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INTRODUCIÓN XERAL 

O marco da presente programación é a Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da 
Calidade Educativa (LOMCE). Nesta lei incídese na necesidade de formar ao alumnado 
desenvolvendo as competencias necesarias para manexarse nunha realidade cambiante cada 
vez máis científica e tecnolóxica. Sen dúbida os avances tecno - científicos están presentes na 
actualidade nas nosas vidas cotiás. As persoas usan aparatos con tecnoloxía láser, placas solares, 
pantallas de cristal líquido, materiais con fibras sintéticas, lámpadas de baixo consumo, 
teléfonos móbiles, toman antibióticos, sométense a tratamentos xenéticos, aliméntanse con 
produtos ecolóxicos ou transxénicos; continuamente fálase de situacións que afectan de xeito 
global ao planeta como o cambio climático, os sismos, a redución da biodiversidade, a 
diminución de concentración de ozono, a deforestación, a contaminación, os problemas de 
saúde como a SIDA; aumenta na sociedade a preocupación pola emisión de gases, os incendios, 
os vertidos de produtos tóxicos a ríos e mares, o tratamento do lixo, o efecto das drogas sobre 
o organismo e a sociedade, a obesidade; por poñer algúns exemplos dos máis coñecidos. O 
coñecemento científico é necesario para comprender todos eses problemas, estimar a 
responsabilidade humana nos mesmos, coñecer os avances científicos de cara a lograr a mellora 
da saúde individual e social, e implicarse nun desenvolvemento sostible. 

As materias impartidas polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía resumen o coñecemento 
sobre o mundo natural e exprésano a través dun conxunto de principios, teorías e leis integrados 
dentro de modelos explicativos e predictivos; caracterízanse polos procedementos empregados 
para xeralos, organizalos e valoralos. Estes procedementos capacitan as persoas para valorar e 
incorporar en forma de coñecemento válido o resultado da experiencia e a información sobre a 
natureza que se recibe ó longo da vida. O coñecemento científico é tamén produto dunha 
actividade social, desenvolvida por persoas que forman parte da sociedade de cada momento, 
que se ve influenciado polos coñecementos previos que se posúen, polas necesidades e 
condicionamentos de cada época histórica. A ciencia, por tanto, considérase o resultado dun 
proceso de elaboración susceptible de experimentar revisións e modificacións. 

A área de Bioloxía e Xeoloxía comprende varios ámbitos especializados do coñecemento 
científico: Bioloxía, Xeoloxía, Ecoloxía, Citoloxía, Xenética, etc; pero todos eles levan consigo o 
estudo do medio, os fenómenos que ocorren nel, as súas interaccións e os cambios. Na realidade 
este coñecemento integra conceptos e procedementos propios de varias materias desta e 
doutras áreas. 

A área de Bioloxía e Xeoloxía contribúe por tanto a desenvolver as capacidades plasmadas 
nos obxectivos de cada etapa, promovendo a formación de persoas tolerantes, cooperativas, 
solidarias e democráticas; consolidando hábitos de estudio e traballo, individual e en equipo; 
respectando a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos entre mulleres e homes; 
incentivando a busca de solucións dialogadas aos problemas, rexeitando a violencia e os 
comportamentos sexistas; desenvolvendo a capacidade de pensamento abstracto, a 
curiosidade, a creatividade e a actitude crítica. 

A finalidade de programar vén dada por un intento de guiar a nosa práctica docente mediante 
o deseño dun documento que nos oriente no proceso de ensinanza e aprendizaxe. Isto axúdanos 
a acadar unha ensinanza de calidade evitando unha improvisación negativa ou que as nosas 
clases se desenvolvan ao azar. A programación ten que ser dinámica, debe estar en continua 
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revisión en función dos resultados dunha avaliación formativa do proceso. Debe ser fonte 
permanente de autocrítica e perfeccionamento do docente. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES Pino Manso está situado na localidade de O Porriño na rúa Antonio Palacios nº 76. Este 
centro cumpriu os 50 anos. Da idade do edificio derívanse problemas como a falta dun Salón de 
actos ou o tamaño das aulas que, dependendo do número de alumnos, faise pequeno. Deles o 
que máis afecta ao Departamento de Bioloxía e Xeoloxía é a falta dun ascensor xa que o 
laboratorio está situado no último piso, o que dificulta o seu acceso a unha das nosas profesoras 
cunha seria minusvalía. 

Como centro de carácter público, no IES Pino Manso, o labor educativo estará presidido por 
un principio de neutralidade ideolóxica, que rexeita calquera tipo de adoutrinamento e 
sectarismo. Nel primará a educación en igualdade de sexos, xustiza, liberdade, solidariedade, 
etc. Primará o principio de inclusión con rexeitamento de calquera tipo de discriminación, por 
razón de sexo, raza, nacemento, capacidade económica, convicións políticas ou relixiosas, así 
como por calquera tipo de discapacidade física ou psíquica. Estará tamén presente a valoración 
da paz, o respecto pola dignidade humana e o rexeitamento de calquera tipo de violencia, tanto 
física como verbal. En definitiva unha formación integral e integradora que prepare ao alumnado 
para unha vida persoal, profesional e social plena. 

O alumnado do centro procede de zonas pretas do mesmo. Os centros adscritos son o CEIP 
PLURILÍNGÜE DE ATIOS, o CEIP XOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ e o CPR PLURILÍNGÜE HERMANOS 
QUIROGA RODRÍGUEZ, sendo o de Atios o máis afastado. Non obstante os alumnos da ESO teñen 
a súa disposición un servizo de autobuses. Tamén temos alumnos que proceden doutras vilas 
como Mos ou Tui. 

Os estudos que se imparten no centro son a ESO, o Bacharelato nas modalidades de Ciencias 
e a de Ciencias Sociais e Humanidades. Tamén ofértase Informática de oficina de FP Básica.  

O Claustro está integrado por un profesorado moi dinámico que participa en diferentes 
proxectos polo que aporta ao centro as seguintes características singulares: participación na 
implementación do libro dixital (EDIXGAL) e desenvolvemento do proxecto Abalar nas aulas de 
1º e 2º da ESO; moitos profesores do centro, incluídos os do Departamento de Bioloxía e 
Xeoloxía levan participando desde hai máis de sete anos no proxecto Aprender a Cooperar/ 
Cooperar para Aprender o que supón a implementación da aprendizaxe cooperativa como 
metodoloxía habitual na aula; outra forma de atender á diversidade do alumnado que estuda 
no centro son os programas impartidos de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento, así como 
o establecemento de agrupamentos e grupos de reforzo. Ademais no centro particípase moi 
activamente no Plan de mellora de Bibliotecas Escolares. 

Os profesores que forman o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía son Lucinaide Fernández, 
Beatriz Lastra e José Ángel Rivas, sendo este último o Xefe de Departamento. A continuación 
infórmase do reparto de materias e aulas entre eles para o presente curso. 

Ø A docencia de 1º ESO foi encargada as profesoras Lucinaide Fernández (aula A e B con 22 
alumnos) e a Beatriz Lastra (aula C con 23 alumnos). Este ano elimináronse os agrupamentos de 
1º ESO en favor de aulas cun menor número de alumnos, diminuíndo así a ratio profesor/alumno 
o que se espera que axude a unha mellor atención á diversidade. Nestas aulas de primeiro da 
ESO hai 6 alumnos con necesidades educativas especiais, nos que non se indicou, polo 
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momento, a necesidade nesta materia dunha Adaptación Curricular Individualizada. Os alumnos 
repetidores foron tamén distribuídos por igual en todas as aulas (2, 2 e 3, respectivamente). 

Ø Lucinaide Fernández imparte docencia nas tres aulas de 3ºESO con 23, 24 e 22 alumnos. 
Decidiuse por acordo do Departamento non facer agrupamento neste nivel en beneficio dos 
desdobres de laboratorio de 1 hora semanal por aula que realizará Beatriz Lastra. Na aula A hai 
3 alumnos repetidores e 2 con NEE, na B sería 1 e 3 e na C non hai alumnos repetidores pero 4 
deles teñen NEE. 

Ø As materias de 4º ESO das que se encarga o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía son: 
• Bioloxía e Xeoloxía, encargada á profesora Beatriz Lastra ten alumnos procedentes das 

tres aulas deste nivel que están repartidos en dous grupos da materia. Así os alumnos que 
escolleron Bioloxía e Xeoloxía das aulas A e C son un total de 20, mentres que os alumnos do 
aula B forman un grupo de 16 alumnos. Ningún dos alumnos que repetiron 4º ESO volveron 
escoller esta materia como optativa.  

• Cultura Científica, ofertada no Centro no bloque de materias específicas foi elixida por 
19 alumnos procedentes das 3 aulas, só 2 deles son repetidores. Desta materia encargouse a 
docencia ao profesor Anxo Rivas. 

Ø As materias de 1º Bacharelato das que se encarga o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 
son: 

• Bioloxía e Xeoloxía, materia troncal da que están matriculados 14 alumnos aos que lle 
imparte docencia o profesor Anxo Rivas. Só hai 1 grupo con alumnos procedentes de 2 aulas A 
e B. Neste grupo só hai un repetidor. 

• Anatomía Aplicada, materia específica escollida por 29 alumnos, sendo Lucinaide 
Fernández a encargada de dita materia. Neste grupo hai 5 repetidores. 

• Cultura Científica, tamén materia específica, elixida por 16 alumnos procedentes das 
tres aulas de 1º Bacharelato. Desta materia encárgase Anxo Rivas e no grupo hai 4 repetidores. 

Ø As materias de 2º Bacharelato as que se lle encomendou a docencia ao Departamento 
son: 

• Bioloxía, materia troncal da que están matriculados 17 alumnos e cuxa docencia foi 
confiada a Beatriz Lastra. Os alumnos proceden das aulas A e B deste nivel e hai 2 alumnas 
repetidoras. 

• Xeoloxía, tamén troncal na que imparte docencia Anxo Rivas a 5 alumnos que 
proceden tamén das aulas A e B deste nivel. 

• Ciencias da Terra e do Medio Ambiente, materia específica da que se matricularon 26 
alumnos, procedentes maioritariamente da aula A deste nivel que conta cun repetidor. 3 dos 
alumnos son da aula C. Anxo Rivas é o encargado desta materia. 

 

CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

A LOMCE incorpora un modelo de currículo basado en competencias clave, nas que pon 
especial énfase. As competencias clave integran tres compoñentes: un coñecemento de base 
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conceptual (saber dicir), outro relativo ás destrezas tanto observables como mentais (saber 
facer) e un conxunto de actitudes e valores (saber ser). Unha aprendizaxe por competencias, 
sostén o texto da Lei, favorece o proceso de aprendizaxe e a motivación por aprender. 
Entendemos que unha competencia é a capacidade, posta en práctica e demostrada, de integrar 
coñecementos, habilidades e actitudes para resolver eficazmente diferentes tipos de problemas 
e levar a cabo tarefas variadas en múltiples situacións e contextos. 

A contribución para a adquisición das competencias clave que aporta a materia de Bioloxía e 
Xeoloxía nos diferentes cursos explicarase seguidamente para cada unha delas.  

A principal contribución vai ser na Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnoloxías (CMCCT) xa que debe capacitar ao alumnado para coñecer e aplicar as 
características do método científico (formulación de preguntas que a ciencia poda responder, 
hipóteses, deseño de experimentos ou selección de información relevante, interpretación dos 
resultados e comunicación de conclusións); aprender a diferenciar entre o probado e o probable 
e entre a causa e a consecuencia; utilizar instrumental de laboratorio e coñecer as normas de 
seguridade deste espazo; organizar a información en táboas, gráficos, esquemas e ser quen de 
interpretalos identificando, de ser o caso, os símbolos e expresións matemáticas que os 
acompañan; e resolver situacións aplicando á lóxica a partir da interpretación de datos 
procedentes de diversas fontes. 

Respecto a Competencia Lingüística (CCL) a contribución particular da materia será na 
capacitación do alumnado para aprender e empregar de xeito natural palabras do vocabulario 
científico. Asimesmo a metodoloxía empregada facultará ao alumnado para mellorar a súa 
expresión oral expoñendo con orde e coherencia ideas sendo capaz de argumentalas de forma 
adecuada. Na realización de traballos e probas poderase axudar a construir textos estruturados 
e cohesionados cun rexistro adecuado, respectando as normas gramaticais e ortográficas. Os 
enunciados dos problemas, por exemplo, son un instrumento moi eficaz para exercitar a lectura 
comprensiva. Por último, pode procurarse a capacidade de síntese na elaboración de esquemas 
e resúmenes de textos científicos. 

Se hai algo que caracteriza á actividade científica é a curiosidade, un pilar sobre o que 
descansa a Competencia Aprender a Aprender (CAA). A materia de Bioloxía e Xeoloxía  
proporciona, xunto con outras materias, unha estratexia importante nesta competencia: O 
Método Científico. Para a adquisición desta competencia é preciso ensinarles a sistematizar o 
camiño entre a formulación dunha pregunta e a resposta sen que a curiosidade se perda no 
proceso. Contribuiremos pois ao aprendizaxe de como organizar e tratar a información (dende 
un caderno da materia organizado, limpo e ben presentado, ata como proceder na busca e 
selección de información); e como organizar o tempo e as tarefas de forma individual e en 
equipo, a curto e longo prazo. A práctica de coavaliacións e autoevaluacións, o manexo de 
rúbricas en concreto, serán os instrumentos utilizados para a reflexión sobre proceso de 
aprendizaxe e sobre a tarefa desenvolta individualmente e en equipo e, ademais habituarase á 
toma de decisións que favorecerá a autonomía.  

Estreitamente relacionado coa CAA está a Competencia Sentido de Iniciativa e Espíritu 
Emprendedor (CSIEE) xa que baséase na capacidade de deseñar e implementar un plan, polo 
que a participación activa na organización dun proxecto individual ou colectivo, a busca de 
fontes de información e a planificación da tarefa ao longo do tempo son imprescindibles. Os 
membros dun equipo deben saber manter a motivación e a determinación para lograr 
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obxectivos as veces a un prazo máis longo do que lles resulta cómodo. Calquera alumno pode 
ser un líder neste aspecto e desde esta materia tentaremos que desenvolva esa capacidade. 

A metodoloxía Cooperativa empregada no noso Departamento, como comentouse noutros 
apartados, favorece achegas nas Competencias Sociais e Cívicas (CSC). O traballo cooperativo 
implica a xestión e participación nun proceso grupal no que é necesaria unha asunción real das 
normas sociais baseadas no respecto aos outros. Participar en debates onde o alumno expón as 
ideas propias, escoita as alleas, aprende a negociar e consigue acordos son a base do 
desenvolvemento do traballo Cooperativo. Se isto o situamos nun contexto propio da materia 
onde poden tratarse temas que afectan aos ciudadanos que van desde o cambio climático ata o 
consumo de transxénicos, pasando polo problema da prevalencia do cancro ou a importancia 
da reciclaxe, estarase contribuindo de forma importante a esta competencia. Incluso desde a 
materia pode abordarse a Educación Vial tratando o tema da prevención dos accidentes de 
tráfico traballando as consecuencias do consumo de alcol e drogas. 

O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación no desenvolvemento da 
materia comprende a Competencia Dixital (CD). Os alumnos son nativos dixitais polo que o uso 
de ferramentas informáticas incrementa a súa motivación no desenvolvemento da materia. 
Elaboración de textos, presentacións de traballos, uso de aplicacións virtuais interactivas, a 
transferencia de archivos familiarizan o alumnado con diferente tipo de software e plataformas 
dixitais. A busca de información que debe ser contrastada permítelles coñecer as fontes fiables 
de información e valorar tanto as fortalezas como as debilidades das redes sociais, fomentando 
o seu espíritu crítico. 

No desenvolvemento da Competencia Conciencia e Expresións Culturais (CCEC) o 
Departamento contribúe ao salientar as características propias do entorno ao comparalas con 
outras cunha biodiversidade e paisaxe diferentes. Colabora no recoñecemento como valor 
propio pertencente a unha herdanza cultural ao patrimonio medioambiental, e a necesidade de 
protección de elementos característicos como organismos en vías de extinción, endemismos ou 
enclaves naturais cercanos. O estudo da Ecoloxía proporciona unha maneira de ver as paisaxes, 
fixarse nos detalles que axuda a desenvolver a sensibilidade. Parte da herdanza cultural son os 
logros de personalidades científicas que influiron na forma de comprender a realidade e deben 
ser recoñecidos e valorados como actores principais na construción na nosa cultura. Finalmente 
a inclusión dunha valoración estética dos traballos realizados apoya o desenvolvemento desta 
competencia. 

Educación Secundaria Obrigatoria 

OBXECTIVOS DA ESO 

Os obxectivos desta etapa que se desenvolverán no presente curso nesta materia son os 
establecidos no Decreto 86/2015 do DOG do 25 de Xuño do 2015. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  
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b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en ma- terias, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades.  

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

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

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese 
e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 
o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e ex- presión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona.  

 
Desde o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía contribuirase a consecución destes obxectivos 

de etapa co traballo diario na aula xa que nel incidirase en conseguir unha convivencia tolerante, 
respectuosa e participativa entre os alumnos e destes co profesor. A metodoloxía de 
Aprendizaxe Cooperativa, que contribúe nunha gran medida á consecución destes obxectivos 
de etapa, será utilizada na aula de 1º ESO C e nas materias de 4º ESO. Traballarase tamén para 
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que a relación cos outros membros da comunidade educativa sexa igual de respectuosa ben 
desde a titoría de pais ben co equipo directivo e co personal de conxerxería, secretaría, limpeza 
e cafetería salientando os comportamentos que favorecen unha convivencia armónica. Aínda 
que neste curso foi encomendada á profesora Beatriz Lastra a titoría dun grupo de 1º ESO e a 
Lucinaide Fernández a dun grupo de 3º ESO, todos os membros do Departamento informan 
asiduamente aos titores dos alumnos do seu desenvolvemento na nosa materia, estando a 
disposición dos pais para informalles personalmente sempre que o soliciten. Todo elo redunda 
nunha comunicación fluida e transparente que favorece á armonía na comunidade educativa.  

A ensinanzas impartidas desde o Departamento rexiranse polo principio de neutralidade 
ideolóxica que rexeitara calquera tipo de adoutrinamento e sectarismo, expoñendo desde esta 
neutralidade as diferentes teorías científicas que, no noso campo especialmente, poden resultar 
polémicas e favorecendo aqueles debates onde a ideoloxía pode resultar dogmática, nun 
ambiente conciliador e democrático. 

O eixe do traballo na aula será o principio de inclusión no que se rexeitará calquera tipo de 
discriminación por sexo, raza, lugar de procedencia ou calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social. Traballarase cos alumnos sinalando calquera comportamento, comentario ou 
acción que vaia en contra de este principio. 

As materias do Departamento impártense en lingua galega polo que son unha plataforma 
adecuada para fomentar o uso da lingua entre o alumnado en contextos científicos o que 
contribuirá a súa estimación. 

A utilización de diferentes instrumentos de avaliación permitirá coñecer e axudar a 
consolidar hábitos de disciplina no traballo personal e o desenvolvemento de traballos en 
equipo promoverá a responsabilidade individual. A valoración do esforzo personal, a 
creatividade e o espíritu crítico implícitos nestes instrumentos favorecerá o desenvolvemento 
da personalidade e capacidade de cada un dos nosos alumnos. 

A área de Bioloxía está particularmente vinculada á educación medioambiental polo que, 
ademais de ocuparse de axudarlles a valorar a biodiversidade e recoñecer condutas que a poñen 
en perigo, insistirase especialmente na limpeza do Centro e das aulas así como educarase no 
respecto aos servizos de limpeza. De igual maneira, constitúe unha parte esencial da formación 
que imparte o Departamento a comprensión da importancia da hixiene personal e dos hábitos 
de consumo e das consecuencias que ten, a nivel de saúde persoal e planetario, o seu descoido.  

A relación co Departamento de Orientación foi sempre moi fluida, polo que, como en cursos 
anteriores, os profesores do Departamento en numerosas ocasións acudirán a eles para o 
establecemento de programas de prevención de dificultades e de corrección sempre que se crea 
necesario. Nesta liña participarase nas análises dos alumnos na busca da mellor solución para 
que o seu desenvolvemento sexa o máis integral e integrador posible. 

