

CCIB3.3.1. Recoñece os efectos 
do cambio climático, establece as 
súas causas e propón medidas 
concretas e aplicables, a nivel 
global e individual, para o 
reducir. 

CCIB3.3.1. Recoñecer os efectos do 
cambio climático, establecer as súas 
causas e describir medidas concretas, a 
nivel global e individual, para o reducir. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

 X 

CCIB3.3.2. Valora e describe os 
impactos da sobreexplotación 
dos recursos naturais, a 
contaminación, a desertización, 
os tratamentos de residuos e a 
perda de biodiversidade, e 
propón solucións e actitudes 
persoais e colectivas para os 
paliar. 

CCIB3.3.2. Describir os impactos da 
sobreexplotación dos recursos 
naturais, a contaminación, a 
desertización, os tratamentos de 
residuos e a perda de biodiversidade, e 
coñecer algunhas solucións e actitudes 
persoais e colectivas para os paliar. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

 X 

CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a 
información en diferentes tipos 
de representacións gráficas, 
elaborando informes e 
establecendo conclusións. 

CCIB3.4.1.Extraer e interpretar a 
información en diferentes tipos de 
representacións gráficas, e elaborar 
informes e establecer conclusións. 

CCL 
CSIEE X X 

CCIB3.5.1. Establece as vantaxes 
e inconvenientes das diferentes 
fontes de enerxía, tanto 
renovables como non 
renovables.  

CCIB3.5.1. Coñecer as vantaxes e 
inconvenientes das diferentes fontes 
de enerxía, tanto renovables como non 
renovables. 

CMCCT 
CD 
CAA 

 X 

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais 
CCIB5.1.1. Relaciona o progreso 
humano coa descuberta das 
propiedades de certos materiais 
que permiten a súa 
transformación e aplicacións 
tecnolóxicas. 

CCIB5.1.1. Relacionar o progreso 
humano coa descuberta das 
propiedades de certos materiais e as 
súas aplicacións. 

CCEC X X 

CCIB5.1.2. Analiza a relación dos 
conflitos entre pobos como 
consecuencia da explotación dos 
recursos naturais para obter 
produtos de alto valor engadido 
e/ou materiais de uso 
tecnolóxico. 

CCIB5.1.2. Identificar conflitos como 
consecuencia da explotación dos 
recursos naturais 

CSC X X 

CCIB5.2.1. Describe procesos de 
obtención de materiais, 
valorando o seu custo económico 
e ambiental, e a conveniencia da 
súa reciclaxe. 

CCIB5.2.1. Describir procesos de 
obtención de materiais, e valorar o seu 
custo económico e ambiental, e a 
conveniencia da súa reciclaxe. 

CSC X X 

CCIB5.2.2. Valora e describe o 
problema ambiental e social dos 
vertidos tóxicos. 

CCIB5.2.2. Describir o problema 
ambiental e social dos vertidos tóxicos. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

 X 
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Bacharelato 

1º BACHARELATO 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 
BXB1.1.1. Describe as 
características dos seres vivos: 
funcións de nutrición, relación e 
reprodución. 

BXB1.1.1. Describir as características 
dos seres vivos CCL X X 

BXB1.2.1. Identifica e clasifica os 
bioelementos e as biomoléculas 
presentes nos seres vivos. 

BXB1.2.1. Identificar e clasificar os 
bioelementos e as biomoléculas 
presentes nos seres vivos. 

CAA 
CMCCT X X 

BXB1.3.1. Distingue as 
características fisicoquímicas e as 
propiedades das moléculas 
básicas que configuran a 
estrutura celular, e destaca a 
uniformidade molecular dos 
seres vivos. 

BXB1.3.1. Distinguir algunhas 
características das principais 
biomoléculas. 

CAA 
CMCCT X X 

BXB1.4.1. Identifica os 
monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas. 

BXB1.4.1. Identificar os monómeros 
constituíntes das macromoléculas 
orgánicas. 

CAA X X 

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas 
coa súa función biolóxica de 
acordo coa súa estrutura 
tridimensional. 

BXB1.5.1. Asociar biomoléculas coa súa 
función biolóxica.  

CAA 
CD X X 

Bloque 2. A organización celular 
BXB2.1.1. Interpreta a célula 
como unha unidade estrutural, 
funcional e xenética dos seres 
vivos. 

BXB2.1.1. Interpretar a célula como a  
unidade básica dos seres vivos. 

CAA 
CMCCT 
CD 

 X 

BXB2.1.2. Perfila células 
procariotas e eucariotas e nomea 
as súas estruturas. 

BXB2.1.2. Diferenciar entre célula 
procariota e eucariota e célula 
eucariota animal e vexetal.  

CCL 
CAA 
CMCCT 

 X 

BXB2.1.1. Interpreta a célula 
como unha unidade estrutural, 
funcional e xenética dos seres 
vivos. 

BXB2.2.1. Identificar cada compoñente 
celular con algunha das súas funcións e 
establecer as diferenzas entre 
autótrofo e heterótrofo, anabolismo e 
catabolismo e respiración celular e 
fotosíntese. 

CD 
CMCCT 
CAA 
CCL 

 X 

BXB2.1.2. Perfila células 
procariotas e eucariotas e nomea 
as súas estruturas. 

BXB2.2.2. Distinguir nunha imaxe unha 
célula animal dunha vexetal. 

CAA 
CD  X 

BXB2.2.1. Representa 
esquematicamente os orgánulos 
celulares e asocia cada orgánulo 
coa súa función ou coas súas 
funcións. 

BXB2.3.1. Describir os acontecementos 
fundamentais en cada fase da mitose e 
da meiose. 

CCL  X 

BXB2.2.2. Recoñece e nomea 
células animais e vexetais 
mediante microfotografías ou 
preparacións microscópicas. 

BXB2.4.1. Establecer as principais 
diferenzas entre a mitose e a meiose. 

CMCCT 
CD  X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

Bloque 3. Histoloxía 
BXB3.1.1. Identifica os niveis de 
organización celular e determina 
as súas vantaxes para os seres 
pluricelulares. 

BXB3.1.1. Identificar os niveis de 
organización celular. CAA X X 

Bloque 4. A biodiversidade 

BXB4.1.1. Identifica os grandes 
grupos taxonómicos dos seres 
vivos. 

BXB4.1.1. Identificar os grandes grupos 
taxonómicos dos seres vivos e 
relacionar exemplos de seres vivos 
coas categorías taxonómicas ás que 
pertencen (ata  o nivel de Clase) 

CMCCT 
CD 
CAA 

 X 

BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves 
dicotómicas ou outros medios 
para a identificación e 
clasificación de especies de 
animais e plantas. 

BXB4.2.1. Manexar claves dicotómicas 
para a determinación de seres vivos. 

CAA 
CD  X 

BXB4.2.2. Manexa e traballa cos 
sistemas de clasificación e a 
nomenclatura dos seres vivos. 

BXB4.2.2. Entender o sistema de 
clasificación e a nomenclatura dos 
seres vivos. 

CAA 
CD 
CCL 

 X 

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio 
BXB5.1.1. Describe a absorción 
da auga e os sales minerais. 

BXB5.1.1. Describir a absorción da auga 
e os sales minerais. 

CAA 
CMCCT X X 

BXB5.2.1. Coñece e explica a 
composición do zume bruto e os 
seus mecanismos de transporte. 

BXB5.2.1. Indicar a composición do 
zume bruto  

CMCCT 
CCL X X 

BXB5.3.1. Describe os procesos 
de transpiración, intercambio de 
gases e gutación. 

BXB5.3.1. Describir os procesos de 
transpiración, intercambio de gases. 

CMCCT 
CCL  X X 

BXB5.4.1. Explica a composición 
do zume elaborado e os seus 
mecanismos de transporte. 

BXB5.4.1. Explicar a composición do 
zume elaborado. 

CAA 
CMCCT X X 

BXB5.5.1. Detalla os principais 
feitos que acontecen durante 
cada fase da fotosíntese e asocia, 
a nivel de orgánulo, onde se 
producen. 

BXB5.5.1. Describir a fase luminosa e a 
fase escura da fotosíntese. 

CAA 
CMCCT 
CCL 

 X 

BXB5.12.1. Distingue os 
mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual 
nas plantas. 

BXB5.12.1. Distinguir os mecanismos 
de reprodución asexual e a 
reprodución sexual nas plantas. 

CAA 
CMCCT  X 

BXB5.13.1. Diferencia os ciclos 
biolóxicos e briófitas, pteridófitas 
e espermafitas, e as súas fases e 
estruturas características. 

BXB5.13.1. Describir os ciclos biolóxicos 
de briófitas, pteridófitas e espermafitas CMCCT  X 

BXB5.13.2. Interpreta esquemas, 
debuxos, gráficas e ciclos 
biolóxicos dos grupos de plantas. 

BXB5.13.2. Interpretar esquemas, 
debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos 
dos grupos de plantas. 

CAA 
CMCCT 
CAA 
CCL 

 X 

BXB5.14.1. Explica os procesos de 
polinización e de fecundación nas 
espermafitas e diferencia a orixe 
e as partes da semente e do 
froito. 

BXB5.14.1. Explicar os procesos de 
polinización e de fecundación nas 
espermafitas e diferenciar a orixe e as 
partes da semente e do froito. 

CMCCT 
CCL  X 

BXB5.15.1. Distingue os 
mecanismos de diseminación das 
sementes e os tipos de 
xerminación. 

BXB5.15.1. Distinguir os mecanismos 
de diseminación das sementes e 
describir o proceso de xerminación. 

CMCCT  X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

BXB5.16.1. Identifica os 
mecanismos de propagación dos 
froitos. 

BXB5.16.1. Identificar os mecanismos 
de propagación dos froitos. 

CMCCT 
CAA  X 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 
BXB6.1.1. Argumenta as 
diferenzas máis significativas 
entre os conceptos de nutrición e 
alimentación. 

BXB6.1.1. Argumentar as diferenzas 
mais significativas entre os conceptos 
de nutrición e alimentación. 

CAA 
CCL  X 

BXB6.1.2. Coñece as 
características da nutrición 
heterótrofa e distingue os tipos 
principais. 

BXB6.1.2. Indicar as características da 
nutrición heterótrofa e algúns tipos. 

CAA 
CMCCT  X 

BXB6.2.1. Recoñece e diferencia 
os aparellos dixestivos dos 
invertebrados. 

BXB6.2.1. Recoñecer e diferencia os 
aparellos dixestivos dos invertebrados 
e invertebrados. 

CMCCT  X 

BXB6.6.1. Relaciona circulación 
aberta e pechada cos animais 
que a presentan e explica as súas 
vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

BXB6.6.1. Establecer as diferenzas 
entre circulación aberta e pechada. CAA  X 

BXB6.6.2. Asocia representacións 
sinxelas do aparello circulatorio 
co tipo de circulación (simple, 
dobre, incompleta ou completa). 

BXB6.6.2. Identificar esquemas ou 
debuxos dos distintos tipos de 
circulación. 

CD 
CMCCT  X 

BXB6.8.1. Diferencia respiración 
celular e respiración, e explica o 
significado biolóxico de 
respiración celular. 

BXB6.8.1. Diferenciar respiración 
celular e respiración, e explica o 
significado biolóxico de respiración 
celular. 

CAA 
CMCCT  X 

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

BXB6.9.1. Identificar debuxos dos 
distintos aparatos respiratorios cos 
grupos aos que pertencen. 

CD  X 

BXB6.10.1. Define e explica o 
proceso da excreción. 

BXB6.10.1. Definir e explica o proceso 
da excreción. CCL  X 

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

BXB6.12.1. Recoñecer en debuxos 
exemplos de distintos aparatos 
excretores. 

CMCCT  X 

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

BXB6.15.1. Integrar a coordinación 
nerviosa e hormonal, relacionando 
ambas as dúas funcións. 

CAA  X 

BXB6.16.1. Define estímulo, 
receptor, transmisor, efector. 

BXB6.16.1. Definir estímulo, receptor, 
transmisor, efector. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

 X 

BXB6.22.1. Describe as diferenzas 
entre glándulas endócrinas e 
exócrinas. 

BXB6.22.1. Describir as diferenzas 
entre glándulas endócrinas e exócrinas 
e indicar algúns exemplos de cada. 

CCL 
CMCCT  X 

BXB6.22.2. Discrimina a función 
reguladora e en que lugar se 
evidencia a actuación dalgunhas 
das hormonas que actúan no 
corpo humano. 

BXB6.22.2. Explicar o concepto de 
órgano ou tecido diana. 

CAA 
CMCCT  X 

BXB6.22.3. Relaciona cada 
glándula endócrina coa hormona 
ou as hormonas máis 

BXB6.22.3. Describir a función 
reguladora dalgunhas hormonas no 
corpo humano. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

 X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

importantes que segrega, e 
explica a súa función de control. 
BXB6.23.2. Identifica o concepto 
de homeostase e a súa relación 
co sistema nervioso e endócrino. 

BXB6.23.2. Explicar o concepto de 
homeostase. 

CMCCT 
CCL 
CAA 

 X 

BXB6.24.1. Describe as diferenzas 
entre reprodución asexual e 
sexual, e argumenta as vantaxes 
e os inconvenientes de cada 
unha. 

BXB6.24.1. Describir as diferenzas 
entre reprodución asexual e sexual, e 
indicar algunha vantaxe e  
inconveniente de cada unha. 

CCL 
CMCCT  X 

BXB6.24.3. Distingue os tipos de 
reprodución sexual. 

BXB6.24.3. Distinguir os tipos de 
reprodución sexual. CAA  X 

BXB6.26.1. Diferencia os tipos de 
fecundación en animais e as súas 
etapas. 

BXB6.26.1. Diferenciar os tipos de 
fecundación en animais. CMCCT  X 

BXB6.27.1. Identifica as fases do 
desenvolvemento embrionario e 
os acontecementos 
característicos de cada unha. 

BXB6.27.1. Definir desenvolvemento 
embrionario. 

CAA 
CMCCT  X 

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

BXB6.27.2. Diferenciar entre ovíparo, 
ovovivíparo e vivíparo. CMCCT  X 

BXB6.28.1. Identifica as fases dos 
ciclos biolóxicos dos animais. 

BXB6.28.1. Identificar as fases dos 
ciclos biolóxicos dos animais e 
diferenciar entre desenvolvemento 
postembrionario directo e indirecto. 

CAA  X 

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra 
BXB7.1.1. Caracteriza os métodos 
de estudo da Terra sobre a base 
dos procedementos que utiliza e 
as súas achegas e limitacións. 

BXB7.1.1. Interpretar correctamente o 
comportamento das ondas sísmicas.  
Explicar os conceptos de gradiente 
xeotérmico e isostase. 

CMCCT 
CD X X 

BXB7.2.1. Resume a estrutura e 
composición do interior 
terrestre, distinguindo as súas 
capas en función da súa 
composición e da súa mecánica, 
así como as descontinuidades e 
as zonas de transición entre elas. 

BXB7.2.1. Describir os modelos 
xeoquímico e dinámico da Terra. CCL X X 

BXB7.2.2. Sitúa en mapas e 
esquemas as capas da Terra, e 
identifica as descontinuidades 
que permiten diferencialas. 

BXB7.2.2. Identificar as capas da Terra. CMCCT 
CD X X 

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

BXB7.2.3. Establecer as diferenzas 
entre codia continental e oceánica e 
litosfera e astenosfera. 

CCEC X X 

BXB7.3.1. Detalla e enumera 
procesos que deron lugar á 
estrutura actual do planeta. 

BXB7.3.1. Describir o proceso de 
acreción. 

CAA 
CCL X X 

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

BXB7.4.1. Describir os argumentos da 
teoría da deriva continental de 
Wegener. 

CCEC X X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

BXB7.5.1. Identifica os tipos de 
bordos de placas e explica os 
fenómenos asociados a eles. 

BXB7.5.1. Identificar os tipos de bordos 
de placas e explicar algúns fenómenos 
asociados a eles. 
Recoñecer as principais estruturas 
topográficas da superficie terrestre e a 
súa orixe con relación á Tectónica de 
Placas. 

CD 
CMCCT X X 

BXB7.6.1. Distingue métodos 
desenvolvidos grazas ás novas 
tecnoloxías, asociándoos coa 
investigación dun fenómeno 
natural. 

BXB7.6.1. Analizar unha imaxe 
correspondente a unha tomografía 
sísmica. 

CD 
CMCCT X X 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 
BXB8.1.1. Explica a relación entre 
o magmatismo e a tectónica de 
placas, e coñece as estruturas 
resultantes da localización dos 
magmas en profundidade e en 
superficie. 

BXB8.1.1. Relacionar magmatismo e 
tectónica de placas. Describir algunhas 
estruturas magmáticas. 

CMCCT X X 

BXB8.11.1. Asocia os tipos de 
deformación tectónica cos 
esforzos aos que se someten as 
rochas e coas propiedades 
destas. 

BXB8.11.1. Diferenciar as deformacións 
por rotura das deformacións plásticas e 
as súas causas. 

CAA X X 

BXB8.11.2. Relaciona os tipos de 
estruturas xeolóxicas coa 
tectónica de placas. 

BXB8.11.2. Asociar algunhas estruturas 
xeolóxicas coa tectónica de placas. CD X X 

BXB8.12.2. Recoñece e clasifica 
os tipos de falla, identificando os 
elementos que a constitúen. 

BXB8.12.2. Recoñecer os tipos de falla, 
identificando os elementos que a 
constitúen. 

CAA 
CMCCT X X 

ANATOMÍA APLICADA 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

2. Organización básica do corpo humano 
AAB2.1.1. Diferencia os niveis de 
organización do corpo humano.  

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de 
organización do corpo humano.  CMCCT X X 

AAB2.1.2. Describe a 
organización xeral do corpo 
humano utilizando diagramas e 
modelos. 

AAB2.1.2. Describe a organización xeral 
do corpo humano. CMCCT X X 

AAB2.1.3. Especifica as funcións 
vitais do corpo humano, 
sinalando as súas características 
máis salientables. 

AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais 
do corpo humano. CMCCT X X 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e 
os sistemas, e relaciónaos coas 
súas funcións. 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os 
sistemas, e relaciónaos coas súas 
funcións. 

CMCCT X X 

3. O sistema locomotor 
AAB3.1.4. Describe a estrutura e 
a función do sistema muscular, 
identificando a súa 
funcionalidade como parte activa 
do sistema locomotor. 

AAB3.1.4. Describe a estrutura e a 
función do sistema muscular. CMCCT X X 

4. O sistema cardiopulmonar 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

AAB4.1.1. Describe a estrutura e 
a función dos pulmóns, 
detallando o intercambio de 
gases que ten lugar neles e a 
dinámica de ventilación 
pulmonar asociada. 

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a 
función dos pulmóns. 
Describe o intercambio de gases que 
ten lugar neles. 
Describe a dinámica de ventilación 
pulmonar. 

CMCCT X X 

AAB4.1.2. Describe a estrutura e 
a función do sistema 
cardiovascular, explicando a 
regulación e a integración de 
cada compoñente. 

AAB4.1.2. Describe a estrutura e a 
función do sistema cardiovascular. CMCCT X X 

AAB4.1.3. Relaciona o latexo 
cardíaco, o volume e a 
capacidade pulmonar coa 
actividade física asociada a 
actividades artísticas de diversa 
índole. 

AAB4.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, 
o volume e a capacidade pulmonar coa 
actividade física. 

CMCCT  X 

AAB4.2.3. Identifica as principais 
patoloxías que afectan o sistema 
cardiopulmonar en relación coas 
causas máis habituais e cos seus 
efectos nas actividades artísticas. 

AAB4.2.3. Identifica as principais 
patoloxías que afectan o sistema 
cardiopulmonar. 

CMCCT  X 

AAB4.2.5. Recoñece hábitos e 
costumes saudables para o 
sistema cardiorrespiratorio e o 
aparello de fonación, nas accións 
motoras inherentes ás 
actividades artísticas corporais e 
na vida cotiá. 

AAB4.2.5. Recoñece hábitos e 
costumes saudables para o sistema 
cardiorrespiratorio e o aparello de 
fonación. 

CMCCT  X 

5. O sistema de achega e utilización da enerxía 
AAB5.1.1. Describe os procesos 
metabólicos de produción de 
enerxía polas vías aeróbica e 
anaeróbica, e xustifica o seu 
rendemento enerxético e a súa 
relación coa intensidade e a 
duración da actividade. 

AAB5.1.1. Describe os procesos 
metabólicos de produción de enerxía  e 
xustifica o seu rendemento enerxético. 

CMCCT X X 

AAB5.1.2. Xustifica o papel do 
ATP como transportador da 
enerxía libre, asociándoo coa 
subministración continua e 
adaptada ás necesidades do 
corpo humano. 

AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP 
como transportador da enerxía. CMCCT X X 

AAB5.2.1. Identifica a estrutura 
dos aparellos e dos órganos que 
interveñen nos procesos de 
dixestión e absorción dos 
alimentos e nutrientes, en 
relación coas súas funcións en 
cada etapa. 

AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos 
aparellos e dos órganos que interveñen 
nos procesos de dixestión e absorción 
dos alimentos e nutrientes. 

CMCCT X X 

AAB5.2.2. Distingue os procesos 
que interveñen na dixestión e na 
absorción dos alimentos e dos 
nutrientes, vinculándoos coas 
estruturas orgánicas implicadas 
en cada un. 

AAB5.2.2. Distingue os procesos que 
interveñen na dixestión e na absorción 
dos alimentos e dos nutrientes. 

CMCCT X X 

AAB5.3.1. Discrimina os 
nutrientes enerxéticos dos non 

AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes 
enerxéticos dos non enerxéticos. CMCCT X X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

enerxéticos, en relación cunha 
dieta sa e equilibrada. 
AAB5.3.2. Relaciona a hidratación 
co mantemento dun estado 
saudable, calculando o consumo 
de auga diario necesario en 
distintas circunstancias ou 
actividades. 

AAB5.3.2. Relaciona a hidratación co 
mantemento dun estado saudable. CMCCT X X 

AAB5.3.3. Elabora dietas 
equilibradas, calculando o 
balance enerxético entre 
inxestión e actividade, e 
argumenta a súa influencia na 
saúde e no rendemento físico. 

AAB5.3.3. Elabora dietas equilibradas, 
calculando o balance enerxético entre 
inxestión e actividade. 

CMCCT  X 

AAB5.3.4. Recoñece hábitos 
alimentarios saudables e 
prexudiciais para a saúde, e saca 
conclusións para mellorar o 
benestar persoal. 

AAB5.3.4. Recoñece hábitos 
alimentarios saudables e prexudiciais 
para a saúde. 

CMCCT  X 

AAB5.4.1. Identifica os principais 
trastornos do comportamento 
nutricional e argumenta os 
efectos que teñen para a saúde. 

AAB5.4.1. Identifica os principais 
trastornos do comportamento 
nutricional. 

CMCCT  X 

AAB5.4.2. Recoñece os factores 
sociais, incluíndo os derivados do 
propio traballo artístico que 
conducen á aparición nos 
trastornos do comportamento 
nutricional. 

AAB5.4.2. Recoñece os factores sociais 
que conducen á aparición nos 
trastornos do comportamento 
nutricional. 

CSC  X 

8. Elementos comúns 
AAB8.1.1. Compila información, 
utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, 
de forma sistematizada e 
aplicando criterios de procura 
que garantan o acceso a fontes 
actualizadas e rigorosas na 
materia. 

AAB8.1.1. Compila información, 
utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
forma sistematizada. 

CD 
CAA X X 

AAB8.1.2. Comunica e comparte 
a información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para a súa 
discusión ou difusión. 

AAB8.1.2. Comunica e comparte a 
información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada. 

CCL 
CD X X 

AAB8.2.1. Aplica unha 
metodoloxía científica na 
formulación e na resolución de 
problemas sinxelos sobre 
algunhas funcións importantes 
da actividade artística. 

AAB8.2.1. Aplica unha metodoloxía 
científica na formulación e na 
resolución de problemas sinxelos. 

CMCCT 
CAA X X 

AAB8.2.2. Amosa curiosidade, 
creatividade, actividade 
indagadora e espírito crítico, e 
recoñece que son trazos 
importantes para aprender a 
aprender. 

AAB8.2.2. Amosa curiosidade, 
creatividade, actividade indagadora e 
espírito crítico. 