Comentouse a concreción dos obxectivos de etapa que poden ter máis dificultades de ser 
adxudicados ao desenvolvemento dun estándar de aprendizaxe en concreto, aínda que todos 
desenvolveranse neste marco. No desenvolvemento dos elementos do currículo para cada curso 
concretaranse todos eles segundo a normativa que dita as instrucións para a elaboración das 
programacións didácticas (Resolución do 15 de xullo do 2016). 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

Segundo a Resolución do 15 de xullo de 2016 as programacións didácticas incluirán, polo 
menos os seguintes elementos: 

a) Introdución e contextualización.  
b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.  
c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.� 
d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

1. Temporalización.  
2. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
3. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.� 
f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  
g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  
h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.  
i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes.  
k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 

como consecuencia dos seus resultados.  
l) Medidas de atención á diversidade.  
m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  
n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento 

didáctico.  
ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en 

relación cos resultados académicos e procesos de mellora.  
 
Para o desenvolvemento da programación na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 3º da 

ESO, por ser o primeiro ciclo presentaranse os apartados a, b, c e d para cada nivel. Mentres que 
o resto dos apartados serán comúns para ambos. No 2º ciclo da ESO, ao ser a materia de Cultura 
Científica optativa, desenvolverase para cada materia todos os apartados. Os apartados b, c e d 
serán estruturados en táboas para facilitar a comprensión da interrelación que existe entre os 
diferentes puntos. 

 

1º CICLO DA ESO 

1º ESO 

BX1.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A Bioloxía e Xeoloxía resume o coñecemento sobre o medio natural e exprésano a través dun 
conxunto de principios, teorías e leis integrados dentro de modelos explicativos e predictivos; 
caracterízase polos procedementos empregados para xeralos, organizalos e valoralos. Estes 
procedementos capacitan as persoas para valorar e incorporar en forma de coñecemento válido 
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o resultado da experiencia e a información sobre a natureza que se recibe ao longo da vida. Por 
este motivo debe contribuír ao desenvolvemento de diferentes competencias básicas entre as 
que destaca a competencia científica. Esta competencia conduce á formulación de preguntas, 
observación e análise de situacións, contraste de ideas, revisión de coñecementos previos, 
chegar a conclusións, comprobar a súa validez. Unha forma de adquirir coñecementos que 
axudará ao alumnado a tomar decisións baseadas en probas e argumentos, que pode capacitalo 
para identificar e resolver situacións da vida cotiá de forma análoga a como se actúa fronte aos 
retos científicos. O desenvolvemento deste tipo de pensamento crítico ten unha dimensión 
social moi acusada no ámbito da Bioloxía e Xeoloxía xa que insta a levar a cabo accións 
individuais e colectivas orientadas a conservar o medio natural, a mellorar a calidade de vida 
para facer un futuro posible. Esta dimensión social facilita o respecto as diferenzas de opinión e 
fomenta o dialogo para permitir participar democraticamente nas decisións políticas que toman 
os representantes sociais sobre o medio. Finalmente, do estudo da evolución de modelos 
explicativos ao longo da historia determinados polo avance tecnolóxico, os condicionamentos 
sociais, os coñecementos previos, establécese que toda idea é susceptible de ser revisada e 
modificada, o que insta a escoita activa necesaria para á elaboración de ideas propias ben 
sustentadas na análise. 

Nesta materia partirase do estudo dos seres vivos por ser moi motivador para o alumnado 
desta idade, na que se fará fincapé no papel que todo organismo ten na vida no noso planeta. A 
partir do estudo desta diversidade guiaremos aos alumnos ao coñecemento das interrelacións 
entre eles abordando o estudo dos ecosistemas. A fraxilidade dos ecosistemas pola influencia 
antrópica será o eixe deste bloque. Seguiremos afondando na importancia da conservación do 
medio ambiente estudando o planeta Terra, a súa orixe e a nosa posición no Universo. Este 
enfoque, agora máis lonxe dos seres humanos, concretará a idea de que todas as intervencións 
afectan a nosa supervivencia como especie, non a continuidade do planeta. Analizaremos 
seguidamente o que a Terra nos proporciona para sobrevivir e como continuamente alteramos 
estes mecanismos (capa de ozono, efecto invernadoiro, contaminación das augas, espolio dos 
recursos enerxéticos). A idea fundamental pois a desenvolver ao longo de todo o curso será que 
é imprescindible para as xeracións futuras o coidado do planeta, para o ser humano non para 
outras especies nin para o planeta en si.  

A metodoloxía e os recursos utilizados no segundo, terceiro e cuarto bloque corresponderán 
aos estándares de aprendizaxe do primeiro bloque "Habilidades, destrezas e estratexias. 
Metodoloxía científica" e do último “Proxecto de investigación", polo que estes irán 
desenvolvéndose ao longo de todo o curso. A Bioloxía e Xeoloxía é unha disciplina científica polo 
que debe traballarse co alumnado coa súa propia metodoloxía permitindo tanto a investigación 
como a divulgación co uso dun vocabulario e representacións adecuadas. 
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BX1.2. CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

h 
o 

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

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario 
científico nun contexto preciso e adecuado 
ao seu nivel. 

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

CCL 
CMCCT 

b 
e 
f 
g 
h 
m 
o 

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

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

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

CD 
CAA 

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

CD 
CCL 

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

CAA 
CCL 

b 
f 
g 

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

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

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

CMCCT  
CSC 

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

CSIEE 
CMCCT 
CAA 

Bloque 2: A Terra no Universo 

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

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

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

f 
l 

B2.2. Compoñentes do Universo. 
B2.3. Características do Sistema Solar e dos 

B2.2. Expor a organización do Universo e do 
Sistema Solar, así como algunhas das 

BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do 
Universo e do Sistema Solar e describe as CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

seus compoñentes. 
B2.4. Concepcións sobre o Sistema Solar ao 
longo da historia. 

concepcións que sobre este sistema 
planetario se tiveron ao longo da historia. 

súas características xerais. 

f B2.5. Os planetas no Sistema Solar. 
B2.3. Relacionar comparativamente a 
posición dun planeta no sistema solar coas 
súas características 

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

CMCCT 

f  B2.6. O planeta Terra: características B2.4. Localizar a posición da Terra no Sistema 
Solar. 

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

f B.2.7. Os movementos da Terra, da Lúa e do 
Sol, e as súas consecuencias. 

B2.5. Establecer os movementos da Terra, da 
Lúa e do Sol, e relacionalos coa existencia do 
día e a noite, as estacións, as mareas e as 
eclipses. 

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

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. 

CMCCT 

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

f 
g 
ñ 

B.2.9. Minerais e rochas: propiedades, 
características e utilidades. 
B2.10. Xestión sustentable dos recursos 
minerais. Recursos minerais en Galicia. 

B2.7. Recoñecer as propiedades e as 
características dos minerais e das rochas, 
distinguir as súas aplicacións máis frecuentes 
e salientar a súa importancia económica e a 
xestión sustentable. 

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

CMCCT 
CAA 

BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións 
máis frecuentes dos minerais e das rochas no CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

ámbito da vida cotiá. 

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

CSC 

f 

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

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

f 
m 

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

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

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

CSC  
CSIEE 

b 
e 
f 
g 
m 

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

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

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

CSC 

f B2.13. A Hidrosfera. Propiedades da auga. 
Importancia da auga para os seres vivos. 

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

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

CMCCT 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 

a 
f B2.17. Xestión sustentable da auga. 

B2.13. Valorar e identificar a necesidade 
dunha xestión sustentable da auga e de 
actuacións persoais e colectivas que 

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

CSC 
CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

g 
m 

potencien a redución do consumo e a súa 
reutilización. 

colaboren nesa xestión. 

f 
m 

B2.18. Contaminación das augas doces e 
salgadas. 

B2.14. Xustificar e argumentar a importancia 
de preservar e non contaminar as augas 
doces e salgadas. 

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

CSC 

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

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

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

CMCCT 

Bloque 3: A biodiversidade no planeta Terra 

f 
l 
m 

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

B3.1. Recoñecer a importancia da 
biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos. 

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. 

CCEC 
CMCCT 

f 

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

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

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

CMCCT 

f 
m 

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

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

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

 B3.4. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, Equinodermos e 

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

BXB3.4.1 Asocia invertebrados comúns co 
grupo taxonómico ao que pertencen. CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Artrópodos. Características anatómicas e 
fisiolóxicas. 
B3.5. Vertebrados: Peixes, Anfibios, Réptiles, 
Aves e Mamíferos. Características anatómicas 
e fisiolóxicas. 

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

CMCCT 

f 
m 

B3.6. Plantas: brións, fieitos, Ximnospermas e 
Anxiospermas. Características principais.  

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

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

CMCCT 

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

b 
e 
g 

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

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

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

g 
l 
ñ 

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

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

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

CMCCT 

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

CAA 
CMCCT 

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

Bloque 4: Os ecosistemas 

f 

B4.1. Ecosistema: identificación dos seus 
compoñentes. 
B4.2. Factores abióticos e bióticos nos 
ecosistemas. 
B4.3. Ecosistemas acuáticos 
B.4.4. Ecosistemas terrestres 

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun 
ecosistema. 

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun 
ecosistema. CMCCT 

f 
g 

B4.5. Factores desencadeantes de 
desequilibrios nos ecosistemas. 

B4.2. Identificar nun ecosistema os factores 
desencadeantes de desequilibrios e 

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

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

m B4.6. Estratexias para restablecer o equilibrio 
nos ecosistemas. 

establecer estratexias para restablecer o seu 
equilibrio. 

ecosistema. 

a 
g 
m 

B4.7. Accións que favorecen a conservación 
ambiental. 

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

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a 
destrución ambiental 

CSC 
CSIEE 

Bloque 5: Proxecto de investigación 

b 
c 

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

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

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

CAA 
CMCCT 

b 
f 
g 

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

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

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

CAA 
CCL 

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

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

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

CMCCT 
CD 

a 
b 
c 

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

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

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

CSC 
CSIEE 

a 
b 
d 
h 
o 

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

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

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de 
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. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 
CD 

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

CCL 
CCEC 
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BX1.3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

BXB1.1.1. 

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 4 X X X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo individual 
Traballo Cooperativo 

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

CD 
CAA 2 X X X 

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo individual 
Traballo Cooperativo 

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

CD 
CCL 1 X X X 

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo individual 
Traballo Cooperativo 

BXB1.2.3.  

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

CAA 
CCL 1,5 X X X 

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo individual 
Traballo Cooperativo 

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

CMCCT  
CSC 1,5 X X X Prácticas de laboratorio 

Observación directa 

BXB1.3.2.  
BXB1.3.2. Desenvolve a planificación do 
traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento 
como material básico de laboratorio, describe 

CSIEE 
CMCCT 
CAA 

1,5 X X X 
Prácticas de laboratorio 
Observación directa 
Traballo Cooperativo 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
o proceso experimental seguido e as súas 
observacións. 

Bloque 2: A Terra no Universo 

BXB2.1.1.  BXB2.1.1. Enuncia as ideas principais sobre a 
orixe do universo. CMCCT 0,5   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.2.1.  

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 2   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.3.1.  

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

CMCCT 1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.4.1. BXB2.4.1. Sitúa a Terra no Sistema Solar. CMCCT 0,5   X 

Actividades escritas e orais 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.5.1.  

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

CMCCT 1   X 

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.5.2.  

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

CMCCT 1   X 

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Observación directa 
Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Traballo Cooperativo 

BXB2.6.1.  

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

CMCCT 1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CMCCT 1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.7.1. 

BXB2.7.1. Diferencia entre rocha e mineral. 
Recoñece algúns dos minerais máis comúns. 
Clasifica tipos de rocha común segundo a súa 
orixe. Recoñece as rochas máis comúns. 

CMCCT 
CAA 4   X 

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.7.2.  
BXB2.7.2 Recoñece minerais e rochas que 
utiliza na súa vida cotiá. Salienta a 
importancia dos combustibles fósiles. 

CCEC 1,5   X 

Actividades escritas e orais 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.7.3.  BXB2.7.3. Diferenza o uso sustentable dos 
recursos minerais do que non o é. CSC 0,5   X 

Actividades escritas e orais 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.8.1.  BXB2.8.1. Recoñece a estrutura da atmosfera 
e as principais características das capas. CMCCT 1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.8.2.  BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e 
identifica os contaminantes principais. CMCCT 0,5   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.8.3.  BXB2.8.3. Explica o papel protector da 
atmosfera para os seres vivos. CMCCT 2   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.9.1.  BXB2.9.1. Explica o efecto invernadoiro e CSC 2   X Probas escritas 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
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. 

Actividades escritas e orais 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CSC 
CSIEE 0,5   X 

Actividades escritas e orais 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.11.1.  

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

CMCCT 1   X 

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.12.1.  BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga. CMCCT 1   X 

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.13.1.  

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 1   X 

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CSC 2   X 

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB2.15.1.  

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 1 X X X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

Bloque 3: A biodiversidade no planeta Terra 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB3.1.1.  

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 
eucariótica 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. 
Aplica en animais e plantas comúns os 
criterios de clasificación. 

CCEC 
CMCCT 9 X   

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo individual 
Traballo Cooperativo 

BXB3.2.1.  

BXB3.2.1. Utiliza e confecciona claves 
dicotómicas sinxelas. Xerarquiza os principais 
grupos de clasificación taxonómica. Analiza as 
consecuencias do concepto de especie. 
Escribe correctamente a nomenclatura 
binomial. Clasifica exemplares nos principaus 
grupos de clasificación: Reino, Filo e Clase. 

CMCCT 2,5 X   

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CMCCT 1 X X  
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Traballo Cooperativo 

BXB3.4.1. 

BXB3.4.1. Identifica as características xerais 
que determinan o modo de vida de cada un 
dos Filos de Invertebrados. Clasifica no grupo 
taxonómico correspondente invertebrados 
comúns. 

CMCCT 2 X X  

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo individual 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Traballo Cooperativo 

BXB3.4.2.  

BXB3.4.2. Enumera as características 
principais do Reino Metazoos. Coñece as 
principal característica que distingue un 
animal vertebrado dun invertebrado. 
Identifica as características xerais que 
determinan o modo de vida de cada unha das 
Clases de vertebrados. 
Recoñece á clase á que pertencen algúns 
exemplares de vertebrados en base as súas 
características. 

CMCCT 4,5 X X  

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo individual 
Traballo Cooperativo 

BXB3.5.1. 

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 3 X X X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 
Prácticas de laboratorio 

BXB3.5.2. 

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 3,5 X X  

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB3.6.1. 

BXB3.6.1. Asocia os animais e as plantas máis 
comúns cos modelos taxonómicos aos que 
pertencen sendo quen de nomealos 
científicamente utilizando claves de 
identificación sinxelas. 

CAA 4,5 X X  

Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB3.7.1. BXB3.7.1. Identifica algúns exemplares de 
plantas e animais propios dalgúns 

CMCCT 1,5 X X  
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
ecosistemas ou de interese especial por seren 
especies en perigo de extinción ou endémicas. 

Traballo individual 
Traballo Cooperativo 
Prácticas de laboratorio 

BXB3.7.2.  
BXB3.7.2. Asocia coa súa adaptación ao medio 
a presenza de algunhas estruturas nos animais 
e nas plantas máis comúns. 

CAA 
CMCCT 4,5 X X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 
Prácticas de laboratorio 

BXB3.7.3.  
BXB3.7.3. Recoñece os exemplares máis 
salientables de plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

CCEC 2,5 X X  

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo individual 
Traballo Cooperativo 
Prácticas de laboratorio 

Bloque 3: Os ecosistemas 

BXB4.1.1.  

BXB4.1.1. Diferencia o biotopo da biocenose. 
Enumera os factores bióticos e abióticos 
presentes en material gráfico de ecosistemas 
diferentes. Describe as adaptacións dun 
organismo para o desenvolvemento no seu 
hábitat. Enumera as características xerais do 
medio acuático e o mariño. 

CMCCT 6,5  X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo individual 
Traballo Cooperativo 

BXB4.2.1.  

BXB4.2.1. Recoñece os diferentes tipos de 
ecosistemas polos factores que os 
caracterizan e deduce que alteracións os 
desequilibrarían. 

CMCCT 2  X  

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CSC 
CSIEE 1,5  X X 

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

Bloque 5: Proxecto de investigación 
BXB5.1.1. BXB5.1.1. Aplica as destrezas propias do CAA 2 X X X Prácticas de laboratorio 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
método científico. CMCCT Actividades escritas e orais 

Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

BXB5.2.1. BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen 
hipóteses formuladas. 

CAA 
CCL 2,5 X X X 

Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CMCCT 
CD 1,5 X X X 

Actividades TIC 
Observación directa 
Traballo Cooperativo 

BXB5.4.1.  

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 turno 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 4 X X X 

Probas escritas 
Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CAA 
CMCCT 
CSIEE 
CD 

2  X X 

Prácticas de laboratorio 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CCL 
CCEC 2  X X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 
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3º ESO 

BX3.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuír a que o alumnado desenvolva as 

competencias clave da etapa da ESO, pondo especial atención na adquisición da competencia 

científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois, unicamente de adquirir coñecementos 

relacionados coa Bioloxía e a Xeoloxía, senón de que o alumnado aprenda a observar e a 

reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, iniciativa, 

motivación e moitos outros aspectos que o leven a un mellor desenvolvemento do seu contorno 

e a un mellor benestar social. A Bioloxía e a Xeoloxía deberán tamén contribuír a que as persoas 

melloren a súa autoestima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de 

decisións democráticas a todos os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade 

cultural. 

Perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando un nivel competencial 

que conduza o alumnado a non perder o interese que ten desde o comezo da súa temperá 

actividade escolar por non deixar de aprender. 

O principal obxectivo é que o alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle 

permitan coidar o seu corpo a nivel tanto físico como mental, así como valorar e ter unha 

actuación crítica ante a información e ante actitudes sociais que poidan repercutir 

negativamente no seu desenvolvemento físico, social e psicolóxico. Preténdese tamén que os 

alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente polas 

repercusións que ten sobre a súa saúde. Así mesmo, deben aprender a ser responsables das 

súas decisións diarias e das consecuencias que estas teñen na súa saúde e no contorno, e 

comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no impacto da calidade de 

vida das persoas. 

En Bioloxía e Xeoloxía de terceiro de ESO, o currículo inclúe o estudo microscópico da célula, 

o ser humano e a saúde, o relevo terrestre e a súa evolución. 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado desenvolver as competencias 

esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método científico. Entre estas 

competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da realización de tarefas 

en grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar 

presentacións e defender as opinións propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas 

deberán desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a 

argumentación en público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar 

actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre os grandes avances científicos da 

actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e 

utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de laboratorio. 

En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de 

Bioloxía e Xeoloxía deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente 

práctico, baseado na realización de variadas e adecuadas tarefas experimentais, que permitan 

ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, 

microscopios, material de campo, recollida de mostras, resolución de problemas e todos os que 

lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto 
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desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao longo do currículo preséntanse actividades 

de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á 

formación teórica que se recolle nos contidos.  

Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía ha de permitir que os alumnos e as alumnas 

adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por si 

mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; 

a ser responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e 

descubrir. 
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BX3.2 CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

h 
o 

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

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario 
científico nun contexto preciso e adecuado 
ao seu nivel. 

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

CCL 
CMCCT 

b 
e 
f 
g 
h 
m 
o 

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

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

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

CD 
CAA 

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

CD 
CCL 

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

CAA 
CCL 

b 
f 
g 

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

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

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

CMCCT 
CSC 

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

CSIEE 
CMCCT 
CAA 

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

f 

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

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

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

CMCCT 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as 
analoxías e as diferenzas entre célula CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

procariota e eucariota, e entre célula animal 
e vexetal. 

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 
Niveis de organización do corpo humano 

f 

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

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

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

CAA 

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

CMCCT 

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

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

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

CMCCT 

Saúde 

f 
m 

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

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

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

CSC 

f 
m B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas.  

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

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

CMCCT 

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

m B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de 
vida saudables como método de prevención 

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida 
saudable e identifícaos como medio de CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

de vida saudables. das doenzas. promoción da súa saúde e da das demais 
persoas. 