CAA 
CSIEE X X 

AAB8.2.3. Coñece e aplica 
métodos de investigación que 
permitan desenvolver proxectos 
propios. 

AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos de 
investigación que permitan 
desenvolver proxectos propios. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

X X 

AAB8.3.1. Participa na 
planificación das tarefas, 

AAB8.3.1. Participa na planificación das 
tarefas, asume o traballo 

CAA X X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

asumindo o traballo 
encomendado, e comparte as 
decisións tomadas en grupo. 

encomendado, e comparte as decisións 
tomadas en grupo. 

CSIEE 

AAB8.3.2. Valora e reforza as 
achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras, 
e apoia o traballo das demais 
persoas. 

AAB8.3.2. Valora as achegas dos 
compañeiros e das compañeiras e 
apoia o traballo das demais persoas. 

CAA 
CSC X X 

CULTURA CIENTÍFICA 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

Bloque 1: Procedementos de traballo 
CCIB1.1.1. Analiza un texto 
científico e valora de forma 
crítica o seu contido. 

CCIB1.1.1. Comenta de forma crítica o 
contido dun texto científico. 

CAA 
CCL X X 

CCIB1.1.2. Presenta información 
sobre un tema tras realizar unha 
procura guiada de fontes de 
contido científico, utilizando 
tanto os soportes tradicionais 
como internet. 

CCIB1.1.2. Presenta información sobre 
un tema tras realizar unha procura 
utilizando tanto os soportes 
tradicionais como internet. 

CCL 
CD 
CAA 

X X 

CCIB1.2.1. Analiza o papel da 
investigación científica como 
motor da nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da historia. 

CCIB1.2.1. Valora o papel da 
investigación científica como motor da 
nosa sociedade ao longo da historia. 

CAA 
CCEC X X 

CCIB1.3.1. Comenta artigos 
científicos divulgativos realizando 
valoracións críticas e análise das 
consecuencias sociais, e defende 
en público as súas conclusións. 

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos 
divulgativos e defende en público as 
súas conclusións. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

X X 

Bloque 2. A Terra e a vida 
CCIB2.4.1. Coñece e explica as 
teorías acerca da orixe da vida na 
Terra. 

CCIB2.4.1. Coñece as teorías acerca da 
orixe da vida na Terra. CMCCT X X 

CCIB2.4.2. Describe as últimas 
investigacións científicas en torno 
ao coñecemento da orixe e o 
desenvolvemento da vida na 
Terra. 

CCIB2.4.2. Coñece as últimas 
investigacións científicas en torno ao 
coñecemento da orixe e o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

CCEC X X 

CCIB2.5.1. Describe as probas 
biolóxicas, paleontolóxicas e 
moleculares que apoian a teoría 
da evolución das especies. 

CCIB2.5.1. Describe algunha das probas 
que apoian a teoría da evolución das 
especies. 

CMCCT X X 

CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de 
Darwin e Lamarck para explicar a 
selección natural. 

CCIB2.5.2. Explica as diferenzas entre 
as teorías de Darwin e Lamarck para 
explicar a evolución. 

CMCCT X X 

CCIB2.5.3. Enfronta o 
neodarwinismo coas explicacións 
non científicas sobre a evolución. 

CCIB2.5.3. Critica as explicacións non 
científicas sobre a evolución utilizando 
argumentos científicos. 

CMCCT X X 

CCIB2.6.1. Establece as etapas 
evolutivas dos homínidos ata 
chegar ao Homo sapiens, 
salientando as súas 
características fundamentais, 
como a capacidade cranial e 
altura. 

CCIB2.6.1. Identifica as etapas 
evolutivas dos homínidos ata chegar ao 
Homo sapiens. 

CMCCT X X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

CCIB2.6.2. Valora de forma crítica 
as informacións asociadas ao 
Universo, á Terra e á orixe das 
especies, distinguindo entre 
información científica real, 
opinión e ideoloxía.  

CCIB2.6.2 Distingue as informacións 
científicas asociadas á orixe das 
especies, das ideoloxías.  

CSC X X 

Bloque 3. Avances en biomedicina 
CCIB3.2.1. Establece a existencia 
de alternativas á medicina 
tradicional, valorando o seu 
fundamento científico e os riscos 
que levan consigo.  

CCIB3.2.1. Valora as alternativas á 
medicina tradicional baseándose no 
seu fundamento científico.  

CSC X X 

CCIB3.3.1. Propón os 
transplantes como alternativa no 
tratamento de certas doenzas, 
valorando as súas vantaxes e os 
seus inconvenientes. 

CCIB3.3.1. Identifica os transplantes 
como alternativa no tratamento de 
certas doenzas, describindo as 
principais avantaxes e inconvenientes. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

 X 

Bloque 4. A revolución xenética 
CCIB4.1.1. Coñece e explica o 
desenvolvemento histórico dos 
estudos levados a cabo dentro do 
campo da xenética. 

CCIB4.1.1. Clasifica de forma secuencial 
os estudos levados a cabo dentro do 
campo da xenética. 

CCEC X X 

CCIB4.2.1. Sabe situar a 
información xenética que posúe 
calquera ser vivo, establecendo a 
relación xerárquica entre as 
estruturas, desde o nucleótido 
ata os xenes responsables da 
herdanza. 

CCIB4.2.1. Sabe que a información 
xenética que posúe calquera ser vivo 
está nas moléculas do ADN situadas no 
núcleo de todas as células. Identifica os 
nucleótidos como os monómeros dos 
ácidos nucleicos e valora a súa 
importancia como responsables da 
herdanza. 

CAA 
CMCCT  X 

CCIB4.3.1. Coñece e explica a 
forma en que se codifica a 
información xenética no ADN, 
xustificando a necesidade de 
obter o xenoma completo dun 
individuo e descifrar o seu 
significado. 

CCIB4.3.1. Coñece a forma en que se 
codifica a información xenética no 
ADN, sinalando a utilidade de coñecer  
o xenoma completo dun individuo. 

CMCCT 
CD 
CCL 

 X 

CCIB4.4.1. Describe e analiza as 
aplicacións da enxeñaría xenética 
na obtención de fármacos, 
transxénicos e terapias xénicas. 

CCIB4.4.1. Enumera as aplicacións da 
enxeñaría xenética na obtención de 
fármacos, transxénicos e terapias 
xénicas. 

CCL  X 

CCIB4.5.1. Establece as 
repercusións sociais e 
económicas da reprodución 
asistida e a selección e 
conservación de embrións.  

CCIB4.5.1. Recoñece as repercusións 
sociais e económicas da reprodución 
asistida e a selección e conservación de 
embrións.  

CAA 
CCL 
CSC 

 X 

CCIB4.6.1. Describe e analiza as 
posibilidades que ofrece a 
clonación en diferentes campos. 

CCIB4.6.1. Describe as posibilidades 
que ofrece a clonación en diferentes 
campos. 

CAA  X 

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de 
células nai en función da súa 
procedencia e da súa capacidade 
xenerativa, e establece en cada 
caso as aplicacións principais. 

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células 
nai en función da súa procedencia e 
establece en cada caso as aplicacións 
principais. 

CMCCT  X 

CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e 
os inconvenientes dos alimentos 
transxénicos, razoando a 
conveniencia ou non do seu uso. 

CCIB4.8.2. Enumera as vantaxes e os 
inconvenientes dos alimentos 
transxénicos, razoando a conveniencia 
ou non do seu uso. 

CMCCT  X 
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2º BACHARELATO 

BIOLOXÍA 

Non se pode esquecer que o marco onde teñen que desenvolverse esta enorme cantidade 
de contidos e prácticas é nun curso fortemente condicionado pola avaliación externa que, se 
ben permitiralle ao alumno obter o título de bacharelato, tamén determinará o seu acceso á 
carreira universitaria da súa elección. Moitos dos alumnos que cursan a materia pretenden 
acceder a carreiras con notas de corte moi altas. Por todo elo, por riba dos obxectivos do curso 
arriba explicados, o obxectivo principal da materia será a adquisición de aqueles coñecementos 
que lles permitirán non só superar a avaliación externa, senón facelo cunha alta puntuación para 
que poidan levar a cabo a súa vocación. O enfoque de dita proba é única e exclusivamente de 
contidos. A única competencia que deben desenvolver os alumnos é a da súa capacidade 
memorística xa que, a maior capacidade, maior nota. Por todo elo, ao longo deste curso 
priorizarase a aprendizaxe memorística e detrimento das prácticas de laboratorio e o 
desenvolvemento de competencias dado o inabarcable número de estándares de contido a 
desenvolver. 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2º 3ª 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

BB1.1.2. Clasifica os tipos de 
bioelementos relacionando cada 
un coa súa proporción e coa súa 
función biolóxica. 

BB1.1.2. Diferencia bioelementos 
primarios de secundarios e 
oligoelementos. Coñece as principais 
funcións biolóxicas que levan a cabo. 
Enumera os principios inmediatos. 

CAA X  

BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a 
formación de moléculas 
inorgánicas e orgánicas presentes 
nos seres vivos. 

BB1.1.3. Diferencia os enlaces iónicos 
dos covalentes. Distingue as pontes de 
hidróxeno e as disulfuro. Describe as 
Forzas de Van der Waals, as 
interaccións hidrofóbicas e 
electrostáticas. 

CMCCT 
CD X  

BB1.2.1. Relaciona a estrutura 
química da auga coas súas 
funcións biolóxicas. 

BB1.2.1. Describe a estrutura química 
da auga. Relaciona a estrutura química, 
coas propiedades da auga e coas súas 
funcións biolóxicas. 

CAA X  

BB1.2.2. Distingue os tipos de 
sales minerais, e relaciona a 
composición coa función. 

BB1.2.2. Enumera as formas de 
presentarse os sales minerais nos seres 
vivos e enumera exemplos de cada 
tipo.  

CMCCT X  

BB1.2.3. Contrasta e realiza 
experiencias dos procesos de 
difusión, osmose e diálise, e 
interpreta a súa relación coa 
concentración salina das células. 

BB1.2.3. Identifica en estudo de casos 
os procesos de difusión, osmose e 
diálise, e anticipa o resultado 
describindo o proceso que ten lugar 
respecto a concentración salina e o 
tamaño de partículas. 

CMCCT 
CAA 
CD 

X  

BB1.3.1. Recoñece e clasifica os 
tipos de biomoléculas orgánicas, 
e relaciona a súa composición 
química coa súa estrutura e coa 

BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos 
de biomoléculas orgánicas. Identifica a 
súa estrutura. Describe a súa función. 

CAA 
CSIEE X  
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2º 3ª 

súa función. 
BB1.3.2. Deseña e realiza 
experiencias identificando en 
mostras biolóxicas a presenza de 
moléculas orgánicas. 

BB1.3.2. Deseña experiencias para 
identificar en mostras biolóxicas a 
presenza de glícidos. 

CSIEE 
CMCCT X  

BB1.4.1. Identifica os monómeros 
e distingue os enlaces químicos 
que permiten a síntese das 
macromoléculas: enlaces O-
glicosídico, enlace éster, enlace 
peptídico e enlace O-
nucleosídico. 

BB1.4.1. Describe e identifica os 
monómeros e os grupos funcionais das 
principais biomoléculas. Describe e 
identifica os enlaces O-glicosídico, 
enlace éster, enlace peptídico e enlace 
O-nucleosídico.  

CMCCT 
CD X  

BB1.5.1. Describe a composición 
e a función das principais 
biomoléculas orgánicas. 

BB1.5.1. Coñece a composición e 
describe a función das principais 
biomoléculas orgánicas. Explica as 
diferentes isomerías e o 
comportamento dos lípidos en medio 
acuoso. Describe os diferentes niveis 
estruturais das proteínas e o seu 
carácter anfótero.  

CCL  X  

BB1.6.1. Contrasta o papel 
fundamental dos encimas como 
biocatalizadores, e relaciona as 
súas propiedades coa súa función 
catalítica. 

BB1.6.1. Explica o funcionamento dos 
enzimas como biocatalizadores. 
Describe como afectan diferentes 
factores á actividade enzimática.  

CAA 
CMCCT 
CCL 
CD 

 X 

BB1.7.1. Identifica os tipos de 
vitaminas asociando a súa 
imprescindible función coas 
doenzas que preveñen. 

BB1.7.1. Clasifica as principais 
vitaminas. Sinala as principais doenzas 
que produce a súa carencia. Relaciona 
as vitaminas cos cofactores 
enzimáticos. 

CAA 
CD  X 

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

BB2.1.1. Compara unha célula 
procariota con unha eucariótica, 
e identifica os orgánulos 
citoplasmático presentes nelas. 

BB2.1.1. Compara unha célula 
procariota con unha eucariota e 
enumera as estruturas e orgánulos 
citoplasmáticos presentes nelas. 
Identifica células procariotas e 
eucariotas en imaxes procedentes de 
microscopio óptico e electrónico. 

CAA 
CMCCT 
CD 

 X 

BB2.2.1. Esquematiza os 
orgánulos citoplasmáticos e 
recoñece as súas estructuras. 

BB2.2.1. Identifica os orgánulos e 
estruturas citoplasmáticas en 
micrografías e debuxos esquemáticos 
da célula. Diferencia as células vexetais 
das animais. 

CSIEE  X 

BB2.2.2. Analiza a relación entre 
a composición química, a 
estrutura e a ultraestructura dos 
orgánulos celulares, e a súa 
función. 

BB2.2.2. Relaciona a composición 
química, a estrutura e a ultraestructura 
dos orgánulos e estruturas celulares, e 
a súa función. Compara a membrana 
plasmática, a parede celular e a parede 
bacteriana. Explica a Teoría 
endosimbionte. Enumera os orgánulos 
e estruturas implicados no transporte 
vesicular.  

CSIEE 
CD 
CCL 
CAA 

 X 

BB2.3.1. Identifica as fases do 
ciclo celular, e explica os 
principais procesos que 
acontecen en cada unha. 

BB2.3.1. Relaciona as diferentes fases 
do ciclo celular cos principais procesos 
que acontecen en cada unha. Diferenza 
cromatina de cromosomas, describindo 
os grados de empaquetado 

CCL  
CD  X 
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intermedios. Utiliza a nomenclatura 
axeitada para explicar un cariotipo. 

BB2.4.1. Recoñece en 
microfotografías e esquemas as 
fases da mitose e da meiose, e 
indica os acontecementos 
básicos que se producen en cada 
unha. 

BB2.4.1. Identifica en microfotografías 
e esquemas as fases da mitose e da 
meiose e explica os acontecementos 
máis salientables que se producen en 
cada unha. 

CAA 
CCL 
CMCCT 
CD 

 X 

BB2.4.2. Establece as analoxías e 
as diferenzas máis significativas 
entre mitose e meiose. 

BB2.4.2. Enumera as analoxías e as 
diferenzas máis significativas entre 
mitose e meiose, reprodución asexual 
e sexual. 

CAA 
CSIEE  X 

BB2.5.1. Resume a relación da 
meiose coa reprodución sexual, o 
aumento da variabilidade 
xenética e a posibilidade de 
evolución das especies. 

BB2.5.1. Explica o significado biolóxico 
da meiose. Compara a 
espermatoxénese coa ovoxénese. 

CAA 
CCL  
CMCCT 

 X 

BB2.6.1. Compara e distingue os 
tipos e os subtipos de transporte 
a través das membranas, e 
explica detalladamente as 
características de cada un. 

BB2.6.1. Explica o transporte a través 
das membranas diferenciando os 
distintos mecanismos. 

CAA 
CCL  
CSIEE 

 X 

BB2.7.1. Define e interpreta os 
procesos catabólicos e os 
anabólicos, así como os 
intercambios enerxéticos 
asociados a eles. 

BB2.7.1. Define e diferencia os 
procesos catabólicos e os anabólicos. 

CAA 
CSIEE 
CCL  

 X 

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a 
nivel de orgánulo, o lugar onde 
se produce cada un destes 
procesos, e diferencia en cada 
caso as rutas principais de 
degradación e de síntese, e os 
encimas e as moléculas máis 
importantes responsables dos 
devanditos procesos. 

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel 
de orgánulo, o lugar onde se producen 
as diferentes fases da respiración 
celular, da fermentación, b- oxidación 
dos ácidos graxos e desaminación 
oxidativa. Identifica as moléculas máis 
importantes responsables dos 
devanditos procesos. Relaciona a 
respiración celular coas outras rutas 
catabólicas.  

CAA 
CCL 
CMCCT 

 X 

BB2.9.1. Contrasta as vías 
aeróbicas e anaeróbicas, e 
establece a súa relación co seu 
rendemento enerxético. 

BB2.9.1. Diferencia as vías aerobias e 
anaerobias. Valora o seu rendemento 
enerxético e realiza esquemas da 
relación entre as diferentes vías. Sitúa 
e explica a gliconeoxénese e a 
lipoxénese. 

CMCCT  X 

BB2.9.2. Valora a importancia das 
fermentacións en numerosos 
procesos industriais, e recoñece 
as súas aplicacións. 

BB2.9.2. Describe o proceso de 
fermentación e a súa importancia para 
o ser humano. 

CCEC 
CSC  X 

BB2.10.1.Identifica e clasifica os 
tipos de organismos 
fotosintéticos. 

BB2.10.1 Enumera os tipos de 
organismos fotosintéticos. 

CAA 
CSIEE  X 

BB2.10.2. Localiza a nivel 
subcelular onde se leva a cabo 
cada fase, e destaca os procesos 
que teñen lugar. 

BB2.10.2. Sitúa a nivel subcelular onde 
se leva a cabo cada fase da fotosíntese. 
Explica os procesos que teñen lugar en 
cada fase. 

CAA  X 

BB2.11.1. Contrasta a 
importancia biolóxica da 

BB2.11.1. Describe as consecuencias 
que tería para a vida na Terra a 

CSC 
CCEC  X 
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fotosíntese para o mantemento 
da vida na Terra. 

aniquilación dos organismos 
fotosintéticos. 

BB2.12.1. Valora o papel 
biolóxico dos organismos 
quimiosintéticos.  

BB2.12.1. Pon exemplos do papel 
biolóxico dos organismos 
quimiosintéticos.  

CCEC  X 

Bloque 3. Xenética e evolución 

BB3.1.1. Describe a estrutura e a 
composición química do ADN, e 
recoñece a súa importancia 
biolóxica como molécula 
responsable do almacenamento, 
a conservación e a transmisión da 
información xenética. 

BB3.1.1. Describe a estrutura e a 
composición química do ADN Comenta 
os experimentos que demostraron que 
o ADN era o portador da información 
xenética. Valora a transcendencia da 
aportación de Watson e Crick na 
Xenética molecular. Explica o concepto 
de xene. 

CCL  
CSC 
CCEC 

X  

BB3.2.1. Diferencia as etapas da 
replicación e identifica os 
encimas implicados nela. 

BB3.2.1. Explica o experimento de 
Meselson y Stahl. Comprende as 
etapas da replicación do ADN en 
eucariotas. Explica o papel dos 
principais enzimas que interveñen nela. 

CAA 
CMCCT X  

BB3.3.1. Establece a relación do 
ADN co proceso da síntese de 
proteínas. 

BB3.3.1. Describe o fluxo da 
información xenética nos seres vivos e 
o proceso de transcrición. 

CAA 
CMCCT X X 

BB3.4.1. Diferencia os tipos de 
ARN e a función de cada un nos 
procesos de transcrición e 
tradución. 

BB3.4.1. Describe o papel do ARNm, 
ARNt e ARNr na biosíntese de 
proteínas. 

CAA X X 

BB3.4.2. Recoñece e indica as 
características fundamentais do 
código xenético, e aplica ese 
coñecemento á resolución de 
problemas de xenética 
molecular. 

BB3.4.2. Utiliza o código xenético para 
á resolución de problemas de xenética 
molecular. Enumera as características 
do código xenético. 

CAA 
CMCCT X X 

BB3.5.1. Interpreta e explica 
esquemas dos procesos de 
replicación, transcrición e 
tradución. 

BB3.5.1. Elabora esquemas explicativos 
dos procesos de replicación, 
transcrición e tradución. 

CD 
CMCCT X X 

BB3.5.2. Resolve exercicios 
prácticos de replicación, 
transcrición e tradución, e de 
aplicación do código xenético. 

BB3.5.2. Resolve casos prácticos de 
replicación, transcrición e tradución. CMCCT X X 

BB3.5.3. Identifica e distingue os 
encimas principais relacionados 
cos procesos de transcrición e 
tradución. 

BB3.5.3. Coñece o papel dos enzimas 
principais relacionados cos procesos de 
transcrición e tradución. Identifica a 
estrutura dun xene e as diferenzas en 
eucariotas e procariotas. Interpreta en 
esquemas o modelo do operón. 

CAA 
CD X X 

BB3.6.1. Describe o concepto de 
mutación e establece a súa 
relación cos fallos na transmisión 
da información xenética. 

BB3.6.1. Explica as posibles causas da 
aparición de mutacións. CCL  X X 

BB3.6.2. Clasifica as mutacións e 
identifica os axentes mutaxénicos 
máis frecuentes. 

BB3.6.2. Clasifica os tipos de mutacións 
e pon exemplos de axentes 
mutaxénicos frecuentes. 

CAA 
CSC X X 

BB3.7.1. Asocia a relación entre a 
mutación e o cancro, e determina 

BB3.7.1. Xustifica a relación entre a 
mutación e o cancro. 

CAA 
CSC X X 
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os riscos que implican algúns 
axentes mutaxénicos. 

CCEC 

BB3.7.2. Destaca a importancia 
das mutacións na evolución e na 
aparición de novas especies. 

BB3.7.2. Razoa a relación entra 
mutacións e evolución, e na aparición 
de novas especies. 

CAA 
CSC 
CCEC 

 X 

BB3.8.1. Resume e realiza 
investigacións sobre as técnicas 
desenvolvidas nos procesos de 
manipulación xenética para a 
obtención de organismos 
transxénicos. 

BB3.8.1. Coñece as técnicas para a 
obtención de organismos transxénicos: 
PCR, Enzimas de restrición, Vectores, 
Secuenciación e Clonación. Define 
Xenómica e Proteómica. 

CCL 
CD 
CAA 

 X 

BB3.9.1. Recoñece e indica os 
descubrimentos máis recentes 
sobre o xenoma humano e as 
súas aplicacións en enxeñaría 
xenética, e valora as súas 
implicacións éticas e sociais. 

BB3.9.1. Coñece algunhas das 
conclusións do Proxecto Xenoma 
Humano e razoa as súas implicacións 
sociais. 

CSC 
CCEC  X 

BB3.10.1. Analiza e predí 
aplicando os principios da 
xenética mendeliana, os 
resultados de exercicios de 
transmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres ligados 
ao sexo e influídos polo sexo. 

BB3.10.1. Enumera as leis de Mendel e 
as recoñece en problemas de xenética. 
Relaciona as leis co comportamento 
dos cromosomas durante a meiose. 
Resolve mecanicamente exercicios de 
transmisión de caracteres autosómicos, 
caracteres ligados ao sexo e influídos 
polo sexo. Utiliza a nomenclatura 
axeitada para resolvelos. 

CAA 
CMCCT  X 

BB3.11.1. Argumenta evidencias 
que demostran o feito evolutivo. 

BB3.11.1. Xustifica a Teoría da 
evolución utilizando diversas 
evidencias. 

CSIEE 
CCL  X X 

BB3.12.1. Identifica os principios 
da teoría darwinista e 
neodarwinista, e compara as súas 
diferenzas. 

BB3.12.1. Diferencia a teoría darwinista 
da neodarwinista. Manexa o concepto 
de Selección natural. 

CAA X X 

BB3.13.1. Distingue os factores 
que inflúen nas frecuencias 
xénicas. 

BB3.13.1. Coñece o equilibrio Hardy-
Weinberg e enumera os factores que o 
alteran. 

CMCCT X X 

BB3.14.1. Ilustra a relación entre 
mutación e recombinación, o 
aumento da diversidade e a súa 
influencia na evolución dos seres 
vivos. 

BB3.14.1. Xustifica o papel na 
evolución da mutación e da 
recombinación relacionándoo co 
aumento da diversidade dos seres 
vivos e a adaptación.  

CSC 
CCEC X X 

BB3.15.1. Distingue tipos de 
especiación e identifica os 
factores que posibilitan a 
segregación dunha especie 
orixinal en dúas especies 
diferentes. 