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

CSIEE 
CSC 

a 
c 
d 
e 
m 

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

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

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

CSC 
CSIEE 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 
CSC 

a 
b 
c 
m 

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

B3.8. Recoñecer e transmitir a importancia 
que ten a prevención como práctica habitual 
e integrada nas súas vidas e as consecuencias 
positivas da doazón de células, sangue e 
órganos. 

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

CSC 

f 
g  
m 

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

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

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

CSC 
CSIEE 

a 
d 
g 
m 

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

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

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

CSC 

Dietética e Nutrición 
f B3.12. Alimentación e nutrición. Alimentos e B3.11. Recoñecer a diferenza entre BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición CMCCT 
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m nutrientes: tipos e funcións básicas.  alimentación e nutrición, e diferenciar os 
principais nutrientes e as súas funcións 
básicas. 

do da alimentación. 

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

CMCCT 

f 
g 
m 

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

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

BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais 
saudables mediante a elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando táboas con grupos de 
alimentos cos nutrientes principais presentes 
neles e o seu valor calórico. 

CAA 
CD 

c 
m 

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

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

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta 
equilibrada para unha vida saudable e 
identifica os principais trastornos da conduta 
alimentaria. 

CAA 
CSC 

Aparatos implicados nas funcións de nutrición 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 

Aparatos implicados nas funcións de relación 
f B3.17. Función de relación. Sistema nervioso B3.18. Describir os procesos implicados na BXB3.18.1. Especifica a función de cada CMCCT 
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m e sistema endócrino. 
B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e 
función; coidado e hixiene. 

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

aparello e de cada sistema implicados nas 
funcións de relación. 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 
CSC 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 

f 
B3.23. Aparello locomotor. Organización e 
relacións funcionais entre ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

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

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e 
músculos do corpo humano en esquemas do 
aparello locomotor. 

CMCCT 

f 
m 

B3.23. Aparello locomotor. Organización e 
relacións funcionais entre ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

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

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

CMCCT 

f 
m 

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

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

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

CSC 
CAA 

Aparatos implicados nas funcións de reprodución 
f 
m 

B3.25. Reprodución humana. Anatomía e 
fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios 

B3.25. Referir os aspectos básicos do aparello 
reprodutor, diferenciar entre sexualidade e 

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os 
órganos do aparello reprodutor masculino e CMCCT 
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físicos e psíquicos na adolescencia. reprodución, e interpretar debuxos e 
esquemas do aparello reprodutor. 

feminino, e especifica a súa función. 

f 
m 

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

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

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

CMCCT 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do embarazo e 
do parto 

CMCCT 

f 
m 

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

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

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de 
anticoncepción humana. CMCCT 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas 
de transmisión sexual e argumenta sobre a 
súa prevención. 

CMCCT 
CSC 
CCEC 

e 
g 
m 

B3.29. Técnicas de reprodución asistida. 

B3.28. Compilar información sobre as 
técnicas de reprodución asistida e de 
fecundación in vitro, para argumentar o 
beneficio que supuxo este avance científico 
para a sociedade. 

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

a 
c 
d 
m 

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

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

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

CSC 
CCEC 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 

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

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

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

CMCCT 

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

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

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

CMCCT 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de 
meteorización, erosión, transporte e 

CMCCT 
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sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

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

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

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

CMCCT 

f 
m 

B4.4. Augas subterráneas: circulación e 
explotación. 

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

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

CMCCT 
CSC 

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

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

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

CMCCT 

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

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

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

CMCCT 

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

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

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

f 
l 
ñ 

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

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

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

CCEC 
CAA 

f 
g 
m 

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

B4.9. Recoñecer e identificar a actividade 
xeolóxica dos seres vivos e valorar a 
importancia da especie humana como axente 
xeolóxico externo. 

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

CMCCT 

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

CSC 
CCEC 

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

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

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

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

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

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

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción 
volcánica co magma que as orixina, e 
asóciaos co seu grao de perigo. 

CMCCT 

f 
g 

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

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

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

CAA 
CMCCT 

f 
g 

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

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

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

CAA 
CSC 

Bloque 5. O solo como ecosistema. 

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

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

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

CMCCT 

f 
g 
m 

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

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

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

CMCCT 
CSC 

Bloque 6. Proxecto de investigación 

b 
c 

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

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

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

CAA 
CMCCT 

b 
f 
g 

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

B6.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a 
través da experimentación ou da observación 
e a argumentación. 

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

CAA 
CCL 

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

B6.3. Utilizar fontes de información variada, e 
discriminar e decidir sobre elas e os métodos 

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información 
apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

CMCCT 
CD 
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empregados para a súa obtención. presentación das súas investigacións. 

a 
b 
c 

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

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

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

CAA 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

a 
b 
d 
h 
o 

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

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

BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de 
investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición humana, para a 
súa presentación e defensa na aula. 

CSIEE 
CD 

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

CCL 
CCEC 

 

BX3.3 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

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

CCL 
CMCCT 1 X X X Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

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

CD 
CAA 1 X X X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

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

CD 
CCL 1 X X X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

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

CAA 
CCL 0,5 X X X Actividades escritas e orais 

Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

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

CMCCT 
CSC 0,5 X X X Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB1.3.2.  

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía o 
traballo experimental. Argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas 
observacións e interpreta os seus resultados. 

CSIEE 
CMCCT 
CAA 

1 X X X Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

BXB2.1.1.  BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte. CMCCT 2,25 X   Actividades escritas e orais. 
Participación na clase 

BXB2.1.2. BXB2.1.2. Diferencia entre célula procariota e 
eucariota, e entre célula animal e vexetal. CMCCT 2,25 X   Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB2.2.1.  BXB2.2.1. Recoñece a importancia de cada 
función para o mantemento da vida. CMCCT 1,5 X   Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB2.2.2.  BXB2.2.2. Diferencia nutrición autótrofa e 
nutrición heterótrofa. CMCCT 2,25 X   Actividades escritas e orais 

Participación na clase 
Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

Niveis de organización do corpo humano 

BXB3.1.1.  BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización 
no ser humano. CAA 0,75 X   Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.1.2.  BXB3.1.2. Describe a función dos orgánulos 
máis importantes. CMCCT 2,25 X   Actividades escritas e orais  

Participación na clase 

BXB3.2.1. BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que 
conforman o corpo humano e a súa función. CMCCT 2,25 X   Actividades escritas e orais 

Participación na clase 
Saúde 

BXB3.3.1.  BXB3.3.1. Diferencia hábitos de vida  
saudables dos non saudables. CSC 1  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.4.1.  BXB3.4.1. Recoñece as doenzas máis comúns. CMCCT 1,5  X  
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB3.4.2.  BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos 
de transmisión das doenzas infecciosas. CMCCT 1,5  X  

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB3.5.1.  BXB3.5.1. Coñece os hábitos de vida saudable. CSC 1  X  Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CSIEE 
CSC 1  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.6.1.  BXB3.6.1. Diferencia as doenzas que afectan 
as distintas rexións do mundo. 

CSC 
CSIEE 1  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

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

CMCCT 
CSC 1,5  X  

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB3.8.1.  
BXB3.7.1. Explica a importancia da doazón de 
células, sangue e órganos para a sociedade e 
para o ser humano. 

CSC 1  X  
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

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

CSC 
CSIEE 1,5  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.10.1.  BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de 
seguir condutas de risco coas drogas. CSC 1,5  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 
Dietética e Nutrición 

BXB3.11.1. BXB3.11.1. Diferencia nutrición de 
alimentación. CMCCT 1,5 X   Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.11.2.  BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa 
función no organismo. CMCCT 2,25 X   Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.12.1.  
BXB3.12.1. Elabora dietas equilibradas, 
utilizando táboas  de alimentos con nutrientes   
e  valores calóricos. 

CAA 
CD 2,25 X   

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB3.13.1.  
BXB3.13.1. Valora unha dieta equilibrada para 
unha vida saudable e identifica os principais 
trastornos da conduta alimentaria. 

CAA 
CSC 2,25 X   

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

Aparatos implicados nas funcións de nutrición 

BXB3.14.1.  
BXB3.14.1. Identifica os órganos, os aparellos 
e os sistemas implicados na función de 
nutrición, e relaciónaos coa súa función. 

CMCCT 2,25 X   
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

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

CMCCT 2,25 X   Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BXB3.16.1.  

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

CMCCT 2,25 X   Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BXB3.17.1.  

BXB3.17.1. Identifica as doenzas máis 
frecuentes dos órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na nutrición, e as súas 
causas. 

CMCCT 1,5 X   
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

Aparatos implicados nas funcións de relación 

BXB3.18.1.  
BXB3.18.1. Especifica a función de cada 
aparello e de cada sistema implicados nas 
funcións de relación. 

CMCCT 1,5  X  Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BXB3.18.2.  BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na 
función de relación. CMCCT 1,5  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.18.3.  BXB3.18.3. Identifica os distintos órganos dos 
sentidos. CMCCT 1,5  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.19.1.  BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas 
comúns do sistema nervioso. 

CMCCT 
CSC 0,5  X  

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB3.20.1.  BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas, 
as hormonas segregadas e a súa función. CMCCT 1,5  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.21.1.  BXB3.21.1. Recoñece algún proceso da vida 
cotiá relacionado coa función neuroendócrina. CMCCT 0,5  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.22.1.  BXB3.22.1. Identifica os principais ósos e 
músculos do corpo humano.  CMCCT 1,5  X  

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB3.23.1. BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en 
función do seu tipo de contracción. CMCCT 1,5  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.24.1. 
BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis 
frecuentes que poden afectar o aparello 
locomotor. 

CSC 
CAA 0,5  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Aparatos implicados nas funcións de reprodución 

BXB3.25.1. 
BXB3.25.1. Identifica os órganos do aparello 
reprodutor masculino e feminino e a súa 
función. 

CMCCT 1,5  X  
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB3.26.1.  BXB3.26.1. Describe as principais etapas do 
ciclo menstrual. CMCCT 1,5  X  Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BXB3.26.2 
BXB3.26.2. Identifica os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do embarazo e 
do parto 

CMCCT 1  X  
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB3.27.1.  BXB3.27.1. Identifica os métodos de 
anticoncepción humana. CMCCT 1,5  X  

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

BXB3.27.2. BXB3.27.2. Recoñece as principais doenzas de 
transmisión sexual. 

CMCCT 
CSC 
CCEC 

1,5  X  
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

BXB3.28.1. BXB3.28.1. Identifica as técnicas de 
reprodución asistida máis frecuentes. CMCCT 0,5  X  

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

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

CSC 
CCEC 0,5  X  Actividades orais  

Participación na clase 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 

BXB4.1.1. BXB4.1.1. Identifica os tipos de relevo e a súa 
relación con o clima e os tipos de rochas. CMCCT 1,5   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

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

CMCCT 1   X 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

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

CMCCT 2,25   X 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Traballo cooperativo 

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

CMCCT 2,25   X 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

BXB4.4.1.  BXB4.4.1. Valora a importancia das augas 
subterráneas. 

CMCCT 
CSC 1,5   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

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

CMCCT 2,25   X 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

BXB4.6.1.  BXB4.6.1. Recoñece as accións do vento. CMCCT 2,25   X 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

BXB4.7.1.  BXB4.7.1. Recoñece as accións do xeo. CMCCT 2,25   X 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

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

CCEC 
CAA 1,5   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

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

CMCCT 1   X 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

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

CSC 
CCEC 1,5   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB4.10.1.  BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico 
externo dun interno. CMCCT 0,75   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB4.11.1.  BXB4.11.1. Coñece  como se orixinan os 
sismos e os seus perigos. CMCCT 2,25   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB4.11.2.  BXB4.11.2. Recoñece os tipos de erupción 
volcánica e asóciaos co seu grao de perigo. CMCCT 2,25   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

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

CAA 
CMCCT 1   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB4.13.1.  

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 1   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

Bloque 5. O solo como ecosistema 

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

CMCCT 1,5   X 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

BXB5.2.1.  BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo. CMCCT 
CSC 1   X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

Bloque 6. Proxecto de investigación 

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

CAA 
CMCCT 0,5 X X X Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

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

CAA 
CCL 0,5 X X X Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

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

CMCCT 
CD 1 X X X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 

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

CAA 
CMCCT 1 X X X Participación na clase 

Traballo cooperativo 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
CSC 
CSIEE 

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

CSIEE 
CD 1 X X X 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

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

CCL 
CCEC 1 X X X Participación na clase  
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BX.4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Principios metodolóxicos 

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

Metodoloxía didáctica 

¨ Cada Unidade Didáctica será precedida dunha introdución na que se delimitará o 
estudo a realizar, tentando motivar ao alumno, a partir da presentación de problemas 
reais próximos e sinxelos, recollendo as ideas previas dos alumnos e estimulándoos na 
súa resolución, adquirindo logo novos coñecementos.  
¨ Explicacións e instrucións dos contidos utilizando o encerado, o canón de vídeo, os 
ordenadores e outros medios audiovisuais.  
¨ Ensino guiado no que se traballarán os contidos da materia mediante: resolución de 
problemas, elaboración de esquemas, resumos, etc.  
¨ Elaboración de exercicios durante e ao final de cada Tema, tanto individualmente 
como en equipos cooperativos.  
¨ Confección do caderno de clase.  
¨ Realización de prácticas de laboratorio. 
¨ Actividades diversificadas que traballan as distintas competencias: o 
desenvolvemento de habilidades científicas, o pensamento crítico e creativo, o traballo 
cooperativo, as TIC e tarefas de indagación e investigación dentro e fóra da aula. 
¨ Traballo cooperativo: na aula de 1ºESO C estableceranse equipos de traballo, 
heteroxéneos e estables, que serán iguais dos que se formen noutras materias que 
traballan tamén con esta metodoloxía. Os equipos variarán ao longo de todo o curso, co 
fin de que todos os alumnos podan aprender a cooperar con calquera compañeiro. 
Levarase a cabo incluíndo estruturas simples de traballo cooperativo ao longo de toda a 
unidade didáctica. Nesta metodoloxía non nos limitaremos a que o alumnado traballe 
seguindo estas estruturas senón que atenderemos, como un contido máis, que aprendan 
a cooperar, proporcionándolles ferramentas para que fixen os seus obxectivos, regulen o 
funcionamento dos equipos e as formas de participación, e se avalíen a eles mesmos 
respecto do grao de participación e compromiso asumido polos membros do equipo 
(plans de equipo, revisións dos plans de equipo, cadernos de equipo,...). Debido a esto, as 
actividades realizadas con esta metodoloxía serán avaliadas o mesmo que o resto de 
actividades de aprendizaxe, valorando a idoneidade e eficacia do proceso de aprendizaxe 
elixido para deste xeito poder regulalo, o grao de consecución de obxectivos que logra o 
alumnado e cualificar a implicación, o esforzo e os resultados que conseguen. Nesta 
cualificación incluiranse os logros individuais nesta aprendizaxe por un lado, e por outro 
os logros do equipo en conxunto.  
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BX.5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

A utilización de recursos diversos que reforcen a motivación é fundamental para o 
desenvolvemento da materia, pois aportan nova información e facilitan o mantemento do 
interese e curiosidade científica por parte do alumno. Estes recursos son:  

¨ Libro Dixital Interactivo. 
¨ Apuntamentos facilitados polo profesor vía a plataforma EDIXGAL e na fotocopiadora 
do centro. 
¨ Cadernos de traballo do alumno, onde se recollan as informacións proporcionadas 
polo profesor, así como as actividades levadas a cabo.  
¨ Biblioteca de Recursos: documentais, vídeos, presentacións, páxinas específicas de 
internet. 
¨ Artigos de revistas especializadas, libros de traballo de campo, guías recortes de 
prensa, libros especializados (ou fragmentos dos mesmos). 
¨ Recursos audiovisuais: ordenador, canón de vídeo, DVD.  
¨ Ordenadores ABALAR para o uso do alumnado (1ºESO). Segundo informou a 
Dirección do Centro os alumnos de 3º e 4º poderán facer uso dos antigos ordenadores 
ABALAR. Tamén poderán utilizarse as aulas con dotación informática que posúe o Centro. 
¨ Calculadora. 
¨ Material manipulable e experimental propio da materia. Globo terráqueo. Mapas 
topográficos e xeolóxicos. 
¨ Material de laboratorio e de campo 
¨ Exposicións de material do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 
¨ Coleccións naturalistas: de rochas e minerais, de cunchas e de exemplares de 
vertebrados e invertebrados. 
¨ Guías de minerais e rochas e seres vivos, mapas topográficos e xeolóxicos. 
¨ Esqueleto e torso clásticos, e outras reproducións anatómicas. 
¨ Saídas ao entorno para a observación directa dos seres vivos e o medio. 
¨ Visitas a museos, fábricas, explotacións, concello, etc.  
¨ Debates e conferencias. 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía dispón dunha aula no departamento con cabida para 
20 alumnos con ordenador con acceso a Internet e canón de vídeo. Os mesmos elementos están 
tamén no laboratorio o cal facilita o uso e fomento das Tecnoloxías da Información e 
Comunicación que se pretende. Un dos pasos a dar nesta dirección é a dotación dun mínimo de 
ordenadores para poder desenvolver as TICS no laboratorio onde xa contamos con acceso a 
Internet. 

BX.6. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN 
E PROMOCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas escritas 

• Probas obxectivas de control das distintas unidades. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía e ortografía adecuada. 

Actividades escritas e orais 

• Exercicios diversos realizados polo alumnado na actividade diaria da clase 
individualmente o en equipos cooperativos. 
• Traballos de investigación e busca bibliográfica en soporte de papel ou dixital. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e 
adecuación. 
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía adecuada. 
• Data de entrega. 

Actividades TIC 

• Participación e exposición de tarefas individuais ou en equipo de presentación de 
diapositivas, pósters, carteis, etc. 
• Realización de actividades interactivas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Uso axeitado e guiado do computador e algunha ferramenta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información 
sinxela ou para resolver unha actividade. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha). 
• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de Internet. 
• Grado de elaboración de respostas propias a partir dos contidos de internet. 
• Capacidade de argumentar e responder adecuadamente a preguntas sobre o tema.  
• Interese, motivación. 
• Data de entrega 

Observación directa 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Integración das ensinanzas respecto ao coidado do medio ambiente e o uso 
responsable dos recursos na súa actividade cotiá. 
• Interese e esforzo. 
• Curiosidade. 
• Respecto aos compañeiros, á orde na clase, ao profesor, aos materiais propios e 
alleos. 

Participación na clase 

• Intervencións na clase. 
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• Seguimento das clases. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Nivel de adecuación das intervencións. 
• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 
• Uso de vocabulario axeitado. 
• Respectar a quenda de intervencións. 
• Interese e esforzo. 

Traballo individual 

• Participación e exposición de tarefas individuais ou en equipo de presentación de 
diapositivas, pósters, carteis, etc. 
• Traballos de investigación e busca bibliográfica en soporte de papel ou dixital. 
• Caderno de clase. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado ou no caderno de Clase. 
• Caligrafía, ortografía e puntuación adecuadas. 
• Contido dos cadernos: textos, notas de clase, actividades e correccións sinaladas. 
• Data de entrega. 

Traballo Cooperativo (só en 1º ESO C) 

• Traballos cooperativos escritos ou TIC. 
• Actividades orais ou escritas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Capacidade de traballar de forma cooperativa. 
• Comunicación adecuada cos compañeiros, tanto respecto ao volume utilizado como 
que se respecte a opinión dos outros e a capacidade de emitir a propia. 
• Resolución de conflitos. Capacidade para establecer acordos mediante a negociación 
e o diálogo. 
• Seguimento da estrutura cooperativa proposta. 
• Realización da tarefa no tempo asinado. 
• Contribución individual tanto polo seu propio interese como polo beneficio do 
equipo. 
• Capacidade de axudar ao compañeiro de equipo e de recibir axuda por parte do 
equipo. 
• Asunción de compromisos e acordos do equipo. 
• Interese e motivación. 
• Iniciativa propia e progreso no nivel de autonomía tanto nas relacións e habilidades 
sociais como no autorregulamento e xestión dos propios procesos de aprendizaxe. 
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Prácticas de laboratorio 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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• Uso axeitado do material e instrumentos de laboratorio. 
• Seguimento das normas de laboratorio. 
• Realización da tarefa no tempo asinado. 
• Seguimento do protocolo de traballo. 
• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Elaboración da memoria da práctica: valorarase a orde, limpeza e estrutura do 
traballo presentado, unha caligrafía e ortografía adecuada e o tempo de realización e o 
uso de vocabulario axeitado. 

Tarefas 

Utilizarase a aprendizaxe por proxectos nalgunhas aulas de forma integrada no curriculo para 
desenvolver grupos de estándares. Os proxectos realizaranse en equipo e tentaráse que a 
temática estea incluída no Proxecto de Centro. No momento de entrega da presente 
programación aínda non se concretou este proxecto. De todos os xeitos, aplicaranse os 
Instrumentos de Avaliacion antes nomeados acordes cos diferentes pasos necesarios para a 
consecución do produto final.   

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN CONTÍNUA 

O alumnado está informado de que de non asistir a un exame ou proba prevista e anunciada 
previamente terá que ser debidamente xustificado e debe obedecer a un motivo razoable. Así 
mesmo a falta de puntualidade a unha proba avaliadora tamén esixe unha xustificación en 
debida forma. Por norma xeral, suxeita sempre ao criterio de cada un dos profesores do 
Departamento, non se repetirán probas parciais ao alumnado que non as realice na data da súa 
convocatoria xunto co resto do grupo senón que se pasará a realizar unha proba final.  

A cualificación que cada alumno ou alumna obterá en cada sesión de avaliación será o 
resultado de ter en conta os seguintes aspectos: 

1. Asistencia a clase. Tal e como establece o RRI “A falta reiterada de asistencia a clase pode 
provocar a imposibilidade de avaliación continua ó alumno”.  

2. Actitude. Terase en conta tanto individualmente como nos equipos de aprendizaxe 
cooperativa. 

3. Participación. Valorarase a participación de xeito ordenado tanto individual como dentro 
dos equipos de aprendizaxe cooperativa.  

4. Caderno do alumno. En 1º ESO cada alumno debe presentar ao profesor o seu caderno, as 
veces que este o requira. Valorarase a presentación, ortografía, seguimento das normas, 
contidos do mesmo así como telo completo no momento da revisión. 

5. Probas escritas. Tanto individuais como por equipos. De ser necesario, varias por trimestre. 
6. Traballo realizado polo alumno/a ao longo do trimestre tanto na aula (individuais ou en 

equipos cooperativos) como na casa.  
7. Traballos o informes de indagación solicitados ou propostos. 
Mentres o Decreto de avaliación non estea publicado as probas escritas terán unha 

ponderación máxima dun 70% por avaliación, correspondendo a porcentaxe restante aos outros 
instrumentos de avaliación cunha ponderación mínima dun 10%. De ser o caso, a súa capacidade 
para traballar en equipo de forma cooperativa (desempeño das tarefas encomendadas dentro 
do equipo e cumprimento dos compromisos adquiridos) terá un valor mínimo dun 10%. A 
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criterio do profesor, poderase considerar unha avaliación suspensa se a media das probas 
escritas é menor de 4 ou unha proba escrita dentro dunha avaliación recibe unha cualificación 
inferior a 3,5. 

Cando un alumno/a non superase un trimestre (unha avaliación) se proporán actividades de 
reforzo e recuperación para calquera dos instrumentos que deberán ser realizadas, entregadas 
de ser o caso, antes do fin do seguinte trimestre e/ou se realizará unha proba escrita de 
recuperación. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN FINAL 

Ao remate da terceira avaliación haberá unha proba final para aqueles alumnos que non 
acadaran unha cualificación mínima global de 5 ou os que teñan algunha avaliación suspensa. 
Cada profesor establecerá segundo o seu criterio o número máximo de avaliacións que pode 
recuperar un alumno nesta avaliación final, de existir un número máximo de avaliacións debe 
informar ao alumnado desde principio de curso. Cada alumno deberá recuperar só aquelas 
partes nas que non acadara a cualificación mínima. 

A cualificación na avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións.  

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se un alumno/a non acadase o aprobado como cualificación final en xuño, deberá 
presentarse á proba de recuperación extraordinaria de setembro. Esta proba consistirá nun 
cuestionario que se realizará por escrito onde se resolverán diversas cuestión e supostos (entre 
5 e 20). Nas cuestións aparecerán de forma equitativa, unha representación dos estándares 
establecidos na programación. Nesta proba o alumno deberá acadar unha nota mínima de 5 
correspondente ao grado mínimo de consecución dos estándares. 

Se poderá propoñer, a criterio do profesor, a realización dun caderno de actividades de 
reforzo para o verán que será tido en conta na cualificación de setembro.  

BX.7. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 
Lévase a cabo dentro das dúas primeiras semanas do curso a través de probas escritas. 

Avaliarase sobre todo: a capacidade de comprensión e de expresión dos alumnos a través da 
lectura dun texto a partir do cal deben responder a unhas cuestións; a capacidade de expresión 
escrita dos alumnos a través ou ben dunha pequena redacción que deben elaborar a partir dun 
esquema ou facendo un texto utilizando diferentes termos; a capacidade de síntese, relación e 
comprensión a partir dun texto no que aparecen subliñados unha serie de termos, dun gráfico 
ou unha serie de cuestións de resposta múltiple de contidos de 6º Primaria ou de 1º ESO. 

Os resultados obtidos permiten establecer unha primeira aproximación para determinar 
obxectivamente o nivel dos alumnos tanto individualmente como do grupo de clase, así 
podemos adecuar o desenvolvemento da materia á realidade e ás posibilidades do alumnado. 
Tamén poden ser un vehículo interesante para a introdución da materia e resulta moi útil como 
base para establecer os equipos para a aprendizaxe cooperativa e para detección de alumnos 
con maiores necesidades educativas.  

BX.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partimos da base de que cada alumno e alumna posúe unha serie de peculiaridades que o 
diferencia do resto dos seus compañeiros, xa que logo non todos eles van aprender ao mesmo 
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ritmo, ou van ter as mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 
desenvolvementos educativos distintos, que se correspondan con eses intereses e aptitudes. 
Polo tanto, a educación organizarase atendendo á diversidade do alumnado. As medidas de 
atención á diversidade están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 
alumnado e á consecución das competencias básicas e os obxectivos marcados. 

No caso concreto da materia impartida polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía no IES Pino 
Manso, mantense unha relación moi activa e coordinada co Departamento de Orientación co fin 
de atender a todos os alumnos con dificultades. Do mesmo xeito, é unha práctica habitual 
informar e consultar cos titores dos diferentes curso sobre calquera incidencia observada nas 
aulas que repercuta tanto no desenvolvemento académico como no emocional dun alumno. 

Entre as medidas ordinarias está a adecuación da programación didáctica ás características 
do alumnado, o emprego de variados instrumentos de avaliación, a dispoñibilidade do 
profesorado da materia fóra das horas nas que se imparte para explicar contidos e 
procedementos a un alumno en concreto, así como para atender a outro tipo de necesidades.  

No desenvolvemento de cada un dos estándares utilizaranse diferentes estratexias co fin de 
facilitar o desenvolvemento dos mesmos. Así, no momento de encarar cada estándar, o 
profesorado tentará coñecer os coñecementos previos dos alumnos ademais de identificar os 
preconceptos. Aos alumnos nos que se detecte unha lagoa nos seus coñecementos, 
proporáselles un ensino compensatorio. Por outro lado, procurarase sempre a conexión dos 
diferentes estándares cos coñecementos previos e que o proceso de aprendizaxe dos mesmos 
sexa gradual e adecuado ao seu nivel cognitivo.  

As veces o profesorado vese impelido a enviar a alumnos de conduta disruptiva fóra da aula 
para non interromper o traballo do resto dos compañeiros. No instituto existe unha aula de 
convivencia onde pode ser enviado. O envío a aula de convivencia supón o aviso ao titor, aos 
pais e ao inicio de actuacións destinadas á mellora da convivencia. O tipo de actuación que debe 
adoptarse decídea a Dirección do Centro, o Departamento de Orientación, o titor do alumno e, 
de ser o caso, o profesor que expulsou ao alumno. Desde o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 
é insignificante o número de ocasións nas que se tivo que acudir a esta medida en cursos 
anteriores.  

O traballo de cada un dos estándares incluirá, na aula de 1º ESO C; o emprego da metodoloxía 
de traballo cooperativo que facilita a inclusión, xa que os equipos establecidos polo profesor 
serán heteroxéneos respecto a súa capacidade. Isto permite unha maior e mellor atención aos 
intereses, necesidades, ritmos, capacidades e motivacións de todos e cada un dos alumnos. 
Ademais de contribuír a aceptar a diversidade, favorecer a participación e integración de todo o 
alumnado, permitir axustar diferentes ritmos, capacidades e estratexias de aprendizaxe, nunha 
coexistencia que redunda en beneficio para todos e fomentar os comportamentos de axuda 
mutua e de respecto polo traballo alleo. 

As prácticas que se realizan no laboratorio, debido as peculiaridades deste tipo de traballo e 
a necesidade de vixiar atentamente que se sigan as normas de traballo neste espazo, conleva a 
esixencia de precisar, para grupos de máis de 20 alumnos, de facer desdrobes. Deste xeito, ou 
ben os dous profesores están no laboratorio con todo o grupo de clase ou ben quédase un deles 
cunha parte na aula mentres o outro realiza a tarefa no laboratorio. No presente curso 
incluíronse estes desdobres para todas as aulas de 3º ESO.  
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2º CICLO DA ESO 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (4ºESO) 

BX4.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía neste último curso da ESO debe contribuír a asentar as 
competencias clave adquiridas en cursos anteriores, especialmente a científica, e preparar para 
o afondamento nelas que supón o Bacharelato. Os alumnos escolleron a opción de Ensinanzas 
Académicas e esta materia como troncal, polo que se parte de que van estudar todos o 
Bacharelato e, a maioría deles, na modalidade de Ciencias. Este cambio de etapa que deben 
afrontar, cara ao curso seguinte, é moi profundo polo que de non ter as competencias da ESO 
ben asentadas resultaralles moi complicado enfrontarse aos seguintes cursos. A materia debe 
axudarlles a afondar na súa capacidade de observar e reflexionar, recoller datos, tomar 
decisións, ter curiosidade e iniciativa. Todo elo nun marco dun número enorme de contidos 
novos, con maior profundidade curricular, que pode poñer en serio perigo a súa propia 
autoestima. Iniciaranse, por exemplo, na Bioquímica e na Xenética Molecular, disciplinas que 
normalmente resúltanlles moi complicadas. 

A materia inclúe un conxunto de saberes relacionados, que permiten a súa organización en 
torno a eixos de interese que danlle estrutura e serven de fío condutor para a súa interrelación, 
o que facilita unha aprendizaxe integradora. Os núcleos nos que se organiza o currículo de 4º 
ESO son os de unidade, interacción, cambio e diversidade. Se tivésemos que resumir de qué 
trata a Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO diríamos que das grandes teorías que permitiron o 
desenvolvemento máis actual da Bioloxía. Empezamos coa Teoría Celular que da pie a continuar 
coa Teoría Cromosómica da Herdanza; se falamos de herdanza é inevitable abordar a Teoría da 
Evolución que entronca directamente coas adaptacións dos seres vivos a un ambiente que 
cambia que abórdase no bloque de Ecoloxía e Medio Ambiente. Neste marco reflexivo os 
alumnos sentirán que todo cambia, nada é inmutable incluso o planeta sobre o que apoian os 
seus pés, a Teoría Tectónica de placas serviralles para entender o por qué e algúns cómos. 

A materia resúltalles, polo xeral, moi atractiva sobre todo a parte de Xenética que entronca 
coa súa necesidade de adolescentes de estabilizar a súa identidade. Lamentablemente precísase 
unha capacidade de abstracción que deben desenvolver, pasar do concreto ao xeral, diferenciar 
as causas das consecuencias, capacidades que moitos teñen todavía en vías de 
desenvolvemento xa que son rasgos característicos de madurez intelectual. Resulta polo tanto 
esencial activar desde a curiosidade e a motivación, cunha metodoloxía activa e participativa, 
este progreso cognitivo. 

A materia pecha cun proxecto de investigación que será abordado paralelamente a algún dos 
outros bloques, será elixido a partir das inquietudes que demostren os alumnos. 
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BX4.2 CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. A evolución da vida 

f 

h 

B1.1. Célula procariota e célula eucariota: 

relacións evolutivas. Célula animal e célula 

vexetal: morfoloxía e función. 

B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas 

na estrutura das células procariotas e 

eucariotas, e interpretar as relacións 

evolutivas entre elas.  

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a 

eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a 

función dos orgánulos celulares e a relación 

entre morfoloxía e función. 

CAA 

CMCCT 

BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando 

o microscopio óptico, micrografías e 

esquemas gráficos. 

CD 

CAA 

f 

g 
B1.2. Núcleo e ciclo celular. 

B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa 

organización segundo as fases do ciclo 

celular, a través da observación directa ou 

indirecta. 

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do 

núcleo e a súa función segundo as etapas do 

ciclo celular. 

CCL 

CAA 

g 

f 
B1.3. Cromatina e cromosomas. Cariotipo. 

B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas 

e da cromatina. 

BXB1.3.1. Recoñece as partes dun 

cromosoma utilizándoo para construír un 

cariotipo. 

CMCCT 

g 

f 

h 

B1.4. Mitose e meiose: principais procesos, 

importancia e significado biolóxico. 

B1.4. Formular e identificar os principais 

procesos que teñen lugar na mitose e na 

meiose, e revisar o seu significado e a súa 

importancia biolóxica. 

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e 

meiose, diferencia ambos procesos e 

distingue o seu significado biolóxico. 

CMCCT 

CAA 

g 

f 

h 

B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN. 

B1.5. Comparar os tipos e a composición dos 

ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa 

función. 

BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e 

enumera os seus compoñentes. 

CAA 

CSIEE 

g 

h 

B1.6. ADN e xenética molecular. Proceso de 

replicación do ADN. Concepto de xene. 

B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa 

conservación da información xenética. 

BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como 

portador da información xenética, e 

relaciónao co concepto de xene. 

CAA 

g 

b 

B1.7. Expresión da información xenética. 

Código xenético. 

B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa 

a información xenética, utilizando o código 

xenético e resolvendo problemas sinxelos. 

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión 

xenética por medio do código xenético. 

CAA 

CSIEE 

b B1.8. Mutacións. Relacións coa evolución. B1.8. Valorar e recoñecer o papel das BXB1.8.1. Recoñece e explica en que CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

a mutacións na diversidade xenética, e 

comprender a relación entre mutación e 

evolución. 

consisten as mutacións e os seus tipos. CAA 

f 

g 

h 

B1.9. Herdanza e transmisión de caracteres. 

Introdución e desenvolvemento das leis de 

Mendel. 

B1.10. Base cromosómica da herdanza 

mendeliana. 

B1.11. Aplicacións das leis de Mendel. 

B1.9. Formular os principios da xenética 

mendeliana, aplicando as leis da herdanza na 

resolución de problemas sinxelos, e 

recoñecer a base cromosómica das leis de 

Mendel. 

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da 

xenética mendeliana e resolve problemas 

prácticos de cruzamentos con un ou dous 

caracteres. 

CMCCT  

CAA  

CCEC 

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

sexo. 

B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a 

ligada ao sexo, e establecer a relación entre 

elas. 

BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos 

sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

CAA 

CSIEE 

a 

c 

g 

m 

B1.13. Doenzas hereditarias máis frecuentes 

e o seu alcance social. 

B1.11. Coñecer e identificar algunhas 

doenzas hereditarias, a súa prevención e o 

seu alcance social. 

BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias 

máis frecuentes e o seu alcance social, e 

resolve problemas prácticos sobre doenzas 

hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

CMCCT 

CSC 

f B1.14. Técnicas da enxeñaría xenética. 
B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría 

xenética: ADN recombinante e PCR. 

BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en 

enxeñaría xenética. 

CMCCT 

CSIEE  

g 

h 

m 

B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. 

Biotecnoloxía. Bioética.  

B1.13. Comprender e describir o proceso da 

clonación. 

BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación 

animal, distinguindo clonación terapéutica e 

reprodutiva. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

a 

c 

g 

B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. 

Biotecnoloxía. Bioética. 

B1.14. Recoñecer as aplicacións da enxeñaría 

xenética: organismos modificados 

xeneticamente (OMX). 

BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, 

sociais e ambientais da enxeñaría xenética. 

CSC 

CSIEE 

a 

c 

d 

B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. 

Biotecnoloxía. Bioética. 

B1.15. Valorar e interpretar as aplicacións da 

tecnoloxía do ADN recombinante na 

agricultura, na gandaría, no ambiente e na 

saúde. 

BXB1.15.1. Interpreta criticamente as 

consecuencias dos avances actuais no campo 

da biotecnoloxía. 

CSC 

a 

c 

g 

h 

B1.16. Orixe e evolución dos seres vivos. 

Hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. 

B1.17. Teorías da evolución. Feito e 

mecanismos da evolución. 

B1.16. Coñecer e describir as hipóteses sobre 

a orixe da vida e as probas da evolución. 

Comparar lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo. 

BXB1.16.1. Distingue as características 

diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo e neodarwinismo. 

CMCCT 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

g 

h 

B1.16. Orixe e evolución dos seres vivos. 

Hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. 

B1.17. Teorías da evolución. Feito e 

mecanismos da evolución. 

B1.17. Comprender e establecer os 

mecanismos da evolución destacando a 

importancia da mutación e a selección. 

Analizar o debate entre gradualismo, 

saltacionismo e neutralismo. 

BXB1.17.1. Establece a relación entre 

variabilidade xenética, adaptación e selección 

natural. 

CAA 

g 
B1.18. As árbores filoxenéticas no proceso de 

evolución. 

B1.18. Interpretar árbores filoxenéticas, 

incluíndo a humana. 
BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. CAA 

g 

h 

b 

B1.19. Evolución humana: proceso de 

hominización. 
B1.19. Describir a hominización. 

BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da 

hominización. 

CMCCT 

CCL 

Bloque 2. A dinámica da Terra 

f 

g 

h 

B2.1. Historia da Terra. Orixe da Terra. 

Tempo xeolóxico: ideas históricas sobre a 

idade da Terra. Principios e procedementos 

que permiten reconstruír a súa historia. 

Utilización do actualismo como método de 

interpretación. 

B2.1. Recoñecer, compilar e contrastar feitos 

que amosen a Terra como un planeta 

cambiante.  

BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que 

amosen a Terra como un planeta cambiante, 

e relaciónaos cos fenómenos que suceden na 

actualidade.  

CAA 

g 

B2.1. Historia da Terra. Orixe da Terra. 

Tempo xeolóxico: ideas históricas sobre a 

idade da Terra. Principios e procedementos 

que permiten reconstruír a súa historia. 

Utilización do actualismo como método de 

interpretación. 

B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns dos 

cambios máis notables da historia da Terra, e 

asocialos coa súa situación actual. 

BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios 

notables na Terra, mediante a utilización de 

modelos temporais a escala e recoñecendo 

as unidades temporais na historia xeolóxica. 

CAA 

CSIEE 

g 

h 

B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e períodos 

xeolóxicos: situación dos acontecementos 

xeolóxicos e biolóxicos importantes.  

B2.3. Categorizar e integrar os procesos 

xeolóxicos máis importantes da historia da 

Terra. 

BXB2.3.1. Discrimina os principais 

acontecementos xeolóxicos, climáticos e 

biolóxicos que tiveron lugar ao longo da 

historia da Terra, e recoñece algúns animais e 

plantas característicos de cada era. 

CMCCT 

f 
B2.3. Os fósiles guía e o seu emprego para a 

datación e o estudo de procesos xeolóxicos. 

B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos 

xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos 

fósiles guía. 

BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía 

máis característico coa súa era xeolóxica. 
CAA 

e 

f 

B2.4. Interpretación de mapas topográficos e 

realización de perfís topográficos. 

B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e 

perfís topográficos como procedemento para 
BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e 

CMCCT 

CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Interpretación e datación de procesos 

representados en cortes xeolóxicos. 

o estudo dunha zona ou dun terreo. fai perfís topográficos. 

BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de 

datación relativa, aplicando os principios de 

superposición de estratos, superposición de 

procesos e correlación. 

CMCCT 

g 
B2.5. Estrutura e composición da Terra. 

Modelos xeodinámico e xeoquímico. 

B2.6. Comprender e comparar os modelos 

que explican a estrutura e a composición da 

Terra. 

BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que 

explican a estrutura e a composición da 

Terra. 