BB3.15.1. Enumera os factores que 
favorecen a especiación. 

CCEC 
CAA X X 

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía 

BB4.1.1. Clasifica os 
microorganismos no grupo 
taxonómico ao que pertencen. 

BB4.1.1. Clasifica taxonomicamente os 
principais microorganismos. Clasifica as 
formas acelulares en grupos. 

CSIEE 
CAA 
CD 

 X 

BB4.2.1. Analiza a estrutura e a 
composición dos 
microorganismos e relaciónaas 

BB4.2.1. Describe a estrutura e a 
composición dos microorganismos e 
formas acelulares. Relaciona a 

CSIEE 
CAA 
CD 

 X 
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coa súa función. estrutura coa función. Explica o ciclo 
lítico e o lisoxénico dos virus. 

CMCCT 

BB4.4.1. Recoñece e explica o 
papel fundamental dos 
microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 

BB4.4.1. Pon exemplos do papel dos 
microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos do carbono e o nitróxeno. 

CCL  
CMCCT  X 

BB4.5.1. Relaciona os 
microorganismos patóxenos máis 
frecuentes coas doenzas que 
orixinan. 

BB4.5.1. Clasifica microorganismos 
patóxenos frecuentes nos seus grupos 
taxonómicos e identifica as doenzas 
que orixinan. 

CSC 
CD 
CMCCT 

 X 

BB4.6.1. Analiza a intervención 
dos microorganismos en 
numerosos procesos naturais e 
industriais, e as súas numerosas 
aplicacións 

BB4.6.1. Pon exemplos da intervención 
dos microorganismos en procesos 
naturais e industriais de interese 
humano. 

CAA 
CCEC 
CSC 
CMCCT 

 X 

BB4.6.2. Recoñece e identifica os 
tipos de microorganismos 
implicados en procesos 
fermentativos de interese 
industrial. 

BB4.6.2. Identifica algúns dos tipos de 
microorganismos implicados en 
procesos fermentativos de interese 
industrial. 

CCEC 
CSC 
CMCCT 

 X 

BB4.6.3. Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e a enxeñaría 
xenética na obtención de 
produtos farmacéuticos, en 
medicina e en biorremediación, 
para o mantemento e a mellora 
do medio. 

BB4.6.3. Pon exemplos das aplicacións 
de interese social da Biotecnoloxía e a 
Enxeñaría Xenética. Analiza o problema 
da resistencia bacteriana aos 
antibióticos. 

CD 
CCEC 
CMCCT 

 X 

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 
BB5.1.1. Analiza os mecanismos 
de autodefensa dos seres vivos e 
identifica os tipos de resposta 
inmunitaria. 

BB5.1.1. Xerarquiza os diferentes 
mecanismos de defensa dos seres 
vivos. Cita os diferentes elementos da 
defensa inespecífica. 

CAA 
CSIEE  X 

BB5.2.1. Describe as 
características e os métodos de 
acción das células implicadas na 
resposta inmune. 

BB5.2.1. Diferencia a resposta celular 
da humoral. Identifica a orixe das 
células inmunocompetentes. 

CCL  
CMCCT  X 

BB5.3.1. Compara as 
características da resposta 
inmune primaria e secundaria. 

BB5.3.1. Explica como se produce a 
memoria inmunitaria. 

CAA 
CCL 
CD 

 X 

BB5.4.1. Define os conceptos de 
antíxeno e de anticorpo, e 
recoñece a estrutura e a 
composición química dos 
anticorpos. 

BB5.4.1. Utiliza adecuadamente os 
conceptos de antíxeno e de anticorpo. 
Identifica en debuxos a estrutura dos 
anticorpos e describe a súa 
composición química. 

CCL  
CAA 
CMCCT 

 X 

BB5.5.1. Clasifica os tipos de 
reacción antíxeno-anticorpo e 
resume as características de cada 
un. 

BB5.5.1. Describe os tipos de reacción 
antíxeno-anticorpo. 

CAA 
CD  X 

BB5.6.1. Destaca a importancia 
da memoria inmunolóxica no 
mecanismo de acción da resposta 
inmunitaria e asóciaa coa síntese 
de vacinas e soros. 

BB5.6.1. Relaciona a memoria 
inmunolóxica coa síntese de vacinas e 
soros. 

CAA 
CD 
CCL 

 X 

BB5.7.1. Resume as principais 
alteracións e disfuncións do 

BB5.7.1. Pon exemplos das principais 
alteracións e disfuncións do sistema 

CCL   X 
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sistema inmunitario, e analiza as 
diferenzas entre alerxias e 
inmunodeficiencias. 

inmunitario. Diferencia as alerxias das 
inmunodeficiencias. Relaciona o cancro 
coa inmunidade. 

CSIEE 
CSC 

BB5.8.1. Describe o ciclo de 
desenvolvemento do VIH. 

BB5.8.1. Sinala nun esquema do ciclo 
de desenvolvemento do VIH as 
diferentes etapas. 

CAA 
CD 
CCL  
CMCCT 

 X 

BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos 
das doenzas autoinmunes máis 
frecuentes, así como os seus 
efectos sobre a saúde. 

BB5.9.1. Cita exemplos das doenzas 
autoinmunes máis frecuentes. 

CSIEE 
CSC 
CCEC 

 X 

BB5.10.1. Recoñece e valora as 
aplicacións da inmunoloxía e da 
enxeñaría xenética para a 
produción de anticorpos 
monoclonais. 

BB5.10.1. Exemplifica o uso de 
anticorpos monoclonais na medicina 
actual. 

CSC 
CCEC  X 

BB5.10.2. Describe os problemas 
asociados ao transplante de 
órganos, e identifica as células 
que actúan. 

BB5.10.2. Aplica os seus coñecementos 
en Inmunidade para explicar o 
rexeitamento nos transplantes, con 
especial atención ao CMH. 

CAA 
CSC 
CCEC 

 X 

BB5.10.3. Clasifica e entende os 
tipos de transplantes, e relaciona 
os avances neste ámbito co 
impacto futuro na doazón de 
órganos, medula e sangue.  

BB5.10.3. Enumera os tipos de 
transplantes. Fundamenta a 
importancia da doazón de órganos, 
medula e sangue.  

CSC 
CCEC  X 

XEOLOXÍA 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
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Avaliación 
1ª-2º 3ª 

Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo 
XB1.1.1. Comprende a 
importancia da Xeoloxía na 
sociedade, e coñece e valora o 
traballo dos/das xeólogos/as en 
distintos ámbitos sociais. 

XB1.1.1. Comprender a importancia da 
Xeoloxía na sociedade. 

CMCCT 
CSC X  

XB1.2.1. Selecciona información, 
analiza datos, formula preguntas 
pertinentes e procura respostas 
para un pequeno proxecto 
relacionado coa Xeoloxía. 

XB1.2.1. Seleccionar información e 
analizar datos. 

CCEC 
CAA X  

 XB1.3.1. Comprende o 
significado de tempo xeolóxico e 
utiliza principios fundamentais da 
Xeoloxía, como a 
horizontalidade, a superposición, 
o actualismo e o uniformismo. 

XB1.3.1. Comprender o concepto de 
tempo en Xeoloxía. 
Utilizar os principios básicos da 
Xeoloxía. 

CMCCT 
CAA X  

XB1.4.1. Interpreta algunhas 
manifestacións do dinamismo 
terrestre como consecuencia da 
tectónica de placas. 

XB1.4.1. Relacionar procesos 
xeolóxicos coa Tectónica de Placas. CAA X  

XB1.5.1. Analiza información 
xeolóxica da Lúa e doutros 
planetas do Sistema Solar, e 

XB1.5.1. Relacionar procesos 
xeolóxicos dos corpos planetarios cos 
procesos xeolóxicos terrestres. 

CAA 
CMCCT X  
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compáraa coa evolución 
xeolóxica da Terra. 
XB1.6.1. Identifica 
manifestacións da Xeoloxía no 
ámbito diario, coñecendo usos e 
aplicacións desta ciencia na 
economía, na política, no 
desenvolvemento sustentable e 
na protección ambiental. 

XB1.6.1. Recoñecer usos e aplicacións 
da Xeoloxía na sociedade. 

CMCCT 
CSC  X  

Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas 
XB2.1.1. Identifica as 
características que determinan a 
materia mineral, por medio de 
actividades prácticas con 
exemplos de minerais con 
propiedades contrastadas, 
relacionando a utilización 
dalgúns minerais coas súas 
propiedades.  

XB2.1.1. Describir o concepto de 
mineral. 
Explicar algunhas propiedades físicas 
dos minerais. 
Relacionar algunhas propiedades dos 
minerais cos seus usos. 

CMCCT 
CAA X  

XB2. 1.2. Recoñece os grupos 
minerais e identifícaos polas súas 
características fisicoquímicas, e 
recoñece por medio dunha 
práctica de visu algúns dos 
minerais máis comúns. 

XB2. 1.2. Distinguir os principais grupos 
minerais. 
Recoñecer algúns dos minerais máis 
comúns. 
Relacionar minerais co grupo ao que 
pertencen. 
Indicar algunhas propiedades  
fisicoquímicas dos minerais máis 
comúns. 

CMCCT X  

XB2.1.3. Compara as situacións 
en que se orixinan os minerais, 
elaborando táboas segundo as 
súas condicións fisicoquímicas de 
estabilidade, e coñece algúns 
exemplos de evolución e 
transformación mineral por 
medio de diagramas de fases. 

XB2.1.3. Interpretar un diagrama de 
fases. 

CAA 
CCL X  

XB2.1.4. Compara os ambientes e 
os procesos xeolóxicos en que se 
forman os minerais e as rochas, e 
identifica algúns minerais como 
característicos de cada proceso 
xeolóxico de formación. 

XB2.1.4. Describir os ambientes 
petroxenéticos. 
Identificar algúns minerais comúns co 
seu ambiente de formación. 

CAA X  

Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas 
XB3.1.1. Explica o concepto de 
rocha e as súas principais 
características.  

XB3.1.1. Explicar o concepto de rocha. CMCCT X  

XB3.1.2. Identifica mediante 
unha proba visual, en fotografías 
e/ou con espécimes reais, 
variedades e formacións de 
rochas, realizando exercicios 
prácticos na aula e elaborando 
táboas comparativas das súas 
características. 

XB3.1.2. Recoñecer as rochas máis  
comúns. 
Relacionar  a rochas máis  comúns co 
grupo ao que pertencen. 
Describir para as rochas máis comúns a 
súa composición mineralóxica,  a súa 
textura ou a súa estrutura. 

CCEC 
CMCCT X  

XB3.2.1. Describe a evolución do 
magma segundo a súa natureza, 

XB3.2.1. Describir a evolución do 
magma segundo a súa natureza. CMCCT X  
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utilizando diagramas e cadros 
sinópticos.  

Relacionar  a composición química do 
magmas cos  silicatos  das rochas 
ígneas ás que da lugar  
Interpretar diagramas. 

XB3.3.1. Comprende e describe o 
proceso de formación das rochas 
sedimentarias, desde a 
meteorización da área fonte, 
pasando polo transporte e o 
depósito, á diaxénese, utilizando 
unha linguaxe científica axeitada 
ao seu nivel educativo. 
BX3.3.2. Comprende e describe 
os conceptos de facies 
sedimentarias e medios 
sedimentarios, identificando e 
localizando algunhas sobre un 
mapa e/ou no seu ámbito 
xeográfico-xeolóxico. 

XB3.3.1. Distinguir os axentes 
xeolóxicos externos e relacionar estes 
axentes coa enerxía solar e a 
gravidade. 
BX3.3.2. Describir os procesos 
xeolóxicos externos. 
Comprender e describir diaxénese, 
facies sedimentaria e medio 
sedimentario. 

CCL 
CMCCT X  

XB3.4.1. Comprende o concepto 
de metamorfismo e os seus tipos, 
asociándoos ás condicións de 
presión e temperatura, e é quen 
de elaborar cadros sinópticos 
comparando os devanditos tipos. 

XB3.4.1. Explicar o concepto de 
metamorfismo  
Relacionar os factores físicos do 
metamorfismo cos cambios na textura, 
estrutura e composición mineralóxica. 

CMCCT 
CSIEE X  

BX3.5.1. Comprende o concepto 
de fluídos hidrotermais, 
localizando datos, imaxes 
e vídeos na rede sobre fumarolas 
e géysers actuais, e identifica os 
depósitos asociados. 