CAA 

g 

f 

B2.5. Estrutura e composición da Terra. 

Modelos xeodinámico e xeoquímico. 

B2.6. A tectónica de placas e as súas 

manifestacións. Evolución histórica da deriva 

continental á tectónica de placas. 

B2.7. Combinar o modelo dinámico da 

estrutura interna da Terra coa teoría da 

tectónica de placas. 

BXB2.7.1. Relaciona as características da 

estrutura interna da Terra e asóciaas cos 

fenómenos superficiais. 

CAA 

CSIEE 

g 

B2.6. A tectónica de placas e as súas 

manifestacións. Evolución histórica da deriva 

continental á tectónica de placas. 

B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva 

continental e da expansión do fondo 

oceánico. 

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias 

actuais da deriva continental e da expansión 

do fondo oceánico. 

CAA 

g 

B2.6. A tectónica de placas e as súas 

manifestacións. Evolución histórica da deriva 

continental á tectónica de placas. 

B2.9. Interpretar algúns fenómenos 

xeolóxicos asociados ao movemento da 

litosfera e relacionalos coa súa situación en 

mapas terrestres. Comprender os fenómenos 

naturais producidos nos contactos das placas. 

BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os 

movementos relativos das placas litosféricas. 

CAA 

CMCCT 

BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos 

movementos das placas no relevo. 
CAA 

g 

h 

B2.6. A tectónica de placas e as súas 

manifestacións. Evolución histórica da deriva 

continental á tectónica de placas. 

B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os 

arcos de illas e os oróxenos térmicos. 

BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais 

relevos terrestres. 
CMCCT 

g 

B2.6. A tectónica de placas e as súas 

manifestacións. Evolución histórica da deriva 

continental á tectónica de placas. 

B2.11. Contrastar os tipos de placas 

litosféricas e asociarlles movementos e 

consecuencias. 

BXB2.11.1. Relaciona os movementos das 

placas con procesos tectónicos. 

CAA 

CCL 

g 

b 

B2.7. Evolución do relevo como resultado da 

interacción da dinámica externa e interna. 

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

na súa evolución, é resultado da interacción 

entre os procesos xeolóxicos internos e 

externos. 

BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo 

baixo a influencia da dinámica externa e 

interna. 

CAA 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

f 

h 

B3.1. Compoñentes e estrutura do 

ecosistema: comunidade e biótopo. Hábitat e 

nicho ecolóxico. 

B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, 

biótopo, poboación, comunidade, ecotón, 

hábitat e nicho ecolóxico. 

BXB3.1.1. Identifica o concepto de 

ecosistema e distingue os seus compoñentes. 
CMCCT 

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e 

biocenose, e avalía a súa importancia para 

manter o equilibrio do ecosistema. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

g 

b 

f 

B3.2. Factores ambientais e seres vivos. 

Factores limitantes e adaptacións. Límite de 

tolerancia. 

B3.2. Comparar adaptacións dos seres vivos a 

diferentes medios, mediante a utilización de 

exemplos. 

BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres 

vivos a un ambiente determinado, 

relacionando a adaptación co factor ou os 

factores ambientais desencadeantes deste. 

CSC 

CAA 

a 

b 

B3.2. Factores ambientais e seres vivos. 

Factores limitantes e adaptacións. Límite de 

tolerancia. 

B3.3. Categorizar os factores ambientais e a 

súa influencia sobre os seres vivos, e 

recoñecer o concepto de factor limitante e 

límite de tolerancia. 

BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais 

que condicionan o desenvolvemento dos 

seres vivos nun ambiente determinado, e 

valora a súa importancia na conservación 

deste. 

CMCCT 

CAA 

g 

f 

B3.3. Relacións intraespecíficas e 

interespecíficas. Influencia na regulación dos 

ecosistemas. 

B3.4. Autorregulación do ecosistema, da 

poboación e da comunidade. 

B3.4. Identificar as relacións intraespecíficas 

e interespecíficas como factores de 

regulación dos ecosistemas. 

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a 

súa influencia na regulación dos ecosistemas, 

interpretando casos prácticos en contextos 

reais. 

CMCCT 

f 

h 
B3.5. Relacións tróficas: cadeas e redes. 

B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes 

tróficas. 

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as 

súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o 

mantemento destas. 

CAA 

CSC  

CCL 

a 

c 

g 

B3.6. Dinámica do ecosistema. 

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

B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións 

ecolóxicas. 

B3.6. Expresar como se produce a 

transferencia de materia e enerxía ao longo 

dunha cadea ou rede trófica, e deducir as 

consecuencias prácticas na xestión 

sustentable dalgúns recursos por parte do ser 

humano. 

BXB3.6.1. Compara as consecuencias 

prácticas na xestión sustentable dalgúns 

recursos por parte do ser humano, e valora 

criticamente a súa importancia. 

CSC 

CCEC 

a 

c 

m 

B3.10. Eficiencia ecolóxica e aproveitamento 

dos recursos alimentarios. Regra do 10 %. 

B3.7. Relacionar as perdas enerxéticas 

producidas en cada nivel trófico co 

aproveitamento dos recursos alimentarios do 

BXB3.7.1. Establece a relación entre as 

transferencias de enerxía dos niveis tróficos e 

a súa eficiencia enerxética. 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

planeta desde un punto de vista sustentable. 

a 

c 

B3.11. Actividade humana e medio ambiente. 

Impactos e valoración das actividades 

humanas nos ecosistemas. Consecuencias 

ambientais do consumo humano de enerxía. 

B3.12. Os recursos naturais e os seus tipos. A 

superpoboación e as súas consecuencias: 

deforestación, sobreexplotación, incendios, 

etc. 

B3.8. Contrastar algunhas actuacións 

humanas sobre diferentes ecosistemas, 

valorar a súa influencia e argumentar as 

razóns de certas actuacións individuais e 

colectivas para evitar a súa deterioración.  

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións 

humanas que teñen unha influencia negativa 

sobre os ecosistemas: contaminación, 

desertización, esgotamento de recursos, etc. 

CSC 

CCL 

CCEC 

BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles 

actuacións para a mellora ambiental e analiza 

desde distintos puntos de vista un problema 

ambiental do contorno próximo, elabora 

informes e preséntaos utilizando distintos 

medios. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

b 

f 

B3.13. Os residuos e a súa xestión. 

Coñecemento de técnicas sinxelas para 

coñecer o grao de contaminación e 

depuración ambiental. 

B3.9. Concretar procesos de tratamento de 

residuos e describir a xestión que dos 

residuos se fai no seu contorno próximo. 

BXB3.9.1. Describe os procesos de 

tratamento de residuos, e valora criticamente 

a súa recollida selectiva. 

CSC 

CSIEE 

m 

c 

a 

B3.13. Os residuos e a súa xestión. 

Coñecemento de técnicas sinxelas para 

coñecer o grao de contaminación e 

depuración ambiental. 

B3.10. Contrastar argumentos a favor da 

recollida selectiva de residuos e a súa 

repercusión a nivel familiar e social. 

BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras 

da reciclaxe e da reutilización de recursos 

materiais. 

CSC 

 CAA 

a 

g 

B3.14. Uso de enerxías renovables como 

factor fundamental para un 

desenvolvemento sustentable. 

Consecuencias ambientais do consumo 

humano de enerxía. 

B3.11. Asociar a importancia da utilización de 

enerxías renovables no desenvolvemento 

sustentable. 

BXB3.11.1. Destaca a importancia das 

enerxías renovables para o desenvolvemento 

sustentable do planeta. 

CSC 

CCL 

Bloque 4. Proxecto de investigación 
b 

c 

e 

f 

g 

B4.1. Método científico. Elaboración de 

hipóteses, e comprobación e argumentación 

a partir da experimentación ou a 

observación. 

B4.1. Planear, aplicar, e integrar as destrezas 

e as habilidades propias do traballo científico. 

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas 

propias dos métodos da ciencia. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

b 

e 

B4.1. Método científico. Elaboración de 

hipóteses, e comprobación e argumentación 

a partir da experimentación ou a 

B4.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a 

través da experimentación ou da observación 

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen 

as hipóteses que propón. 

CAA 

CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

f 

g 

h 

observación. e a argumentación. CMCCT 

b 

e 

f 

h 

o 

B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación 

científica.  

B4.3. Discriminar e decidir sobre as fontes de 

información e os métodos empregados para 

a súa obtención. 

BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 

CAA 

CCL 

CMCCT  

CD 

a 

b 

c 

d 

g 

B4.3. Proxecto de investigación: organización. 

Participación e colaboración respectuosa no 

traballo individual e en equipo. Presentación 

de conclusións. 

B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo 

individual e en grupo. 

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o 

traballo individual e en grupo. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

o 

B4.3. Proxecto de investigación: organización. 

Participación e colaboración respectuosa no 

traballo individual e en equipo. Presentación 

de conclusións. 

B4.5. Presentar e defender en público o 

proxecto de investigación realizado. 

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. 

CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia 

as conclusións das súas investigacións, tanto 

verbalmente como por escrito. 

CCL 
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BX4.3 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Bloque 1. A evolución da vida 

BXB1.1.1. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a 

eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a 

función dos orgánulos celulares. Describe a Teoría 

endosimbionte. 

CAA 

CMCCT 
2 X   

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

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

esquemas gráficos. 

CD 

CAA 
1 X   

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

BXB1.2.1. 

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a 

súa función. Recoñece o material xenético nas 

súas diferentes formas de presentación. Relaciona 

as causas destas formas coa súa función no ciclo 

celular. Sabe que todas as células levan toda a 

información xenética. 

CCL 

CAA 
2 X   

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

BXB1.3.1. 

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 

cromátidas irmáns. 

CMCCT 2 X   

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB1.4.1.  

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose. 

Diferencia ambos procesos e analiza a importancia 

biolóxica de cada un deles. 

CMCCT 

CAA 
3 X   

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Actividades TIC 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

Prácticas de laboratorio 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB1.5.1. 

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 
2,5 X   

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

Prácticas de laboratorio 

BXB1.6.1.  

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 2 X   
Probas escritas 

Participación na clase 

BXB1.7.1.  
BXB1.7.1 Resolve problemas de biosíntese de 

proteínas utilizando o código xenético. 

CAA 

CSIEE 
3 X   

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB1.8.1.  

BXB1.8.1. Comprende a importancia das 

mutacións e relaciónaas con alteracións do ADN 

ou dos cromosomas. Relaciona a mutación coa 

evolución. 

CMCCT 

CAA 
2,5 X X  

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Observación directa 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB1.9.1.  

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 mecánicamente. Utiliza nos problemas de 

xenética a nomenclatura axeitada. Resolve 

mecánicamente problemas de herdanza 

intermedia e codominancia. 

CMCCT  

CAA  

CCEC 

2,5  X  

Probas escritas 

Participación na clase 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

BXB1.10.1.  

BXB1.10.1. Resolve mecánicamente 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 
2,5  X  

Probas escritas 

Participación na clase 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

BXB1.11.1.  BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis CMCCT 2,5 X X  Probas escritas 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

mecánicamente problemas prácticos sobre 

doenzas hereditarias, utilizando árbores 

xenealóxicas. Utiliza nos problemas de xenética a 

nomenclatura axeitada. 

CSC Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

BXB1.12.1.  
BXB1.12.1. Diferencia algunhas técnicas de 

traballo en enxeñaría xenética. 

CMCCT 

CSIEE  
2  X  

Participación na clase 

Actividade TIC 

Traballo Cooperativo 

BXB1.13.1.  
BXB1.13.1. Describe algunhas das técnicas de 

clonación animal. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

2  X  

BXB1.14.1.  
BXB1.14.1. Explica as implicacións éticas, sociais e 

ambientais da enxeñaría xenética. 

CSC 

CSIEE 
1  X  

BXB1.15.1 
BXB1.15.1. Entende as consecuencias dos avances 

actuais no campo da biotecnoloxía. 
CSC 1  X  

BXB1.16.1.  

BXB1.16.1. Identifica en casos prácticos as 

características principais do lamarckismo, 

darwinismo e neodarwinismo.  

CMCCT 

CAA 
3   X 

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB1.17.1. 

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 2,5   X 

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Observación directa 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB1.18.1.  
BXB1.18.1. Analiza árbores filoxenéticas utilizando 

a nomenclatura axeitada. 
CAA 1   X Participación na clase 

Actividade TIC 

Traballo Cooperativo BXB1.19.1.  
BXB1.19.1. Identifica as fases da hominización por 

sus características principais en esquemas gráficos 

CMCCT 

CCL 
2   X 

Bloque 2. A dinámica da Terra 

BXB2.1.1.  

BXB2.1.1. Describe feitos que amosen a Terra 

como un planeta cambiante, e asóciaos cos 

fenómenos que suceden na actualidade.  

CAA 1   X 

Participación na clase 

Actividade TIC 

Traballo Cooperativo 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB2.2.1.  

BXB2.2.1. Utiliza modelos temporais a escala de 

algúns cambios notables na Terra na historia 

xeolóxica. 

CAA 

CSIEE 
2   X 

BXB2.3.1.  

BXB2.3.1. Sitúa os principais acontecementos 

xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia da Terra, e a algúns dos 

animais e plantas característicos de cada era. 

CMCCT 2,5   X 

BXB2.4.1.  
BXB2.4.1. Utiliza fósiles guía para datación en 

estudios de casos. 
CAA 1   X 

Prácticas de laboratorio 

Observación directa 

BXB2.5.1. 
BXB2.5.1. Compara un mapa cun perfíl 

topográfico. 

CMCCT 

CCL 
2,5   X 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

BXB2.5.2.  

BXB2.5.2. Utiliza os principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos e correlación 

na resolución de caos. 

CMCCT 1,5   X 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB2.6.1.  

BXB2.6.1. Compara os modelos xeodinámico e 

xeoquímico na explicación que procuran sobre a 

estrutura e a composición da Terra. 

CAA 1   X 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

Prácticas de laboratorio 

BXB2.7.1.  BXB2.7.1. Coñece a estrutura interna da Terra. 
CAA 

CSIEE 
2   X 

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

BXB2.8.1.  

BXB2.8.1. Describe algunhas das evidencias da 

deriva continental e da expansión do fondo 

oceánico. 

CAA 2   X 

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB2.9.1.  
BXB2.9.1. Enumera os movementos relativos das 

placas litosféricas. 

CAA 

CMCCT 
2,5   X 

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB2.9.2.  BXB2.9.2. Identifica en mapas e noticias casos CAA 2,5   X Probas escritas 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
onde aparezan consecuencias dos movementos 

das placas no relevo: arcos illas, cordilleiras e 

volcáns. 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB2.10.1.  
BXB2.10.1. Explica as causas dalgún dos principais 

relevos terrestres. 
CMCCT 1,5   X 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB2.11.1.  
BXB2.11.1. Enumera as consecuencias do 

movemento das placas litosféricas. 

CAA 

CCL 
2   X 

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

Prácticas de laboratorio 

BXB2.12.1.  
BXB2.12.1. Relaciona a evolución do relevo coa 

dinámica externa e interna. 
CAA 2   X 

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

BXB3.1.1.  

BXB3.1.1. Distingue os compoñentes dun 

ecosistema: biotopo, poboación, comunidade, 

hábitat e nicho ecolóxico. 

CMCCT 1  X  

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB3.1.2.  
BXB3.1.2. Explica as relacións entre biótopo e 

biocenose no marco dun ecosistema equilibrado. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

2  X  

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

BXB3.2.1.  
BXB3.2.1. Pon exemplos de adaptacións dos seres 

vivos a un ambiente determinado. 

CSC 

CAA 
2,5  X  

Probas escritas 

Actividades TIC 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB3.3.1.  

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 
2  X  

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

Prácticas de laboratorio 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB3.4.1.  

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións intra e 

interespecíficas. Analiza casos prácticos en 

contextos reais da súa influencia na alteración dun 

ecosistema. 

CMCCT 2  X  
Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB3.5.1.  

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 

2,5  X  

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB3.6.1.  

BXB3.6.1. Identifica na importancia na xestión 

sustentable dalgúns recursos por parte do ser 

humano, o valor do mantemento dos ciclos de 

materia e enerxía intrínsecos á dinámica dun 

ecosistema.  

CSC 

CCEC 
1  X  

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo Cooperativo 

BXB3.7.1.  

BXB3.7.1. Valora a importancia da relación entre 

as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a 

súa eficiencia enerxética. 

CAA 1   X 

Probas escritas 

Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

Traballo individual 

Traballo Cooperativo 

Prácticas de laboratorio 

BXB3.8.1.  

BXB3.8.1. Describe actuacións humanas que teñen 

unha influencia negativa sobre os ecosistemas: 

contaminación, desertización, esgotamento de 

recursos, etc. 

CSC 

CCL 

CCEC 

1   X 

Observación directa 

Participación na clase 

Actividade TIC 

Traballo Cooperativo 

BXB3.8.2.  

BXB3.8.2. Defende posibles actuacións para a 

mellora dun problema ambiental, elabora 

informes e preséntaos utilizando distintos medios. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

2   X 

BXB3.9.1.  

BXB3.9.1. Coñece os procesos de tratamento de 

residuos do seu entorno, e valora criticamente a 

súa recollida selectiva. 

CSC 

CSIEE 
1   X 

BXB3.10.1.  
BXB3.10.1. Describe os proles e os contras da 

reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 

CSC 

 CAA 
1   X 

BXB3.11.1.  BXB3.11.1. Describe as consecuencias ambientais CSC 1   X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
do consumo humano de enerxía destacando a 

importancia das enerxías renovables para evitalas. 

CCL 

Bloque 4. Proxecto de investigación 

BXB4.1.1.  

 

BXB4.1.1. Aplica algunhas das destrezas propias 

dos métodos da ciencia. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

1  X X 

Observación directa 

Participación na clase 

Actividades TIC 

Traballo Cooperativo 

BXB4.2.1.  
BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen 

hipóteses propostas. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

2,5  X X 

BXB4.3.1.  

BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a presentación de 

material científico. 

CAA 

CCL 

CMCCT  

CD 

1  X X 

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

equipo. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

2,5  X X 

BXB4.5.1.  

BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de 

investigación sobre algún tema do curso para a 

súa presentación na aula. 

CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

2,5  X X 

BXB4.5.2.  

BXB4.5.2. Expresa con suficiente claridade e 

coherencia as conclusións das súas investigacións, 

tanto verbalmente como por escrito. 

CCL 2,5  X X 



IES PINO MANSO: Dpto. Bioloxía e Xeoloxía 69 

BX4.4 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Principios metodolóxicos 

A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo 

o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das 

competencias correspondentes. 

Metodoloxía didáctica 

¨ Explicacións dos contidos utilizando o encerado, o canón de vídeo, os ordenadores e 

outros medios audiovisuais.  

¨ Ensino guiado no que se traballarán os contidos da materia mediante: resolución de 

problemas, actividades de síntese, de relación de conceptos, de comparación, indagación 

e de reflexión, sempre ancorados coa súa realidade cotidiana. 

¨ Actividades diversificadas que traballan as distintas competencias: o 

desenvolvemento de habilidades científicas, o pensamento crítico e creativo, o traballo 

cooperativo, as TIC e tarefas de indagación e investigación dentro e fóra da aula. 

¨ Autoavaliación e coavaliación tanto dos contidos como do proceso de aprendizaxe. 

¨ Traballo cooperativo: estableceranse equipos de traballo, heteroxéneos e estables, 

que serán o máis iguais posibles aos que se formen noutras materias que traballan tamén 

aprendizaxe cooperativa, xa que o grupo non coincide co grupo-clase de referencia. 

Levarase a cabo incluíndo estruturas simples de traballo cooperativo ao longo de toda a 

unidade didáctica. Nesta metodoloxía non nos limitaremos a que o alumnado traballe 

seguindo estas estruturas senón que atenderemos, como un contido máis, que aprendan 

a cooperar, proporcionándolles ferramentas para que fixen os seus obxectivos, regulen o 

funcionamento dos equipos e as formas de participación, e se avalíen a eles mesmos 

respecto do grao de participación e compromiso asumido polos membros do equipo 

(plans de equipo, revisións dos plans de equipo, cadernos de equipo,...). Debido a esto, as 

actividades realizadas con esta metodoloxía serán avaliadas o mesmo que o resto de 

actividades de aprendizaxe, valorando a idoneidade e eficacia do proceso de aprendizaxe 

elixido para deste xeito poder regulalo, o grao de consecución de obxectivos que logra o 

alumnado e cualificar a implicación, o esforzo e os resultados que conseguen. Nesta 

cualificación incluiranse os logros individuais por un lado, e por outro os logros do equipo 

en conxunto.  

¨ Tarefas: desenvolveranse proxectos, ainda por determinar, nos que se traballen un 

conxunto de estándares co fin de chegar a un produto final. Os proxectos desenvolveranse 

en cooperativo. Con esta metodoloxía preténdese motivar ao alumnado, mellorar a súa 

capacidade de reflexión e interconexión de conceptos así como fomentar o espíritu 

científico. Por outro lado, favorécese a autonomía no seu propio proceso de aprendizaxe 

obrigándolle a reflexionar sobre os pasos necesarios para a consecución dun produto final 

que será coavaliado polos seus iguais (coavaliación) e polo profesor (heteroavaliación). 

Ademais de ser posible, será exposto a toda a Comunidade Educativa que forma o Centro. 
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BX4.5 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

A utilización de recursos diversos que reforcen a motivación é fundamental para o 

desenvolvemento da materia, pois aportan nova información e facilitan o mantemento do 

interese e curiosidade científica por parte do alumno. Estes recursos son:  

¨ Apuntamentos facilitados polo profesor vía dixital. 

¨ Biblioteca de Recursos: documentais, vídeos, presentacións, páxinas específicas de 

internet. 

¨ Artigos de revistas especializadas, recortes de prensa, libros especializados (o 

fragmentos dos mesmos). 

¨ Recursos audiovisuais: ordenador, canón de vídeo, DVD.  

¨ Ordenadores das aulas con dotación informática que posúe o Centro. 

¨ Calculadora. 

¨ Material manipulable e experimental propio da materia. Globo terráqueo. Mapas 

topográficos e xeolóxicos. 

¨ Material de laboratorio e de campo 

¨ Coleccións naturalistas: de rochas e minerais, de cunchas e de exemplares de 

vertebrados e invertebrados. 

¨ Guías de minerais e rochas e seres vivos, mapas topográficos e xeolóxicos. 

¨ Visitas a museos, fábricas, explotacións, concello, etc.  

¨ Debates e conferencias. 

BX4.6 CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN 
E PROMOCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas escritas 

• Probas obxectivas de control das distintas unidades. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía e ortografía adecuada. 

Actividades escritas e orais 

• Exercicios diversos realizados polo alumnado na actividade diaria da clase 

individualmente o en equipos cooperativos. 

• Traballos de investigación e busca bibliográfica en soporte de papel ou dixital. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e 

adecuación. 

• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
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• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía adecuada. 

• Data de entrega. 

Actividades TIC 

• Participación e exposición de tarefas individuais ou en equipo de presentación de 

diapositivas, pósters, carteis, etc. 

• Realización de actividades interactivas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Uso axeitado e guiado do ordenador e dalgunha ferramenta telemática. 

• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información 

sinxela ou para resolver unha actividade. 

• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha). 

• Interese, motivación. 

• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de Internet. 

• Grado de elaboración de respostas propias a partir dos contidos de internet. 

• Capacidade de argumentar e responder adecuadamente a preguntas sobre o tema.  

• Data de entrega 

Observación directa 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Integración das ensinanzas respecto ao coidado do medio ambiente e o uso 

responsable dos recursos na súa actividade cotiá. 

• Interese e esforzo. 

• Curiosidade. 

• Respecto aos compañeiros, á orde na clase, ao profesor, aos materiais propios e 

alleos. 

Participación na clase 

• Intervencións na clase. 

• Seguimento das clases. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Nivel de adecuación das intervencións. 

• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Respectar a quenda de intervencións. 

• Interese e esforzo. 

Traballo individual 

• Participación e exposición de tarefas individuais ou en equipo de presentación de 

diapositivas, pósters, carteis, etc. 

• Traballos de investigación e busca bibliográfica en soporte de papel ou dixital. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
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• Orde, limpeza, coherencia e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía, ortografía e puntuación adecuadas. 

• Adecuación dos contidos presentados ao esixido. 

• Creatividade 

• Data de entrega 

Traballo Cooperativo  

• Traballos cooperativos escritos ou TIC. 

• Actividades orais ou escritas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Capacidade de traballar de forma cooperativa. 

• Comunicación adecuada cos compañeiros, tanto respecto ao volume utilizado como 

que se respecte a opinión dos outros e a capacidade de emitir a propia. 

• Resolución de conflitos. Capacidade para establecer acordos mediante a negociación 

e o diálogo. 

• Seguimento da estrutura cooperativa proposta. 

• Realización da tarefa no tempo asinado. 

• Contribución individual tanto polo seu propio interese como polo beneficio do 

equipo. 

• Capacidade de axudar ao compañeiro de equipo e de recibir axuda por parte do 

equipo. 

• Asunción de compromisos e acordos do equipo. 

• Interese e motivación. 

• Iniciativa propia e progreso no nivel de autonomía tanto nas relacións e habilidades 

sociais como no autorregulamento e xestión dos propios procesos de aprendizaxe. 

• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Prácticas de laboratorio 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Uso axeitado do material e instrumentos de laboratorio. 

• Seguimento das normas de laboratorio. 

• Realización da tarefa no tempo asinado. 

• Seguimento do protocolo de traballo. 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Elaboración da memoria da práctica: valorarase a orde, limpeza e estrutura do 

traballo presentado, unha caligrafía e ortografía adecuada e o tempo de realización e o 

uso de vocabulario axeitado. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN CONTÍNUA 

O alumnado está informado de que de non asistir a un exame ou proba prevista e anunciada 

previamente terá que ser debidamente xustificado e debe obedecer a un motivo razoable. Así 

mesmo a falta de puntualidade a unha proba avaliadora tamén esixe unha xustificación en 

debida forma. Por norma xeral, non se repetirán probas parciais ao alumnado que non as realice 
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na data da súa convocatoria xunto co resto do grupo senón que se pasará a realizar unha proba 

final.  

A cualificación que cada alumno ou alumna obterá en cada sesión de avaliación será o 

resultado de ter en conta os seguintes aspectos: 

1. Probas escritas: suporán unha porcentaxe mínima dun 50% e máxima dun 70% da nota 

total. Estas probas incluirán tanto as realizadas individualmente como cooperativamente en 

equipo. Se ao longo da avaliación se realizara máis dunha proba, a nota deste apartado será a 

media das realizadas sempre que a nota de cada un deles supere o 3,5. 

2. A porcentaxe restante da cualificación repartirase en dous apartados: 

a. CLASE: inclúe as cualificacións da participación tanto respondendo como facendo 

preguntas de interese; as actividades realizadas tanto individualmente na casa e na aula, como 

as realizadas na aula mediante estruturas cooperativas; a realización de informes de 

investigación nos que puntuaranse tanto informes escritos como aqueles presentados en 

formato dixital, individualmente ou en equipo correspondentes ou non a proxectos 

desenvolvidos. Este apartado sempre suporá un mínimo dun 15% da nota global da avaliación. 

b. COOPERATIVO: inclúe as cualificacións obtidas no desenvolvemento das habilidades 

sociais que implica este tipo de metodoloxía entre elas especialmente asumir os compromisos 

e responsabilidades fronte ao resto do equipo tanto nas tarefas encomendadas polo equipo 

como nos obxectivos persoais fixados para mellorar a actitude que favoreza o desenvolvemento 

das tarefas (respecto aos demais, escoita activa, aceptación doutras opinións, contribución 

persoal as tarefas, proporcionar axuda, ser quen de recibila, entre outras). Este apartado sempre 

suporá un mínimo dun 10% da nota global da avaliación. 

Con respecto ao redondeo da nota numérica esta dependerá fundamentalmente dos 

apartados Clase e Cooperativo tendo en conta a cualificación do alumno respecto á mediana 

obtida polo conxunto da aula. 

A cualificación obtida en cada avaliación obterase tendo en conta os tres apartados: Proba 

escrita, Clase e Cooperativo. Se no apartado Proba escrita a nota é inferior a 4, 

independentemente da nota de avaliación obtida, deberá recuperarse realizando unha proba 

escrita de recuperación ao inicio da seguinte avaliación, coincidindo co regreso das vacacións 

trimestrais. Esta proba escrita de recuperación corresponderase cos contidos mínimos 

desenvolvidos durante o trimestre. Se a nota obtida nesta proba de recuperación é inferior a 4, 

a avaliación considérase suspensa independentemente da nota obtida nos outros dous 

apartados, polo que terá que ir á proba de avaliación final da materia con esa avaliación. Se é 

máis dun 4, terase en conta as notas acadadas nos apartados de Clase e Cooperativo para o 

cálculo da cualificación final. Se ao ter en conta estes apartados o resultado fora menor de 4, 

utilizarase para a cualificación final a nota da recuperación. 

Tras cualificar unha avaliación procederase a recalcular a cualificación da avaliación anterior. 

Esta nova cualificación será a que se terá en conta para o calculo da cualificación final da materia. 

Este recálculo consistirá en introducir nas porcentaxes da avaliación precedente as cualificacións 

de Clase e Cooperativo da posterior, se estas melloraron e, se o resultado da Proba escrita da 

posterior é superior a un 5 e na precedente superior a un 4,5. No caso dos alumnos que tiveron 

que facer algunha das recuperacións farase o mesmo, incluíndo no recálculo a cualificación 

obtida na proba de recuperación no apartado Proba escrita, sempre que sexa superior ao 5. Non 

se realizará o recálculo coas cualificacións de Clase e Cooperativo se na nota de recuperación 

non supera o 5. 
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PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN FINAL 

A cualificación final da materia será a media aritmética das cualificacións obtidas tras os 

recálculos das dúas primeiras avaliacións e a terceira, non o valor que figure nos boletíns. O 

redondeo da nota farase atendendo as medianas acadadas en cada apartado por todos os 

alumnos da aula.  

En caso de que o alumno non acade os mínimos fixados para unha avaliación, deberá realizar 

no mes de xuño unha proba que corresponderá aos contidos desenvolvidos nesa avaliación. Só 

en casos excepcionais, valorados segundo o criterio do profesor, poderán corresponder aos de 

dúas avaliacións suspensas. No caso de que o alumno non acade os mínimos fixados a 

cualificación da materia de Bioloxía e Xeoloxía será negativa en xuño. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se un alumno/a non acadase o aprobado como cualificación final en xuño, deberá 

presentarse á proba de recuperación extraordinaria de setembro. Esta proba consistirá nun 

cuestionario que se realizará por escrito onde se resolverán diversas cuestión e supostos (entre 

5 e 20). Nas cuestións aparecerán de forma equitativa, unha representación dos estándares 

establecidos na programación. Nesta proba o alumno deberá acadar unha nota mínima de 5 

correspondente ao grado mínimo de consecución dos estándares. 

Proporase, a criterio do profesor, a realización dalgunhas actividades de reforzo no verán que 

serán tidas en conta na cualificación de setembro.  

BX4.7 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 

Lévase a cabo dentro das dúas primeiras semanas do curso a través dunha proba escrita. 

Consta de varias cuestións. En dúas delas, avalíase ben mediante unha serie de cuestións de 

resposta múltiple ou ben definindo diferentes termos, algúns dos contidos de 3º ESO. Nas 

definicións avaliarase tamén a capacidade de síntese e de expresión escrita dos alumnos. Noutra 

cuestión deberán, tras a lectura dun texto breve, responder a unhas preguntas que poden ser 

respondidas con facilidade se a comprensión lingüística é boa, tamén avalíarase a súa expresión 

escrita. Finalmente noutro apartado e tamén tras a lectura dun breve texto científico, avaliarase 

a súa comprensión lóxica mediante a súa capacidade de recoñecer causas, diferencialas das 

consecuencias, a capacidade de interpretar gráficos e de relacionar acontecementos e 

conceptos. Nas dúas última non se avalían contidos senón competencias. 

Os resultados obtidos permiten establecer unha primeira aproximación para determinar 

obxectivamente o nivel dos alumnos tanto individualmente como do grupo de clase, así 

poderase adecuar nun primeiro momento o desenvolvemento da materia á realidade e ás 

posibilidades do alumnado, para posteriormente ir desenvolvendo aquelas competencias 

necesarias para acadar os obxectivos desta etapa. Tamén resulta moi útil como base para 

establecer os equipos para a aprendizaxe cooperativa e para detección de alumnos con maiores 

necesidades educativas. 

BX4.8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partimos da base de que cada alumno e alumna posúe unha serie de peculiaridades que o 

diferencia do resto dos seus compañeiros, xa que logo non todos eles van aprender ao mesmo 

ritmo, ou van ter as mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 

desenvolvementos educativos distintos, que se correspondan con eses intereses e aptitudes. 
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Polo tanto, a educación organizarase atendendo á diversidade do alumnado. As medidas de 

atención á diversidade están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 

alumnado e á consecución das competencias básicas e os obxectivos marcados. 

A coordinación cos titores dos grupos permite atender mellor aos alumnos con dificultades 

xa que permite consultar e informar de calquera incidencia observada nas aulas que repercuta 

no desenvolvemento dun alumno. 

Entre o grupo de alumnos que cursan esta materia, só hai un caso de especial seguimento 

polo de agora, dunha alumna de recente incorporación procedente doutro país fóra da UE, con 

problemas para entender a lingua. En espera á reunión de preavaliación onde os titores 

informarán de máis detalles. 

Entre as medidas ordinarias adoptadas para esta materia está a adecuación da programación 

didáctica ás características do alumnado, o emprego de variados instrumentos de avaliación, a 

dispoñibilidade do profesorado da materia fóra das horas nas que se imparte (4 recreos á 

semana) para aclarar as dúbidas dun alumno en concreto, así como para atender a outro tipo 

de necesidades. Non se inclúe a medida de agrupamento ao ser esta materia optativa. 

No desenvolvemento de cada un dos estándares utilizaranse diferentes estratexias co fin de 

facilitar o desenvolvemento dos mesmos. Ao incluír no traballo de cada un dos estándares o 

emprego da metodoloxía de traballo cooperativo, facilitase a detección de preconceptos o que 

permitirá a súa eliminación. Contribúe a superación dos mesmos esta metodoloxía xa que a 

explicación dun compañeiro, sempre é máis clara para un alumno que a que lle poda dar o 

profesor. Ademais con ela pódense integrar de forma natural os diferentes ritmos, intereses e 

necesidades de todos e cada un dos alumnos. Ademais de posibilitar a inclusión de todos os 

membros do equipo, xa que os equipos establecidos polo profesor serán heteroxéneos respecto 

a súa capacidade. Con todo elo os alumnos aprenden a aceptar a diversidade, a participación de 

todos vese favorecida así como a súa integración. Dentro desta metodoloxía faise especial 

fincapé na análise persoal do propio proceso de aprendizaxe, o que redundará na súa adecuada 

consecución. 

Existe unha aula de convivencia onde pode ser enviado un alumno de conduta disruptiva fóra 

da aula para non interromper o traballo do resto dos compañeiros. Ata o momento, en todos os 

anos en que a mesma profesora encargouse desta docencia, nunca foi necesario facer este tipo 

de actuación neste nivel. 

CULTURA CIENTÍFICA (4º ESO) 

CCF.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Tanto a ciencia como a tecnoloxía son alicerces do benestar das nacións, e ambas son 

necesarias para que un país poida enfrontarse a novos retos e a atopar solucións para eles. 

O desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dun país, a súa posición nun mundo 

cada vez máis competitivo e globalizado, así como o benestar da cidadanía na sociedade da 

información e do coñecemento, dependen directamente da súa formación intelectual e, entre 

outros factores, da súa cultura científica.  

Que a ciencia forma parte do acervo cultural da humanidade é innegable; de feito, calquera 

cultura pasada apoiou os seus avances e logros nos coñecementos científicos que se ían 

adquirindo e que se debían ao esforzo e á creatividade humana. A materia denominada Cultura 



IES PINO MANSO: Dpto. Bioloxía e Xeoloxía 76 

Científica debe, daquela, contribuír á adquisición desta dimensión da competencia en conciencia 

e expresión cultural. 

Individualmente considerada, a ciencia é unha das grandes construcións teóricas da 

humanidade; o seu coñecemento forma o individuo, proporciónalle capacidade de análise e de 

procura da verdade. Na vida diaria estamos en continuo contacto con situacións de carácter 

científico que nos afectan directamente, situacións que a cidadanía do século XXI debe ser capaz 

de entender e de valorar criticamente. 

Repetidas veces, os medios de comunicación informan sobre cuestións científicas e 

tecnolóxicas de actualidade. A materia de Cultura Científica contribúe a que o alumnado avalíe 

enunciados relacionados con estas cuestións e tome decisións fundamentadas en probas de 

carácter científico, diferenciándoas das crenzas e das opinións. En definitiva, trátase de que os 

cidadáns e as cidadás sexan competentes para tomar decisións baseadas no coñecemento 

científico, nun marco democrático de participación cidadá, desenvolvendo deste xeito a 

competencia social e cívica.  

Un dos aspectos básicos da competencia científica é a capacidade de utilizar probas e 

argumentar en relación a cuestións de carácter científico, e tomar decisións baseadas en probas. 

A materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a través dunha metodoloxía que enfronte 

o alumnado ao reto de utilizar probas e argumentar nun contexto real e mediante o diálogo 

entre iguais. O traballo cooperativo e colaborativo, a formulación de tarefas en contextos reais 

e o traballo experimental deben, xa que logo, formar parte do desenvolvemento curricular na 

aula. 

Partindo do enfoque competencial do currículo, a materia de Cultura Científica servirá para 

o desenvolvemento das competencias lingüística e dixital, a través da realización de tarefas 

grupais que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar 

presentacións, defender as opinións propias en debates e outras situacións de aula. 

A materia tamén contribuirá ao desenvolvemento das competencias de aprender a aprender, 

e de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, a través dunha metodoloxía que promova 

situacións de aula que fomenten a responsabilidade do alumnado no proceso de aprendizaxe, a 

avaliación e a autoavaliación, a autocrítica e a promoción da iniciativa do alumnado para que 

sexa o protagonista do proceso.  

Outra razón do interese da materia de Cultura Científica é a importancia do coñecemento e 

da utilización do método científico, útil non só no ámbito da investigación, senón en xeral en 

todas as disciplinas e actividades. Ademais, o fomento de vocacións científicas é outra das 

dimensións ás que esta materia debe contribuír. 

Por tanto, requírese que a sociedade adquira unha cultura científica básica que lle permita 

entender o mundo actual e ser quen de tomar decisións baseadas no coñecemento científico en 

distintos contextos; é dicir, conseguir a alfabetización científica da cidadanía 

No cuarto curso de ESO, a materia de Cultura Científica establece a base de coñecemento 

científico sobre temas xerais como o universo, os avances tecnolóxicos, a saúde, a calidade de 

vida e a contribución do coñecemento dos materiais aos avances da humanidade. 

No bloque 1 establécense os procedementos de traballo para abordar os contidos dos outros 

bloques de coñecemento. Para lograr a adquisición das competencias, deben formar parte do 

desenvolvemento curricular a obtención e a selección crítica de información de carácter 

científico; a valoración da importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida diaria; a comunicación 

de información de carácter científico nos soportes escrito, oral e virtual; o diálogo e o debate 
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entre iguais sobre os temas científico tecnolóxicos; o traballo cooperativo e colaborativo. 

Trátase, pois, ademais de adquirir coñecementos científico tecnolóxicos, de contribuír á 

capacidade de avaliar de xeito crítico e comunicar eficazmente cuestións de carácter científico 

e tecnolóxico. Por tanto, as estratexias fundamentais dos procedementos de traballo deben 

impregnar o resto de bloques de coñecemento, formando parte indivisible á hora de abordar 

cuestións relacionadas coa cultura científica. 
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CCF.2 CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Procedementos de traballo 

b 

f 

g 

h 

m 

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. 
O artigo científico. Fontes de divulgación 
científica. Elaboración e presentación de 
informes utilizando medios diversos. 

B1.1. Obter, seleccionar e valorar 
informacións relacionados con temas 
científicos da actualidade.  

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

CAA 

CCL 

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. 

CCL 

CD 

CAA 

a 

f 

l 

ñ 

B1.2. Ciencia, tecnoloxía e sociedade. 
Perspectiva histórica. 