BX3.5.1. Comprender  o concepto de 
fluído hidrotermal. 

CD 
CMCCT X  

BX3.6.1. Comprende e explica os 
fenómenos ígneos, 
sedimentarios, metamórficos e 
hidrotermais en relación coa 
tectónica de placas. 

BX3.6.1. Establecer as condicións de 
formación dun magma e a súa orixe en 
relación coa Tectónica de Placas. 
Relacionar os tipos de metamorfismo 
coa Tectónica de Placas. 
Comprender e explicar  os procesos  
sedimentarios e hidrotermais en 
relación coa tectónica de placas. 

CMCCT 
CCEC X  

Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global 
XB4.1.1. Compara, en diferentes 
partes do planeta, o mapa 
simplificado de placas tectónicas 
con outros máis actuais 
achegados pola Xeoloxía e a 
Xeodesia. 

XB4.1.1. Describir os principais 
argumentos da deriva continental. 
Comprender  distintos modelos de 
placas tectónicas. 

CAA 
CD X  

XB4.2.1. Coñece canto e como se 
moven as placas tectónicas, e 
utiliza programas informáticos de 
uso libre para coñecer a 
velocidade relativa do seu centro 
docente (ou outro punto de 
referencia) respecto ao resto de 
placas tectónicas.  

XB4.2.1. Describir os movementos das 
placas tectónicas. 
Explicar os procesos e estruturas 
asociadas aos límites entre as placas 
tectónicas. 
Describir os principais procesos 
intraplaca. 

CD X  

XB4.2.2. Entende e explica por 
que se moven as placas 
tectónicas e que relación ten coa 

XB4.2.2. Explicar as causas do 
movemento das placas tectónicas. CAA X  
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dinámica do interior terrestre. 

XB4.3.1. Comprende e describe 
como se deforman as rochas. 

XB4.3.1. Describir as deformacións das 
rochas. 

CCL 
CMCCT X  

XB4.4.1. Coñece as principais 
estruturas xeolóxicas. 

XB4.4.1. Coñecer as principais 
estruturas xeolóxicas. 

CCL 
CAA X  

XB4.5.1. Coñece e describe as 
principais características dos 
modelos de oróxenos. 

XB4.5.1. Coñecer e describir os 
modelos oroxénicos. 

CCL 
CAA X  

XB4.6.1. Explica os principais 
trazos do relevo do planeta e a 
súa relación coa tectónica de 
placas.  

XB4.6.1. Relacionar as principais 
formas de relevo coa tectónica de 
placas. 

CAA X  

XB4.6.2. Comprende e explica a 
relación entre a tectónica de 
placas, o clima e as variacións do 
nivel do mar. 

XB4.6.2. Relacionar a tectónica de 
placas co clima e as variacións do nivel 
do mar. 

CAA 
CMCCT X  

XB4.6.3. Coñece e argumenta 
como a distribución de rochas, a 
escala planetaria, está controlada 
pola tectónica de placas. 

XB4.6.3. Asociar a distribución das 
rochas coa tectónica de placas. 

CAA 
CMCCT X  

XB4.6.4. Relaciona as principais 
estruturas xeolóxicas (dobras e 
fallas) coa tectónica de placas. 

XB4.6.4. Relacionar dobras e fallas coa 
tectónica de placas. 

CAA 
CSIEE X  

XB4.6.5. Comprende e describe a 
distribución da sismicidade e o 
vulcanismo no marco da 
tectónica de placas. 

XB4.6.5. Comprender e describir a 
distribución de sismicidade e 
vulcanismo en relación coa tectónica 
de placas. 

CAA 
CMCCT X  

XB4.7.1. Entende como 
evoluciona o mapa das placas 
tectónicas ao longo do tempo e 
visualiza, a través de programas 
informáticos, a evolución pasada 
e futura das placas. 

XB4.7.1. Entender a evolución do mapa 
das placas tectónicas. 

CD 
CMCCT X  

Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos 
XB5.1.1. Comprende e analiza 
como os procesos externos 
transforman o relevo. 

XB5.1.1. Establecer a relación entre os 
procesos xeolóxicos externos e o 
modelado do relevo. 

CAA  X 

XB5.2.1. Identifica o papel da 
atmosfera, a hidrosfera e a 
biosfera (incluída a acción 
antrópica). 

XB5.2.1. Identificar os axentes 
xeolóxicos externos en relación cos 
subsistemas terrestres. 

CMCCT  X 

XB5.3.1. Analiza o papel da 
radiación solar e da gravidade 
como motores dos procesos 
xeolóxicos externos. 

XB5.3.1. Recoñecer as enerxías 
responsables da xeodinámica externa. CAA  X 

XB5.4.1. Diferencia os tipos 
de meteorización. 

XB5.4.1. Describir o proceso de 
meteorización. 
Diferenciar os tipos de meteorización. 

CMCCT  X 

XB5.4.2. Coñece os principais 
procesos edafoxenéticos e a súa 
relación cos tipos de solos. 

XB5.4.2. Describir os factores de 
formación dun solo. 
Distinguir os compoñentes dun solo. 
Entender a organización interna dun 
solo. 

CMCCT 
CAA  X 



IES PINO MANSO: Dpto. Bioloxía e Xeoloxía 35 

Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Avaliación 
1ª-2º 3ª 

Relacionar os procesos edafoxénicos 
cos distintos tipos de solos. 

XB5.5.1. Identifica os factores 
que favorecen ou dificultan os 
movementos de ladeira e coñece 
os seus principais tipos. 

XB5.5.1. Describir os distintos tipos de 
movementos de ladeira. 
Identificar os factores que interveñen 
nos movementos de ladeira. 

CMCCT  X 

XB5.6.1. Coñece a distribución da 
auga no planeta, e comprende e 
describe o ciclo hidrolóxico. 

XB5.6.1. Describir o ciclo hidrolóxico. 
Coñecer a distribución de auga no 
planeta. 

CMCCT 
CAA  X 

XB5.7.1. Relaciona os procesos 
de escoamento superficial e as 
súas formas resultantes. 

XB5.7.1. Relacionar os procesos de 
escoamento superficial coas formas de 
relevo asociadas. 

CAA 
CSIEE  X 

XB5.8.1. Diferencia as formas 
resultantes da modelaxe glacial, 
asociándoas co seu proceso 
correspondente. 

XB5.8.1. Describir os principais 
procesos levados a cabo polos 
glaciares. 
Recoñecer as formas resultantes do 
modelado glaciar. 

CMCCT 
CAA  X 

XB5.9.1. Comprende a dinámica 
mariña e relaciona as formas 
resultantes co seu proceso 
correspondente. 

XB5.9.1. Describir a principais formas 
da modelaxe costeira. 
Explicara a acción das ondas, das 
mareas  e das correntes de deriva 
litoral. 

CMCCT 
CAA  X 

XB5.10.1. Diferencia formas 
resultantes da modelaxe eólica. 

XB5.10.1. Describir as principais formas 
da modelaxe eólica. CMCCT  X 

XB5.11.1. Sitúa a localización dos 
principais desertos. 

XB5.11.1. Relacionar a situación dos 
desertos coa circulación atmosférica 
global. 
Indicar a localización dos principais 
desertos. 

CMCCT  X 

XB5.12.1. Relaciona algúns 
relevos singulares co tipo de 
rocha. 

XB5.12.1. Relacionar algúns relevos 
singulares co tipo de rocha. CAA  X 

XB5.13.1. Relaciona algúns 
relevos singulares coa estrutura 
xeolóxica. 

XB5.13.1. Relacionar algúns relevos 
singulares coas estruturas xeolóxicas. CAA  X 

XB5.14.1. A través de fotografías 
ou de visitas con Google Earth a 
diferentes paisaxes locais ou 
rexionais, relaciona o relevo cos 
axentes e os 
procesos xeolóxicos externos.  

XB5.14.1. Asociar, a través de imaxes, 
distintas formas de relevo cos axentes 
e procesos xeolóxicos externos.  

CD  X 

Bloque 6. Tempo xeolóxico e Xeoloxía histórica 
XB6.1.1. Argumenta sobre a 
evolución do concepto de tempo 
xeolóxico e a idea da idade da 
Terra ao longo de historia do 
pensamento científico. 

XB6.1.1. Entender o concepto de 
tempo xeolóxico. 

CSC 
CSIEE X  

XB6.2.1. Entende e desenvolve a 
analoxía dos estratos como as 
páxinas do libro onde está escrita 
a historia da Terra.  

XB6.2.1. Establecer a relación entre os 
estratos e as páxinas dun libro en 
relación coa historia xeolóxica da Terra. 

CAA X  

XB6.2.2. Coñece a orixe 
dalgunhas estruturas 
sedimentarias orixinadas por 

XB6.2.2. Identificar as principais 
estruturas sedimentarias. 
Utilizar a estruturas sedimentarias na 

CMCCT 
CAA X  
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correntes (ripples e 
estratificación cruzada) e 
bioxénicas (galerías e pistas), e 
utilízaas para a 
reconstrución paleoambiental. 

reconstrución paleoambiental. 

XB6.3.1. Coñece e utiliza os 
métodos de datación relativa e 
das interrupcións no rexistro 
estratigráfico a partir da 
interpretación de cortes 
xeolóxicos e correlación de 
columnas estratigráficas.  

XB6.3.1. Interpretar cortes xeolóxicos. 
CMCCT 
CAA X X 

XB6.4.1. Coñece as unidades 
cronoestratigráficas, e amosa o 
seu manexo en actividades e 
exercicios.  

XB6.4.1. Coñecer as unidades 
cronoestratigráficas. CMCCT  X 

XB6.5.1. Analiza algúns dos 
cambios climáticos, biolóxicos e 
xeolóxicos que aconteceron nas 
diferentes era xeolóxicas, e 
confecciona resumos explicativos 
ou táboas. 

XB6.5.1. Describir os acontecementos 
biolóxicos, xeolóxicos e climáticos máis 
importantes nas diferentes eras 
xeolóxicas. 

CMCCT   X 

Bloque 7. Riscos xeolóxicos 
XB7.1.1. Coñece e utiliza os 
principais termos no estudo dos 
riscos naturais: risco, perigo, 
vulnerabilidade e custo.  

XB7.1.1. Coñecer e utilizar os factores 
de risco no estudo dos riscos naturais. 

CMCCT 
CAA X  

XB7.2.1. Coñece os principais 
riscos naturais e clasifícaos en 
función da súa orixe endóxena, 
exóxena ou extraterrestre. 

XB7.2.1. Coñecer os principais riscos 
naturais. 
Clasificar os  principais riscos naturais 
en función da súa orixe. 

CMCCT X  

XB7.3.1. Analiza casos concretos 
dos principais fenómenos 
naturais que acontecen no noso 
país: terremotos, erupcións 
volcánicas, movementos de 
ladeira, inundacións e dinámica 
litoral. 

XB7.3.1. Analizar casos concretos dos 
principais riscos naturais en España. CAA X  

XB7.6.2. Analiza e comprende os 
principais fenómenos naturais 
acontecidos durante o curso no 
planeta, o país e o seu ámbito 
local. 

XB7.6.2. Analizar os principais 
fenómenos naturais acontecidos ao 
longo do curso. 

CAA X  

Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas 
XB8.1.1. Coñece e identifica os 
recursos naturais como 
renovables ou non renovables.  

XB8.1.1. Clasificar os recursos naturais 
en renovables e non renovables. CMCCT X  

XB8.2.1. Identifica a procedencia 
dos materiais e dos obxectos que 
o/a rodean, e realiza unha táboa 
sinxela onde se indique a relación 
entre a materia prima e os 
materiais ou obxectos. 

XB8.2.1. Clasificar os recursos minerais 
e enerxéticos. 

CMCCT 
CAA X  

XB8.5.1. Compila información ou 
visita algunha explotación 
mineira concreta, e emite unha 

XB8.5.1. Relacionar as actividades 
mineiras cos posibles impactos 

 CSC 
CCL X  
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opinión crítica fundamentada nos 
datos obtidos e/ou nas 
observacións realizadas. 

ambientais derivados.  

XB8.6.1. Coñece e relaciona os 
conceptos de augas 
subterráneas, nivel freático, 
resurxencias de auga e 
circulación da auga.  