B1.2. Valorar a importancia da investigación e 
o desenvolvemento tecnolóxico na actividade 
cotiá. 

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

CAA 

CCEC 

a 

b 

e 

f 

g 

h 

o 

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. 
O artigo científico. Fontes de divulgación 
científica. Elaboración e presentación de 
informes e presentación utilizando medios 
diversos. 

B1.3. Comunicar conclusións e ideas en 
distintos soportes a públicos diversos, 
utilizando eficazmente as tecnoloxías da 
información e da comunicación, para 
transmitir opinións propias argumentadas. 

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

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

Bloque 2. O Universo 

a 

e 

f 

B2.1. Orixe do universo: o Sistema Solar, a 
Terra, a vida e a evolución. Teorías científicas 
fronte a opinións e crenzas; perspectiva 
histórica. 

B2.1. Diferenciar as explicacións científicas 
relacionadas co Universo, o Sistema Solar, a 
Terra, a orixe da vida e a evolución das 
especies, daquelas baseadas en opinións ou 
crenzas.  

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

CMCCT 

f 
B2.2. Orixe, formación e estrutura do 
Universo. 

B2.2. Coñecer os feitos históricos e as teorías 
que xurdiron ao longo da historia sobre a 
orixe do Universo, e en particular a teoría do 

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

CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Big Bang. científicos que foron fundamentais para o 
coñecemento actual do Universo. 

f 
B2.2. Orixe, formación e estrutura do 
Universo. 

B2.3. Describir a organización do Universo e 
como se agrupan as estrelas e pos planetas. 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

f 
B2.2. Orixe, formación e estrutura do 
Universo. 

B2.4. Sinalar que observacións poñen de 
manifesto a existencia dun burato negro, e 
cales son as súas características. 

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

CMCCT 

f 
B2.2. Orixe, formación e estrutura do 
Universo. 

B2.5. Distinguir as fases da evolución das 
estrelas e relacionalas coa xénese de 
elementos. 

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

CMCCT 

f B2.3. O Sistema Solar: formación e estrutura. 
B2.6. Recoñecer a formación do Sistema 
Solar. 

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

CMCCT 

f B2.3. O Sistema Solar: formación e estrutura. 
B2.7. Indicar as condicións para a vida 
noutros planetas. 

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

CAA 

CMCCT 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais 
a 

e 

f 

g 

h 

m 

B3.1. Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O 
crecemento da poboación humana e os 
problemas ambientais. Sustentabilidade e 
protección ambiental. 

B3.1. Identificar os principais problemas 
ambientais, as súas causas e os factores que 
os intensifican; predicir as súas 
consecuencias e propor solucións. 

CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas 
ambientais coas súas causas, e establece as 
súas consecuencias. 

CMCCT 

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

a B3.1. Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O B3.2. Argumentar sobre o crecemento da CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

h 

m 

crecemento da poboación humana e os 
problemas ambientais. Sustentabilidade e 
protección ambiental. 

poboación humana, a evolución tecnolóxica, 
os problemas ambientais e a necesidade 
dunha xestión sustentable dos recursos que 
proporciona a Terra. 

ambientais dos principais tratados e dos 
protocolos internacionais sobre a protección 
ambientais. 

a 

d 

g 

h 

m 

B3.2. Principais problemas ambientais: 
causas, consecuencias e posibles solucións. 

B3.3. Valorar as graves implicacións sociais, 
tanto na actualidade como no futuro, da 
sobreexplotación de recursos naturais, a 
contaminación, a desertización, a perda de 
biodiversidade e o tratamento de residuos. 

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. 

CSIEE 

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. 

CMCCT 

CSIEE 

b 

e 

m 

B3.3. Estudo de problemas ambientais do 
contorno próximo. Elaboración de informes e 
presentación de conclusións. 

B3.4. Saber utilizar climogramas, índices de 
contaminación, datos de subida do nivel do 
mar en determinados puntos da costa, etc., 
interpretando gráficas e presentando 
conclusións. 

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

CCL 

CSIEE 

f 

m 
B3.4. Xestión enerxética sustentable. 

B3.5. Xustificar a necesidade de procurar 
novas fontes de enerxía non contaminantes e 
economicamente viables, para manter o 
estado de benestar da sociedade actual.  

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

CSC 

  

f 

m 
B3.4. Xestión enerxética sustentable. 

B3.6. Coñecer a pila de combustible como 
fonte de enerxía do futuro, establecendo as 
súas aplicacións en automoción, baterías, 
subministración eléctrica a fogares, etc. 

CCIB3.6.1. Describe procedementos para a 
obtención de hidróxeno como futuro vector 
enerxético.  

CMCCT 

CCIB3.6.2. Explica o principio de 
funcionamento da pila de combustible, 
suscitando as súas posibles aplicacións 
tecnolóxicas e destacando as vantaxes que 
ofrece fronte aos sistemas actuais. 

CSC 

Bloque 4. Calidade de vida 
m B4.1. Saúde e doenza. Importancia da ciencia B4.1. Recoñecer que a saúde non é soamente CCIB4.1.1. Comprende a definición da saúde CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

na mellora da saúde ao longo da historia. a ausencia de afeccións ou doenzas. que dá a Organización Mundial da Saúde 
(OMS). 

c 

m 

B4.2. Doenzas máis frecuentes: causas, 
síntomas, medidas preventivas e 
tratamentos. 

B4.3. Uso responsable dos medicamentos 
máis comúns. 

B4.2. Diferenciar os tipos de doenzas máis 
frecuentes, identificando algúns indicadores, 
causas e tratamentos máis comúns, e valorar 
e describir a importancia do uso responsable 
dos medicamentos. 

CCIB4.2.1. Determina o carácter infeccioso 
dunha doenza atendendo ás súas causas e 
aos seus efectos. 

CMCCT 

CCIB4.2.2. Describe as características dos 
microorganismos causantes de doenzas 
infectocontaxiosas.  

CCL 

CCIB4.2.3. Coñece e enumera as doenzas 
infecciosas máis importantes producidas por 
bacterias, virus, protozoos e fungos, 
identifica os posibles medios de contaxio, e 
describe as etapas xerais do seu 
desenvolvemento e os posibles tratamentos. 

CMCCT 

CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos de 
defensa que posúe o organismo humano, e 
xustifica a súa función. 

CMCCT 

CCIB4.2.5. Interpreta nos prospectos dos 
medicamentos informacións relativas a 
posoloxía, indicacións e efectos adversos dos 
medicamentos de uso máis común no día a 
día. 

CCL 

f 

l 
B4.1. Saúde e doenza. Importancia da ciencia 
na mellora da saúde ao longo da historia. 

B4.3. Estudar a explicación e o tratamento da 
doenza que se fixo ao longo da historia. 

CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos máis 
salientables no avance da prevención, a 
detección e o tratamento das doenzas. 

CCEC 

CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a 
descuberta da penicilina tivo na loita contra 
as infeccións bacterianas, a súa repercusión 
social e o perigo de crear resistencias aos 
fármacos. 

CCEC 

CCIB4.3.3. Explica como actúa unha vacina e 
xustifica a importancia da vacinación como 
medio de inmunización masiva ante 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

determinadas doenzas. 

f 
B4.2. Doenzas máis frecuentes: causas, 
síntomas, medidas preventivas e 
tratamentos. 

B4.4. Coñecer as principais características do 
cancro, a diabete, as doenzas 
cardiovasculares, as doenzas mentais, etc., 
así como os principais tratamentos e a 
importancia das revisións preventivas. 

CCIB4.4.1. Analiza as causas, os efectos e os 
tratamentos do cancro, da diabete, das 
doenzas cardiovasculares e das doenzas 
mentais. 

CMCCT 

CCIB4.4.2. Valora a importancia da loita 
contra o cancro e establece as principais liñas 
de actuación para previr a doenza. 

CSC 

a 

m 
B4.4. Substancias aditivas: tabaco, alcol e 
outras drogas. Problemas asociados.  

B4.5. Tomar conciencia do problema social e 
humano que supón o consumo de drogas. 

CCIB4.5.1. Xustifica os principais efectos que 
sobre o organismo teñen os diferentes tipos 
de drogas e o perigo asociado ao seu 
consumo. 

CMCCT 

m 
B4.5. Hábitos de vida saudables e non 
saudables. Alimentación saudable. 

B4.6. Valorar a importancia de adoptar 
medidas preventivas que eviten os contaxios 
e que prioricen os controis médicos 
periódicos e os estilos de vida saudables. 

CCIB4.6.1. Recoñece estilos de vida que 
contribúan á extensión de determinadas 
doenzas (cancro, doenzas cardiovasculares e 
mentais, etc.). 

CSC 

CCIB4.6.2. Establece a relación entre 
alimentación e saúde, e describe o que se 
considera unha dieta sa. 

CMCCT 

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais 

e 

g 

l 

ñ 

B5.1. Desenvolvemento da humanidade e uso 
dos materiais. Consecuencias económicas e 
sociais do desenvolvemento. Globalización, 
deslocalización e desenvolvemento 
sustentable. 

B5.1. Realizar estudos sinxelos e presentar 
conclusións sobre aspectos relacionados cos 
materiais e a súa influencia no 
desenvolvemento da humanidade. 

CCIB5.1.1. Relaciona o progreso humano coa 
descuberta das propiedades de certos 
materiais que permiten a súa transformación 
e aplicacións tecnolóxicas. 

CCEC 

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. 

CSC 

f 

m 

B5.2. Procesos de obtención de materiais: 
custos económicos, sociais e ambientais. O 
ciclo de vida dos produtos. Aplicacións a 

B5.2. Coñecer os principais métodos de 
obtención de materias primas e as súas 
posibles repercusións sociais e ambientais. 

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

CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

casos concretos nun contexto real do 
contorno próximo. 

B5.3. Residuos como recurso: reducir, 
reutilizar e reciclar. 

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

CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da corrosión 
sobre os metais, o custo económico que 
supón e os métodos para protexelos. 

CMCCT 

CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade do aforro, a 
reutilización e a reciclaxe de materiais en 
termos económicos e ambientais. 

CSC 

f 

l 

B5.4. Novos materiais. Aplicacións actuais e 
perspectivas de futuro en distintos campos. A 
nanotecnoloxía. 

B5.3. Coñecer as aplicacións dos novos 
materiais en campos tales como electricidade 
e a electrónica, o téxtil, o transporte, a 
alimentación, a construción e a medicina. 

CCIB5.3.1. Define o concepto de 
nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións 
presentes e futuras en diferentes campos. 

CD 

CCEC 

 

 

CCF.3 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Bloque 1. Procedementos de traballo 

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

CAA 

CCL 
2 X   

ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 

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

CCL 

CD 

CAA 

2 X   

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

CAA 

CCEC 
2 X   
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CCIB1.3.1.  
CCIB1.3.1. Comentar artigos científicos de xeito 
crítico. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

2 X   

OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

Bloque 2. O Universo 

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

CMCCT 2 X   
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

CCIB2.2.1.  CCIB2.2.1. Coñecer a teoría do Big Bang. CMCCT 2 X   

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

CMCCT 2 X   

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

CMCCT 2 X   

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

CMCCT 2 X   

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

CMCCT 2 X   

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

CMCCT 2 X   

CCIB2.5.1.  
CCIB2.5.1. Establecer as fases da evolución das 
estrelas. CMCCT 2,5 X   

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

CMCCT 4 X   

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

CAA 

CMCCT 
3 X   

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais 

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

CMCCT 4,5  X  

ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
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CCIB3.1.2.  
CCIB3.1.2. Describir algunhas solucións aplicables 
para resolver os principais problemas 
ambientais. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

4,5  X  

ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

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

CSC 2,5  X  

CCIB3.3.1.  

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. 

CSIEE 4  X  

CCIB3.3.2.  

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. 

CMCCT 

CSIEE 
6,5  X  

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

CCL 

CSIEE 
3  X  

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

CSC 

  
4  X  

CCIB3.6.1.  
CCIB3.6.1. Describir os procedementos para a 
obtención de hidróxeno como futuro vector 
enerxético. 

CMCCT 2  X  

CCIB3.6.2. 
CCIB3.6.2. Relacionar a pila de combustible coas 
súas posibles aplicacións tecnolóxicas. 

CSC 2  X  

Bloque 4. Calidade de vida 
CCIB4.1.1.  CCIB4.1.1. Comprender a definición de saúde. CMCCT 1   X ESCRITOS 

Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 

CCIB4.2.1. 
CCIB4.2.1. Determinar o carácter infeccioso 
dunha doenza atendendo ás súas causas e aos 
seus efectos. 

CMCCT 1,5   X 

CCIB4.2.2.  CCIB4.2.2. Describir as características dos CCL 1,5   X 
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microorganismos causantes de doenzas 
infectocontaxiosas. 

Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

CCIB4.2.3.  

CCIB4.2.3. Describir algunhas das doenzas máis 
comúns causadas por microorganismos. 

Establecer algúns medios de contaxio. 

Describir as etapas xerais do seu 
desenvolvemento e algúns tratamento. 

CMCCT 4   
 

X 

CCIB4.2.4.  
CCIB4.2.4. Identificar os mecanismos de defensa 
que posúe o organismo humano, e describir a 
súa función. 

CMCCT 1,5   X 

CCIB4.2.5.  
CCIB4.2.5. Interpretar a información dos 
prospectos dalgúns medicamentos comúns. 

CCL 1,5   X 

CCIB4.3.1.  
CCIB4.3.1. Identificar os feitos históricos máis 
salientables no avance da prevención, a 
detección e o tratamento das doenzas. 

CCEC 1,5   X 

CCIB4.3.2.  

CCIB4.3.2. Recoñecer a importancia da 
descuberta da penicilina. 

Asociar o abuso do uso de antibióticos coas 
resistencias as fármacos. 

CCEC 2,5   X 

CCIB4.3.3.  CCIB4.3.3. Explicar como actúa nunha vacina. CMCCT 1,5   X 

CCIB4.4.1.  
CCIB4.4.1. Describir as causas, os efectos e os 
tratamentos do cancro, da diabete, das doenzas 
cardiovasculares e das doenzas mentais. 

CMCCT 2   X 

CCIB4.4.2.  
CCIB4.4.2. Valorar a importancia da loita contra o 
cancro. 

CSC 1   X 

CCIB4.5.1.  
CCIB4.5.1. Describir  os principais efectos que 
sobre o organismo teñen os diferentes tipos de 
drogas e o perigo asociado ao seu consumo. 

CMCCT 2   X 

CCIB4.6.1.  

CCIB4.6.1. Establecer estilos de vida que 
contribúen á extensión de determinadas doenzas 
(cancro, doenzas cardiovasculares e mentais, 
etc.). 

CSC 2   X 

CCIB4.6.2.  CCIB4.6.2. Establecer a relación entre CMCCT 2   X 
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alimentación e saúde, e describe o que se 
considera unha dieta sa. 

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais 

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

CCEC 1,5   X 
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

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

CSC 1,5   X 

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

CSC 1,5   X 

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

CSC 1,5   X 

CCIB5.2.3.  
CCIB5.2.3. Recoñecer os efectos da corrosión 
sobre os metais, o custo económico que supón e 
os métodos para protexelos. 

CMCCT 1   X 

CCIB5.2.4.  
CCIB5.2.4. Establecer exemplos de redución, 
reutilización e reciclaxe de materiais. 

CSC 2   X 

CCIB5.3.1. 
CCIB5.3.1. Definir o concepto de nanotecnoloxía 
e describir algúns exemplos das súas aplicacións. 

CD 

CCEC 
1   X 
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CCF.4 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Cada Unidade Didáctica será precedida dunha introdución na que se delimitará o estudio a 

realizar, tentando motivar o alumno, a partir do estudo de problemas reais próximos e sinxelos, 

recollendo as ideas previas dos alumnos e estimulándoos na súa resolución, adquirindo logo 

novos coñecementos.  

¨ Explicacións dos contidos utilizando o encerado, o canón de vídeo, os ordenadores e 

outros medios audiovisuais.  

¨ Ensino guiado no que se traballarán os contidos da materia mediante: resolución de 

problemas, elaboración de esquemas, resumos, interpretación de gráficas, lectura de 

textos, etc.  

¨ Elaboración de exercicios durante e ao final de cada Tema.  

¨ Realización de prácticas. 

¨ Traballo en equipo  mediante Aprendizaxe Cooperativa. 

¨ Actividades diversificadas que traballan as distintas competencias, o 

desenvolvemento de habilidades científicas, o pensamento crítico e creativo, o traballo 

cooperativo, as TIC e a  aprendizaxe-investigación dentro e fóra da aula. 

 

CCF.5 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

¨ Temas proporcionados polo profesor a través de fotocopias. 

¨ Ordenador e proxector. 

¨ Presentacións en Power Point 

¨ Vídeos, DVD 

¨ Páxinas específicas de Internet 

¨ Prensa, revistas e libros especializados (ou fragmentos dos mesmos) 

¨  Ordenadores da Biblioteca. 

¨ Aprendizaxe cooperativa. 

¨ Material manipulable e experimental propio da materia. 

¨ Debates e conferencias. 

CCF.6 CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN 
E PROMOCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas escritas 

• Probas obxectivas de control das distintas unidades. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía e ortografía adecuada. 

• Tempo de realización. 
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• Destrezas 

Realización de exercicios 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía e ortografía adecuada. 

• Tempo de realización. 

• Destrezas. 

Participación do alumno/a 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Nivel de adecuación das intervencións. 

• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Interese e esforzo. 

Intervenciones na clase 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Nivel de adecuación das intervencións. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Interese e esforzo. 

Participación e exposición en Aprendizaje Cooperativa 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Capacidade de traballar de forma cooperativa. 

• Comunicación adecuada cos compañeiros. 

• Resolución de conflitos. 

• Interese e motivación. 

• Iniciativa. 

• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Actitude durante as actividades cooperativas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Capacidade de traballar de forma cooperativa. 

• Comunicación adecuada cos compañeiros. 

• Resolución de conflitos. 

• Interese e motivación. 

• Iniciativa. 

• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Interese e participación nas actividades diarias da clase 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
• Nivel de adecuación das intervencións. 
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• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Interese e esforzo 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN CONTÍNUA 

A cualificación que cada alumno ou alumna obterá en cada sesión de avaliación será o 

resultado de ter en conta os seguintes aspectos: 

1. Asistencia a clase. Tal e como establece o RRI “A falta reiterada de asistencia a clase pode 

provocar a imposibilidade de avaliación continua ó alumno”.  

2. Actitude. Terase en conta tanto individualmente como nos equipos de aprendizaxe 

cooperativa. 

3. Participación. Valorarase a participación de xeito ordenado tanto individual como dentro 

dos grupos de aprendizaxe cooperativa.  

4. Probas escritas. Tanto individuais como por grupos, cun mínimo de dúas por trimestre. 

5. Traballo realizado polo alumno/a ao longo do trimestre tanto na aula como na casa.  

6. Traballos o informes de indagación solicitados ou propostos. 

Mentres o Decreto de avaliación non estea publicado as probas escritas terán unha 

ponderación máxima dun 70% por avaliación, correspondendo a porcentaxe restante aos outros 

instrumentos de avaliación cunha ponderación mínima dun 20%; e a súa capacidade para 

traballar en equipo de forma cooperativa (desempeño das tarefas encomendadas dentro do 

equipo e cumprimento dos compromisos adquiridos) cuxo valor mínimo será dun 10%. 

Cando un alumno/a non superase un trimestre se proporán actividades de reforzo e 

recuperación para calquera dos instrumentos e para a aprendizaxe cooperativa que deberán ser 

realizadas, entregadas de ser o caso antes do fin do seguinte trimestre e/ou se realizará unha 

proba escrita de recuperación. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN FINAL 

Ao remate da terceira avaliación haberá unha proba final para aqueles alumnos que non 

acadaran unha cualificación mínima global de 5 ou os que teñan algunha avaliación suspensa. 

Cada alumno deberá recuperar só aquelas partes nas que non acadara a cualificación mínima. 

A cualificación na avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións.  

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se un alumno/a non acadase o aprobado como cualificación final en xuño, deberá 

presentarse á proba de recuperación extraordinaria de setembro. Esta proba consistirá nun 

cuestionario que se realizará por escrito onde se resolverán diversas cuestións e supostos (entre 

5 e 20). Nas cuestións aparecerán de forma equitativa, unha representación dos estándares 

establecidos na programación. Nesta proba o alumno deberá acadar unha nota mínima de 5 

correspondente ao grado mínimo de consecución dos estándares. 