XB8.6.1. Describir os conceptos de 
acuífero e nivel freático. 

CMCCT 
CAA X  

Bloque 9. Xeoloxía de España 

XB9.1.1. Coñece a Xeoloxía básica 
de España identificando os 
principais dominios sobre mapas 
físicos e xeolóxicos. 

XB9.1.1. Coñecer a xeoloxía básica de 
España. 
Identificar e describir os principais 
dominios. 

CMCCT 
CSC   X 

XB9.2.1. Comprende a orixe 
xeolóxica da Península Ibérica, as 
Baleares e as Canarias, e utiliza a 
tecnoloxía da información para 
interpretar mapas e modelos 
gráficos que simulen a evolución 
da península, as illas e os mares 
que as rodean.  

XB9.2.1. Describir os principais eventos 
na historia xeolóxica de España. 

CD 
CMCCT 
CSC  

 X 

XB9.3.1. Coñece e enumera os 
principais acontecementos 
xeolóxicos que aconteceron no 
planeta, que estean 
relacionados coa historia de 
Iberia, as Baleares e as Canarias. 

XB9.3.1. Relacionar grandes eventos 
xeolóxicos do planeta coa historia 
xeolóxica de España. 

CMCCT 
CAA  X 

XB9.4.1. Integra a xeoloxía local 
(cidade, provincia e/ou 
comunidade autónoma) cos 
principais dominios xeolóxicos, a 
historia xeolóxica do planeta e a 
tectónica de placas. 

XB9.4.1. Describir os principais eventos 
na historia xeolóxica de Galicia. CAA  X 

CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 
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I Medio ambiente e fontes de información ambiental 
CTMAB1.1.1. Contrasta a 
interdependencia dos elementos 
dun sistema establecendo as súas 
relacións. 

CTMAB1.1.1. Relacionar os elementos 
dun sistema establecendo as súas 
relacións. 

CMCCT X  

CTMAB1.1.2. Elabora modelos de 
sistemas nos que representa as 
relacións causais, interpretando 
as consecuencias da variación 
dos distintos factores. 

CTMAB1.1.2. Elaborar modelos de 
sistemas sinxelos mediante diagramas 
causais. 
Interpretar diagramas causais. 

CA X  

CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica 
recursos, riscos e impactos 
ambientais asociados. 

CTMAB1.3.1. Identificar e clasificar 
recursos, riscos e impactos ambientais 
asociados. Describir  e identificar os 
factores de risco. Coñecer algunhas 
medidas na planificación dos riscos. 

CMCCT X  

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera 
os principais métodos de 

CTMAB1.4.1. Coñecer algúns  métodos 
de información ambiental. CMCCT X  
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información ambiental. CD 
CTMAB1.4.2. Extrae conclusións 
sobre cuestións ambientais a 
partir de distintas fontes de 
información. 

CTMAB1.4.2. Extraer conclusións sobre 
cuestións ambientais a partir de 
distintas fontes de información. 

CCL 
CD 
CSIEE 

X  

II A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable 

CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de 
modelos sinxelos, os cambios 
ambientais que tiveron lugar 
como consecuencia da aparición 
da vida e da acción humana ao 
longo da historia. 

CTMAB1.2.1. Comprender  os 
principais cambios ambientais naturais 
no planeta. 
Establecer as etapas da humanidade na 
que a sociedade conquistou avances 
significativos. 
Describir as consecuencias das accións 
humanas sobre o medio natural. 

CCEC 
CAA X  

CTMAB7.1.1. Distingue modelos 
de uso dos recursos e deseña 
outros sustentables. 

CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso 
dos recursos e deseña outros 
sustentables. 

CMCCT 
CSIEE X  

CTMAB7.1.2. Argumenta as 
diferenzas entre o 
desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o 
desenvolvemento sustentable. 

CTMAB7.1.2. Argumentar as diferenzas 
entre o desenvolvemento 
incontrolado, o conservacionismo e o 
desenvolvemento sustentable. 

CCL 
CSC 
CCEC 

X  

CTMAB7.2.1. Analiza a 
información facilitada por algúns 
instrumentos de avaliación 
ambiental, e conclúe impactos e 
medidas correctoras. 

CTMAB7.2.1. Identificar os principios 
operativos para acadar o 
desenvolvemento sustentable. 
Recoñecer os Indicadores para a 
valoración do estado do planeta. 
Comprender e explicar a pegada 
ecolóxica. 

CD 
CAA 
CSIEE 

X  

CTMAB7.5.1. Comprende e 
explica a importancia do uso de 
novas tecnoloxías nos estudos 
ambientais.  

CTMAB7.5.1. Comprender e explicar a 
importancia do uso de novas 
tecnoloxías nos estudos ambientais. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

X  

CTMAB7.3.1. Analiza o 
desenvolvemento dos países en 
relación con problemas 
ambientais e coa calidade de 
vida. 

CTMAB7.3.1. Analizar o 
desenvolvemento dos países en 
relación con problemas ambientais e 
coa calidade de vida. 

CSC 
CAA 
CSIEE 

X  

CTMAB7.4.1. Relaciona o 
consumo dalgúns produtos e a 
deterioración do medio. 

CTMAB7.4.1. Relacionar o consumo 
dalgúns produtos e a deterioración do 
medio. 

CMCCT 
CAA X  

CTMAB7.4.2. Expón políticas 
ambientais adecuadas á defensa 
do medio. 

CTMAB7.4.2. Expoñer políticas 
ambientais adecuadas á defensa do 
medio. 

CCL 
CCEC 
CSIEE 

X  

CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe 
dos residuos valorando a súa 
xestión. 

CTMAB7.4.3. Establecer a orixe dos 
residuos valorando a súa xestión. 
Describir as alternativas ao tratamento 
dos residuos. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

X  

CTMAB7.6.1. Coñece e explica os 
principais organismos nacionais e 
internacionais, e a súa influencia 
en materia ambiental. 

CTMAB7.6.1. Asociar  os principais 
organismos nacionais e internacionais 
coa súa influencia en materia 
ambiental. Coñecer algúns convenios 
internacionais para a protección do 
medio. 

CD 
CCL 
CCEC 

X  
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CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación 
española e galega sobre algúns 
impactos ambientais e as normas 
de prevención aplicables. 

CTMAB7.6.2. Valorar a lexislación 
actual en materia ambiental. 

CCL 
CAA X  

CTMAB7.7.1. Argumenta a 
necesidade de protección dos 
espazos naturais e as súas 
consecuencias; en particular, os 
do seu contorno máis próximo. 

CTMAB7.7.1. Argumentar a necesidade 
de protección dos espazos naturais. 
Recoñecer distintas categorías de 
espazos naturais a nivel global, 
europeo, nacional e autonómico 
Indicar algúns exemplos en cada caso. 

CCL 
CSC 
CCEC 

X  

III Dinámica dos sistemas fluídos 
CTMAB2.1.2. Relaciona a 
radiación solar coa dinámica das 
capas fluídas e o clima. 

CTMAB2.1.2. Relacionar a radiación 
solar coa dinámica das capas fluídas e o 
clima. 

CMCCT  X 

CTMAB2.1.3. Explica a relación 
entre radiación solar e 
xeodinámica externa. 

CTMAB2.1.3. Explicar a relación entre 
radiación solar e xeodinámica externa. 

CMCCT 
CD 
CAA 

 X 

CTMAB2.2.1. Explica a dinámica 
da atmosfera e as súas 
consecuencias no clima. 

CTMAB2.2.1. Diferenciar gradiente 
vertical de temperatura, gradientes 
adiabáticos seco e húmido. Describir o 
proceso de inversión térmica. 
Comprender o efecto de Coriolis. 
Describir os procesos que dan lugar á 
inestabilidade atmosférica e 
estabilidade atmosférica. Explica a 
dinámica da atmosfera e as súas 
consecuencias no clima. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

 X 

CTMAB2.3.1. Identifica os 
compoñentes da atmosfera en 
relación coa súa procedencia, a 
súa distribución e a súa dinámica. 

CTMAB2.3.1. Identificar os 
compoñentes da atmosfera. 
Comprender  o concepto de humidade 
relativa. Establecer a estrutura vertical 
da atmosfera en función da 
temperatura. 

CMCCT 
CAA  X 

CTMAB2.3.2. Relaciona os 
compoñentes da atmosfera coa 
súa importancia biolóxica. 

CTMAB2.3.2. Relacionar os 
compoñentes da atmosfera coa súa 
importancia biolóxica. 

CMCCT 
CAA  X 

CTMAB2.4.1. Determina a 
importancia da capa de ozono e 
valora os efectos da súa 
diminución. 

CTMAB2.4.1. Determinar a importancia 
da capa de ozono e valorar os efectos 
da diminución da capa de ozono. 

CMCCT  X 

CTMAB2.5.1. Valora o efecto 
invernadoiro e a súa relación coa 
vida na Terra. 

CTMAB2.5.1. Valorar o efecto 
invernadoiro e a súa relación coa vida 
na Terra. 

CMCCT 
CSC  X 

CTMAB2.6.1. Razoa o 
funcionamento da hidrosfera 
como regulador climático. 

CTMAB2.6.1. Razoar o funcionamento 
da hidrosfera como regulador 
climático. 

CMCCT  X 

CTMAB2.6.2. Determina a 
influencia da circulación oceánica 
no clima. 

CTMAB2.6.2. Diferenciar entre 
corrente de deriva e termohalina. 
Comprender o concepto de 
afloramento oceánico. 

CMCCT 
CAA  X 

CTMAB2.7.1. Explica a relación 
entre as correntes oceánicas e 
fenómenos como "El Niño" e os 
furacáns, entre outros. 

CTMAB2.7.1. Explicar a relación entre 
as correntes oceánicas e fenómenos 
como "El Niño" e os furacáns. 

CMCCT  X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

CTMAB2.7.2. Asocia as correntes 
oceánicas coa circulación dos 
ventos e o clima. 

CTMAB2.7.2. Asociar as correntes 
oceánicas coa circulación dos ventos e 
o clima. 

CMCCT  X 

CTMAB2.8.1. Relaciona a 
circulación de masas de aire cos 
tipos de precipitacións. 

CTMAB2.8.1. Describir  fronte polar e 
corrente en chorro. Relaciona a 
circulación de masas de aire cos tipos 
de precipitacións. 

CMCCT  X 

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos 
climáticos cos factores que os 
orixinan e coas súas 
consecuencias. 

CTMAB2.9.1. Relacionar os riscos 
climáticos cos factores que os orixinan 
e coas súas consecuencias. 

CMCCT 
CAA  X 

IV A contaminación dos sistemas fluídos 
CTMAB3.1.1. Identifica os efectos 
biolóxicos da contaminación 
atmosférica. 

CTMAB3.1.1. Identificar os efectos 
biolóxicos da contaminación 
atmosférica. 

CMCCT  X 

CTMAB3.1.2. Asocia os 
contaminantes coa súa orixe e 
recoñece as súas consecuencias 
sociais, ambientais e sanitarias. 

CTMAB3.1.2. Asociar os contaminantes 
coa súa orixe. 

CMCCT 
CAA  X 

CTMAB3.2.1. Describe medidas 
que preveñen ou atenúan a 
contaminación atmosférica e o 
efecto invernadoiro. 

CTMAB3.2.1. Describir medidas que 
preveñen ou atenúan a contaminación 
atmosférica. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

 X 

CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de 
contaminación con certas 
condicións meteorolóxicas e/ou 
topográficas. 

CTMAB3.3.1. Relacionar o grao de 
contaminación con certas condicións 
meteorolóxicas e/ou topográficas. 

CMCCT 
CAA  X 

CTMAB3.3.2. Explica os efectos 
biolóxicos producidos pola 
contaminación atmosférica. 

CTMAB3.3.2. Explicar os efectos 
biolóxicos producidos pola 
contaminación atmosférica. 

CMCCT  X 

CTMAB3.4.1. Describe os efectos 
locais, rexionais e globais 
ocasionados pola contaminación 
do aire. 

CTMAB3.4.1. Describir smog, chuvia 
ácida, formación do buraco de ozono e 
incremento do efecto invernadoiro. 

CMCCT 
CAA 

 X 

CTMAB2.5.2. Comprende e 
explica que factores provocan o 
aumento do efecto invernadoiro 
e as súas consecuencias. 

CTMAB2.5.2. Explicar que factores 
provocan o aumento do efecto 
invernadoiro e as súas consecuencias. 

 X 

CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e 
os efectos do ozono troposférico 
e do estratosférico. 

CTMAB3.5.1. Distinguir a orixe e os 
efectos do ozono troposférico e do 
estratosférico. 

CMCCT  X 

CTMAB4.1.1. Coñece e describe a 
orixe e os efectos da 
contaminación das augas 
superficiais e subterráneas. 

CTMAB4.1.1. describir a orixe e os 
efectos da contaminación das augas 
superficiais e subterráneas. 

CMCCT  X 

CTMAB4.1.2. Relaciona os 
principais contaminantes da auga 
coa súa orixe e cos seus efectos. 

CTMAB4.1.2. Relacionar os principais 
contaminantes da auga coa súa orixe e 
cos seus efectos. 

CMCCT 
CAA  X 

CTMAB4.2.1. Coñece e describe 
os principais indicadores de 
calidade da auga. 

CTMAB4.2.1. Describir os principais 
indicadores de calidade da auga. CMCCT  X 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso 
de eutrofización das augas e 
valora as súas consecuencias. 

CTMAB4.3.1. Describir o proceso de 
eutrofización das augas e as súas 
consecuencias. 

CMCCT 
CAA  X 
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Estándares de aprendizaxe Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Avaliación 
1ª-2ª 3ª 

VI Circulación de materia e enerxía na biosfera 

CTMAB6.1.1. Identifica os 
factores limitantes da produción 
primaria e aqueles que aumentan 
a súa rendibilidade. 

CTMAB6.1.1. Identificar os factores 
limitantes da produción primaria. 
Diferenciar ciclo da materia e fluxo de 
enerxía nun ecosistema. 

CMCCT 
CAA X  

CTMAB6.1.2. Esquematiza as 
relacións tróficas dun 
ecosistema. 

CTMAB6.1.2. Esquematizar as relacións 
tróficas dun ecosistema. 

CMCCT 
CAA X  

CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, 
pirámides, cadeas e redes 
tróficas. 

CTMAB6.1.3. Interpretar gráficos, 
pirámides, cadeas e redes tróficas. 

CMCCT 
CAA X  

CTMAB6.1.4. Explica as causas da 
diferenza de produtividade en 
mares e continentes. 

CTMAB6.1.4. Explicar os parámetro 
tróficos de biomasa, produción, 
produtividade e tempo de renovación. 
Explicar as causas da diferenza de 
produtividade en mares e continentes. 

CMCCT 
CAA X  

CTMAB6.2.1. Esquematiza os 
ciclos bioxeoquímicos e 
argumenta a importancia do seu 
equilibrio. 

CTMAB6.2.1. Esquematizar os ciclos 
bioxeoquímicos. 

CMCCT 
CAA X  

CTMAB6.3.1. Identifica os 
cambios que se producen nas 
sucesións ecolóxicas e interpreta 
a variación dos parámetros 
tróficos. 

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que 
se producen nas sucesións ecolóxicas e 
interpreta a variación dos parámetros 
tróficos. 

CMCCT 
CAA X  

CTMAB6.4.1. Coñece os 
mecanismos naturais de 
autorregulación dos ecosistemas. 

CTMAB6.4.1. Coñecer os mecanismos 
naturais de autorregulación dos 
ecosistemas. 

CMCCT 
CAA X  

CTMAB6.4.2. Argumenta e 
relaciona as actividades humanas 
coas repercusións na dinámica 
dos ecosistemas. 

CTMAB6.4.2. Relacionar as actividades 
humanas coas repercusións na 
dinámica dos ecosistemas. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

X  

CTMAB6.5.1. Argumenta a 
importancia da biodiversidade e 
os riscos que supón a súa 
diminución. 

CTMAB6.5.1. Explicar os niveis de 
biodiversidade. Argumentar a 
importancia da biodiversidade e os 
riscos que supón a súa diminución. 

CMCCT 
CCEC 
CSC 

X  

CTMAB6.5.2. Relaciona as 
accións humanas coa súa 
influencia na biodiversidade do 
ecosistema. 

CTMAB6.5.2. Describir as accións 
humanas que inflúen na perda de 
biodiversidade. 

CMCCT 
CAA X  

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS  

Análise das producións do alumnado: as diferentes actividades do alumnado serán avaliadas 
tendo en conta non só a súa calidade respecto ao contido, tamén avaliaranse o axuste aos prazos 
de entrega (obviamente, sempre que non haxa problemas de conexión), a presentación 
adecuada das actividades e a autonomía e iniciativa persoal. 
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Probas específicas: no caso de que as circunstancias sanitarias o permitan e sempre previo 
acordo co alumnado, poderán realizarse probas escritas específicas e presenciais para aqueles 
alumnos que non superaron a materia co procedemento anterior. 

INSTRUMENTOS 

Actividades das diferentes materias do Departamento co fin de avaliar os estándares 
mostrados no punto 1 da presente adaptación. As actividades sonlles facilitadas vía telemática 
ben nas plataformas Edixgal ou Aula virtual ben a través do correo electrónico, dependendo da 
materia. Tentouse en todo momento manter os canles habituais de comunicación entre o 
profesorado e o alumnado.  

As actividades son variadas incluíndo: 
• resolución de problemas, xogos ou cuestionarios de resposta ampla e restrinxida. 
• busca de información en páxinas de internet. 
• interpretación de mapas, gráficos e táboas de datos. 
• elaboración de esquemas, gráficos e exercicios a partir dos contidos da materia.  
• resumo de vídeos e artigos de interese. 
• realización de vídeos e presentacións. 
• traballos monográficos que inclúan pequenas investigacións. 
• actividades de autoavaliación e coavaliación. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A cualificación final será a maior das obtidas cos dous seguintes cómputos:  
• media aritmética das dúas primeiras avaliacións. 
• 45% correspondente a 1º avaliación + 35% da 2ª avaliación + 20% da 3ª avaliación. 

Para obter a cualificación da 3ª avaliación, avaliaranse as actividades presentadas durante o 
período lectivo non presencial a partir do 13 de marzo que non foron tidas en conta na 
cualificación da 2ª avaliación, seguindo as Instrucións do 27 de marzo do 2020 da Dirección Xeral 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa respecto á concreción de medidas 
a adoptar en relación coa avaliación do segundo trimestre. Na cualificación destas actividades 
requirirase o grado de consecución mínimo dos estándares incluídos nas mesmas, así como 
avaliaranse as competencias asociadas a estes estándares. 

Respecto aos alumnos con algunha avaliación suspensa realizarán actividades específicas de 
recuperación debidamente titorizadas virtualmente. A criterio do profesor, estas actividades 
específicas poden non ser necesarias se o alumno consigue unha avaliación positiva co resto das 
producións realizadas.  

Os alumnos que non acadaran o aprobado poderían, no caso de que a situación sanitaria o 
permitise, realizar unha proba escrita que se correspondería cunha selección dos estándares 
non superados polos cómputos anteriores.  

No caso da materia de Bioloxía de 2º Bacharelato, de acordo co sistema de cualificación 
particular desa materia por bloques especificado ao inicio de curso, decidiuse de común acordo 
coas alumnas avaliar a materia cos contidos desenvolvidos de forma presencial. As producións 
realizadas de forma non presencial computarán dentro dos 2 puntos adicionais obtidos por 
outros instrumentos de avaliación diferentes ás probas escritas. 
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PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

A proba extraordinaria de setembro comprenderá nun mínimo dun 80% os estándares 
desenvolvidos de forma presencial durante os dous primeiros trimestres, sendo como máximo 
un 20% correspondente aos traballados nas actividades non presenciais.  

Se a situación sanitaria o permite, utilizarase como instrumento de avaliación 
preferentemente unha proba escrita. De non darse as circunstancias adecuadas, enviaranse vía 
telemática actividades específicas cun prazo de entrega. 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Substitúese a segunda proba parcial por exercicios virtuais correspondentes ao segundo 
boletín entregado ao alumnado e que deberán ser entregados no prazo establecido (unha 
semana dende a notificación). 

O alumnado que non aprobou o primeiro parcial deberá remitir os exercicios virtuais 
propostos correspondentes aos dous boletíns de exercicios entregados durante o período 
lectivo presencial. Os exercicios virtuais deberán ser entregados no prazo establecido (unha 
semana dende a notificación). 

No caso de non de ter unha avaliación positiva, remitirase ao alumnado un novo bloque de 
exercicios que deberán entregar no prazo que sexa estipulado. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliaranse os exercicios esixindo o grado de consecución mínimo dos estándares incluídos 
nos mesmos.  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Análise das producións do alumnado. Estas producións correspóndense cun boletín de 
exercicios que inclúen varios dos instrumentos de avaliación sinalados no apartado de 
avaliación. 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 
TERCEIRO TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, 

REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

ACTIVIDADES 

En todas as materias, realizaranse actividades de repaso, reforzo e ampliación. Nalgunhas 
das materias, tal como se comentou previamente, inclúense actividades específicas de 
recuperación.  

As actividades corresponden aos estándares descritos no punto 1 desta adaptación utilizando 
os variados instrumentos de avaliación referidos máis arriba. 
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METODOLOXÍA (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

ALUMNADO CON CONECTIVIDADE 

Para a elaboración das actividades os alumnos contan co material proporcionado ben en 
apuntes de elaboración propia do profesorado ben procedentes da plataforma Edixgal (os 
alumnos de 1º ESO). Estes apuntes foron proporcionados de forma presencial, aqueles previos 
ao confinamento, ou vía telemática a través das plataformas Edixgal (1º ESO) ou Aula virtual 
(3ºESO, Anatomía Aplicada) ou vía correo electrónico (4ºESO e 1º Bacharelato: Bioloxía e 
Xeoloxía, Cultura científica; 2º Bacharelato: Bioloxía, Xeoloxía, CTMA). Así mesmo, reciben polas 
diferentes vías dixitais exemplos e explicacións concretas para a resolución das actividades 
propostas e, nalgúns casos as rúbricas de correccións para o desenvolvemento dos pequenos 
proxectos que teñen que desenvolver (realización de vídeos, presentacións, traballos 
monográficos). A través destes sistemas os alumnos poden consultar as dúbidas que lles xurdan 
co fin de facilitar a elaboración das actividades, así como comunicar calquera dificultade técnica 
ou do entorno familiar que teñan e lles impida tanto a entrega de exercicios en prazo como a 
súa satisfactoria resolución. Os exercicios son corrixidos polos profesores do departamento e 
devoltos aos alumnos para favorecer a autorregulación do proceso de aprendizaxe. 

ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE 

O equipo docente do IES Pino Manso mantén unha comunicación fluída entre os seus 
integrantes; lévase un control, tanto por parte dos titores como do profesorado en xeral, da 
realización que o alumnado leva a cabo das tarefas encomendadas. No caso de que estes non 
dispuxesen de medios técnicos, fornecéronse de portátiles e conexións, procedentes do noso 
centro, da Conselleira e tamén do propio concello do Porriño. En consecuencia, a metodoloxía 
que se desenvolve contempla sempre a colectividade do noso alumnado. 

MATERIAIS E RECURSOS 

• Apuntamentos facilitados polo profesor vía dixital. 
• Actividades de elaboración propia ou doutras fontes dispoñibles. 
• Vídeos propios ou dispoñibles en internet. 
• Artigos de revistas especializadas, recortes de prensa, libros especializados (o 

fragmentos dos mesmos) ou páxinas de internet. 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

A información contida neste documento, así como as explicacións pertinentes, serán 
notificadas ao alumnado utilizando as mesmas vías telemáticas utilizadas por cada materia e 
profesor xa comentadas (Edixgal, Aula virtual, Correo electrónico).  

Ademais, estase comunicando ás familias vía Espazo Abalar o rendemento dos alumnos, 
especialmente cando este pon en perigo a superación da materia.  

Por outro lado, no IES Pino Manso estableceuse un sistema de información aos titores, cada 
dúas semanas, do rendemento dos seus titorandos para facilitar o seguimento.  
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PUBLICIDADE 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa: 

As direccións dos centros responsabilizaranse da súa publicación na páxina web do centro 
nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade educativa e de garantir a súa 
publicidade, seguindo o procedemento establecido no centro. 