CCF.7 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 

Lévase a cabo dentro das dúas primeiras semanas do curso a través dunha proba escrita. Consta 

de varios apartados. Nun deles avalíase sobre todo a capacidade de comprensión e de expresión 

dos alumnos a través da lectura dun texto a partir do cal deben responder a unhas cuestións. 

Noutro apartado avalíase a capacidade de expresión escrita dos alumnos a través ou ben dunha 
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pequena redacción que deben elaborar a partir dun esquema ou facendo un texto utilizando 

diferentes termos. Noutro avalíanse a capacidades de síntese, relación e comprensión. Consta 

dun texto no que aparecen subliñados unha serie de termos a partir dos cales os alumnos deben 

primeiro elaborar un esquema e logo completar con algúns termos do texto unha figura. 

Os resultados obtidos permiten establecer unha primeira aproximación para determinar 

obxectivamente o nivel dos alumnos tanto individualmente como do grupo de clase, así 

podemos adecuar o desenvolvemento da materia á realidade e ás posibilidades do alumnado. 

CCF.8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Partimos da base de que cada alumno e alumna posúe unha serie de peculiaridades que o 

diferencia do resto dos seus compañeiros, xa que logo non todos eles van aprender ao mesmo 

ritmo, ou van ter as mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 

desenvolvementos educativos distintos, que se correspondan con eses intereses e aptitudes. 

Polo tanto, a educación organizarase atendendo á diversidade do alumnado. As medidas de 

atención á diversidade están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 

alumnado e á consecución das competencias básicas e os obxectivos marcados. 

No caso concreto da materia impartida polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía no IES Pino 

Manso, mantense unha relación moi activa e coordinada co Departamento de Orientación co fin 

de atender a todos os alumnos con dificultades. Do mesmo xeito, é unha práctica habitual 

informar e consultar cos titores dos diferentes curso sobre calquera incidencia observada nas 

aulas que repercuta tanto no desenvolvemento académico como no afectivo dun alumno. 

Entre as medidas ordinarias está a adecuación da programación didáctica ás características do 

alumnado, o emprego de variados instrumentos de avaliación, a dispoñibilidade do profesorado 

da materia fóra das horas nas que se imparte para explicar contidos e procedementos a un 

alumno en concreto, así como para atender a outro tipo de necesidades.  

No desenvolvemento de cada un dos estándares utilizaranse diferentes estratexias co fin de 

facilitar o desenvolvemento dos mesmos. Así, no momento de encarar cada estándar, o 

profesorado tentará coñecer os coñecementos previos dos alumnos ademais de identificar os 

preconceptos. Aos alumnos nos que se detecte unha lagoa nos seus coñecementos, 

proporáselles un ensino compensatorio. Por outro lado, procurarase sempre a conexión dos 

diferentes estándares cos coñecementos previos e que o proceso de aprendizaxe dos mesmos 

sexa gradual e adecuado ao seu nivel cognitivo.  

As veces o profesorado vese impelido a enviar a alumnos de conduta disruptiva fóra da aula para 

non interromper o traballo do resto dos compañeiros. No instituto existe unha aula de 

convivencia onde pode ser enviado. O envío a aula de convivencia supón o aviso ao titor, aos 

pais e ao inicio de actuacións destinadas á mellora da convivencia. O tipo de actuación que debe 

adoptarse decídea a Dirección do Centro, o Departamento de Orientación, o titor do alumno e, 

de ser o caso, o profesor que expulsou ao alumno. Desde que se imparte esta materia nunca se 

tivo que acudir a esta medida.  
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Bacharelato 

OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza 

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver función sociais 

e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o 

alumnado para acceder á educación superior. 

Os obxectivos desta etapa que se desenvolverán no presente curso son os establecidos no 

Decreto 86/2015 do DOG do 25 de Xuño do 2015. Polo tanto, o bacharelato contribuirá a 

desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

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

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

f) Expresarse con uidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 

no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

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

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

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

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural.  

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 

e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

1º BACHARELATO 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

1BB.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bacharelato, debe contribuír a que o alumnado 

desenvolva as competencias clave de cada etapa educativa, pondo especial atención na 

adquisición da competencia científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois, 

unicamente de adquirir coñecementos relacionados coa Bioloxía e a Xeoloxía, senón de que o 

alumnado aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar 

decisións, ter curiosidade, iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a un 

mellor desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social. A Bioloxía e a Xeoloxía 

deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a súa autoestima e a superar prexuízos, 

respectar diferenzas e participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, mediante 

o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural. 

Durante esta etapa perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando 

un nivel competencial que conduza o alumnado a non perder o interese por aprender. 

No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, 

analizando con maior detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa 

distribución e os factores que nela inflúen, así como o comportamento da Terra como un planeta 

en continua actividade. 

A Xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase 

na composición, na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos 

movementos das placas e as súas consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, 

magmatismo, riscos xeolóxicos, etc.) e finalizar co estudo da Xeoloxía externa. 

A Bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición 

química, organización celular e estudo dos tecidos animais e vexetais). Tamén se desenvolve e 

completa nesta etapa o estudo da clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en 

especial desde o punto de vista do seu funcionamento e da adaptación ao medio en que habitan. 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado desenvolver as competencias 

esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método científico. Entre estas 

competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da realización de tarefas 

en grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar 

presentacións e defender as opinións propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas 

deberán desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a 

argumentación en público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar 

actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre os grandes avances científicos da 

actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e 

utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de laboratorio. 
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En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de 

Bioloxía e Xeoloxía deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente 

práctico, baseado na realización de variadas e adecuadas tarefas experimentais que permitan 

ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, 

microscopios, material de campo, recollida de mostras, resolución de problemas e todos os que 

lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto 

desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao longo do currículo preséntanse actividades 

de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á 

formación teórica que se recolle nos contidos.  

Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en bacharelato ha permitir que os alumnos e as 

alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto 

por si mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu 

dispor; a ser responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender 

e descubrir. 
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1BB.2. CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

e 

i 

B1.1. Niveis de organización dos seres vivos. 

B1.2. Características dos seres vivos: funcións 

de nutrición, relación e reprodución. 

B1.1. Especificar as características dos seres 

vivos. 

BXB1.1.1. Describe as características dos 

seres vivos: funcións de nutrición, relación e 

reprodución. 

CCL 

l 

B1.3. Concepto de bioelemento e 

biomolécula. 

B1.4. Clasificación dos bioelementos e das 

biomoléculas. 

B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento 

e biomolécula. 

BXB1.2.1. Identifica e clasifica os 

bioelementos e as biomoléculas presentes 

nos seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

l 

d 

B1.5. Estrutura, composición química e 

propiedades das biomoléculas.  

B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de 

biomoléculas que constitúen a materia viva, e 

relacionalos coas súas respectivas funcións 

biolóxicas na célula. 

BXB1.3.1. Distingue as características 

fisicoquímicas e as propiedades das 

moléculas básicas que configuran a estrutura 

celular, e destaca a uniformidade molecular 

dos seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

d 

i 

B1.5. Estrutura, composición química e 

propiedades das biomoléculas. 

B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes 

das macromoléculas orgánicas. 

BXB1.4.1. Identifica os monómeros 

constituíntes das macromoléculas orgánicas. 
CAA 

d 

i 

B1.6. Relación entre estrutura e funcións 

biolóxicas das biomoléculas. 

B1.5. Recoñecer e identificar algunhas 

macromoléculas cuxa conformación estea 

directamente relacionada coa súa función. 

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa 

función biolóxica de acordo coa súa estrutura 

tridimensional. 

CAA 

CD 

Bloque 2. A organización celular 

e 

i 

g 

B2.1. A célula como unidade estrutural, 

funcional e xenética. 

 B2.2. Modelos de organización celular: célula 

procariota e eucariota; célula animal e célula 

vexetal. 

B2.1. Describir a célula como unidade 

estrutural, funcional e xenética dos seres 

vivos, e distinguir unha célula procariota 

dunha eucariota e unha célula animal dunha 

vexetal, analizando as súas semellanzas e as 

súas diferenzas. 

BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha 

unidade estrutural, funcional e xenética dos 

seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

BXB2.1.2. Perfila células procariotas e 

eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

CAA 

CMCCT 

m 

g 

B2.3. Estrutura e función dos orgánulos 

celulares. 

B2.4. Planificación e realización de prácticas 

de laboratorio. Observación microscópica de 

B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e 

describir a súa estrutura e a súa función. 

BXB2.2.1. Representa esquematicamente os 

orgánulos celulares e asocia cada orgánulo 

coa súa función ou coas súas funcións. 

CD 

CMCCT 

BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

células eucariotas animais e vexetais. e vexetais mediante microfotografías ou 

preparacións microscópicas. 

CD 

e 

i 

B2.5. Ciclo celular. División celular: mitose e 

meiose. Importancia na evolución dos seres 

vivos. 

B2.3. Recoñecer e identificar as fases da 

mitose e da meiose, e argumentar a súa 

importancia biolóxica. 

BXB2.3.1. Describe os acontecementos 

fundamentais en cada fase da mitose e da 

meiose. 

CCL 

d 

l 

B2.5. Ciclo celular. División celular: mitose e 

meiose. Importancia na evolución dos seres 

vivos. 

B2.4. Establecer as analoxías e as diferenzas 

principais entre os procesos de división 

celular mitótica e meiótica. 

BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e 

diferenzas entre a mitose e a meiose. 

CMCCT 

CD 

Bloque 3. Histoloxía 

i 

g 

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

sistema. 

B3.1. Diferenciar os niveis de organización 

celular e interpretar como se chega ao nivel 

tisular. 

BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización 

celular e determina as súas vantaxes para os 

seres pluricelulares. 

CAA 

i 

l 

B3.2. Principais tecidos animais: estrutura e 

función. 

B3.3. Principais tecidos vexetais: estrutura e 

función. 

B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a 

composición dos tecidos animais e vexetais, 

en relación coas súas funcións. 

BXB3.2.1. Relaciona tecidos animais e/ou 

vexetais coas súas células características, 

asociando a cada unha a súa función. 

CMCCT 

g 

m 

B3.4. Observacións microscópicas de tecidos 

animais e vexetais. 

B3.3. Asociar imaxes microscópicas ao tecido 

ao que pertencen. 

BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co 

tecido ao que pertencen. 

CAA 

CD 

Bloque 4. A biodiversidade 
d 

l 

p 

B4.1. Clasificación e nomenclatura dos seres 

vivos. Grandes grupos taxonómicos. 

B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos 

taxonómicos de seres vivos. 

BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos 

taxonómicos dos seres vivos. 
CMCCT 

b 

d 

p 

B4.1. Clasificación e nomenclatura dos seres 

vivos. Grandes grupos taxonómicos. 

B4.2. Interpretar os sistemas de clasificación 

e nomenclatura dos seres vivos. 

BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas 

ou outros medios para a identificación e 

clasificación de especies de animais e plantas. 

CAA 

CSIEE 

BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de 

clasificación e a nomenclatura dos seres 

vivos. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

e B4.2. Concepto de biodiversidade. Índices de 
B4.3. Definir o concepto de biodiversidade e 

coñecer e identificar os principais índices de 

BXB4.3.1. Coñece o concepto de 

biodiversidade e relaciónao coa variedade e a 
CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

a biodiversidade cálculo de diversidade biolóxica. abundancia de especies. 

BXB4.3.2. Resolve problemas de cálculo de 

índices de diversidade. 

CAA 

CMCCT 

BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como 

desencadeante da biodiversidade. 

CAA 

CSC 

l 

h 

B4.3. Características dos dominios e dos 

reinos dos seres vivos. 

B4.4. Coñecer e indicar as características dos 

tres dominios e os cinco reinos en que se 

clasifican os seres vivos. 

BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os 

cinco reinos en que agrupan os seres vivos. 

CAA 

CMCCT 

BXB4.4.2. Enumera as características de cada 

un dos dominios e dos reinos en que se 

clasifican os seres vivos. 

CCL 

h 

i 

p 

B4.4.Grandes Zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de distribución. Principais 

biomas.  Os biomas galegos. 

B4.5. Situar as grandes zonas bioxeográficas e 

os principais biomas. 

BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e sitúa 

sobre o mapa as principais zonas 

bioxeográficas. 

CMCCT 

CCEC 

BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e 

ecosistemas terrestres e mariños. 

CAA 

CD 

h 

i 

p 

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de distribución. Principais 

biomas. Os biomas galegos. 

B4.6. Relaciona as zonas bioxeográficas coas 

principais variables climáticas. 

BXB4.6.1. Recoñece e explica a influencia do 

clima na distribución de biomas, ecosistemas 

e especies. 

CCL 

CSC 

BXB4.6.2. Identifica as principais variables 

climáticas que inflúen na distribución dos 

grandes biomas. 

CMCCT 

l 

p 

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de distribución. Principais 

biomas. Os biomas galegos. 

B4.7. Interpretar mapas bioxeográficos e 

determinar as formacións vexetais 

correspondentes.  

BXB4.7.1. Interpreta mapas bioxeográficos e 

de vexetación. 

CD 

CMCCT 

BXB4.7.2. Asocia e relaciona as principais 

formacións vexetais cos biomas 

correspondentes. 

CAA 

d 
B4.6. Factores xeolóxicos e biolóxicos que 

inflúen na distribución dos seres vivos. 

B4.8. Valorar a importancia da latitude, a 

altitude e outros factores xeográficos na 

distribución das especies. 

BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a 

continentalidade, a insularidade e as 

barreiras oroxénicas e mariñas coa 

CMCCT 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

distribución das especies. 

l 
B7.7. A evolución como fonte de 

biodiversidade. Proceso de especiación. 

B4.9. Relacionar a biodiversidade co proceso 

evolutivo. 

BXB4.9.1. Relaciona a biodiversidade co 

proceso de formación de especies mediante 

cambios evolutivos. 

CAA 

CSC 

BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección 

natural e a variabilidade individual como 

factores clave no aumento de biodiversidade. 

CMCCT 

e 
B4.7.A evolución como fonte de 

biodiversidade. Proceso de especiación. 

B4.10. Describir o proceso de especiación e 

enumerar os factores que o condicionan. 

BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación. CCL 

BXB4.10.2. Identifica os factores que 

favorecen a especiación. 

CAA 

CMCCT 

h 

l 

p 

B4.8. Ecosistemas da Península Ibérica. 

Ecosistemas de Galicia. 

B4.11. Recoñecer e indicar a importancia 

bioxeográfica da Península Ibérica no 

mantemento da biodiversidade e a 

aportación de Galicia á biodiversidade. 

BXB4.11.1. Sitúa a Península Ibérica e 

recoñece a súa situación entre dúas áreas 

bioxeográficas diferentes. 

CSIEE 

CD 

BXB4.11.2. Recoñece a importancia da 

Península Ibérica como mosaico de 

ecosistemas. 

CSC 

CCEC 

BXB4.11.3. Enumera os principais 

ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, 

e as súas especies máis representativas. 

CAA 

CCEC 

i 

l 

p 

B4.9. Importancia ecolóxica das illas e a súa 

relación coa biodiversidade. 

B4.12. Coñecer e indicar a importancia das 

illas como lugares que contribúen á 

biodiversidade e á evolución das especies. 

BXB4.12.1. Enumera os factores que 

favorecen a especiación nas illas. 

CAA 

CMCCT 

BXB4.12.2. Recoñece a importancia das illas 

no mantemento da biodiversidade. 
CCEC 

e 

g 

p 

B4.10. Concepto de endemismo. Principais 

endemismos da Península Ibérica e de 

Galicia. 

B4.13. Definir o concepto de endemismo, e 

coñecer e identificar os principais 

endemismos da flora e da fauna españolas e 

galegas. 

BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo 

ou especie endémica. 
CMCCT 

BXB4.13.2. Identifica os principais 

endemismos de plantas e animais en España 

e en Galicia. 

CCEC 

l 
B4.11. Importancia biolóxica da 

biodiversidade. 

B4.14. Coñecer e relacionar as aplicacións da 

biodiversidade en campos como a saúde, a 

BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se 

derivan do mantemento da biodiversidade 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

h 

ñ 

medicina, a alimentación e a industria. para o ser humano. CSC 

a 

b 

h 

B4.12. Causas da perda de biodiversidade. 

B4.15. Coñecer e indicar as principais causas 

de perda de biodiversidade, así como as 

ameazas máis importantes para a extinción 

de especies. 

BXB4.15.1. Enumera as principais causas de 

perda de biodiversidade. 

CMCCT 

CSC 

BXB4.15.2. Coñece e explica as principais 

ameazas que penden sobre as especies e que 

fomentan a súa extinción. 

CSC 

a 

h 

B4.13. O factor antrópico na conservación da 

biodiversidade. 

B4.16. Enumerar as principais causas de orixe 

antrópica que alteran a biodiversidade. 

BXB4.16.1. Enumera as principais causas de 

perda de biodiversidade derivadas das 

actividades humanas. 

CAA 

CSC 

BXB4.16.2. Indica as principais medidas que 

reducen a perda de biodiversidade. 
CSIEE 

a 

c 

p 

B4.13. O factor antrópico na conservación da 

biodiversidade. 

B4.17. Comprender e diferenciar os 

inconvenientes producidos polo tráfico de 

especies exóticas e pola liberación no medio 

de especies alóctonas ou invasoras. 

BXB4.17.1. Coñece e explica os principais 

efectos derivados da introdución de especies 

alóctonas nos ecosistemas. 

CMCCT 

e 

p 

B4.14. Estudo dun ecosistema. Cómputo da 

biodiversidade. 

B4.18. Describir as principais especies e 

valorar a biodiversidade dun ecosistema 

próximo. 

BXB4.18.1. Deseña experiencias para o 

estudo de ecosistemas e a valoración da súa 

biodiversidade. 

CCEC 

CSIEE 

CD 

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

l 

B5.1. Absorción da auga e os sales minerais 

nos vexetais. 

B85.1. Describir como se realiza a absorción 

da auga e os sales minerais. 

BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os 

sales minerais. 

CAA 

CMCCT 

i 

l 

B5.2. Funcións de nutrición nas plantas. 

Proceso de obtención e transporte dos 

nutrientes. 

B5.2. Coñecer e identificar a composición do 

zume bruto e os seus mecanismos de 

transporte. 

BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do 

zume bruto e os seus mecanismos de 

transporte. 

CMCCT 

CCL 

e 
B5.3. Procesos de transpiración, intercambio 

de gases e gutación. 

B5.3. Explicar os procesos de transpiración, 

intercambio de gases e gutación. 

BXB5.3.1. Describe os procesos de 

transpiración, intercambio de gases e 

gutación. 

CMCCT 

CCL  
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l B5.4. Transporte do zume elaborado. 

B5.4. Coñecer e identificar a composición do 

zume elaborado e os seus mecanismos de 

transporte. 

BXB5.4.1. Explica a composición do zume 

elaborado e os seus mecanismos de 

transporte. 

CAA 

CMCCT 

l B5.5. Fotosíntese. 

B5.5. Comprender e diferenciar as fases da 

fotosíntese e os factores que afectan o 

proceso. 

BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que 

acontecen durante cada fase da fotosíntese e 

asocia, a nivel de orgánulo, onde se 

producen. 

CAA 

CMCCT 

i 

l 
B5.6. Importancia biolóxica da fotosíntese. 

B5.6. Salientar a importancia biolóxica da 

fotosíntese. 

BXB5.6.1. Argumenta e precisa a importancia 

da fotosíntese como proceso de biosíntese, 

imprescindible para o mantemento da vida 

na Terra. 

CCL 

CSC 

e 
B5.7. A excreción en vexetais. Tecidos 

secretores. 

B5.7. Explicar a función de excreción en 

vexetais e as substancias producidas polos 

tecidos secretores. 

BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo de 

excreción en vexetais. 
CMCCT 

BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e 

as substancias que producen. 
CAA 

e 

g 

B5.8. Funcións de relación nas plantas. 

Tropismos e nastias. 

B5.8. Describir tropismos e nastias, e 

ilustralos con exemplos. 

BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos de 

tropismos e nastias. 
CMCCT 

e 

l 
B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións. 

B5.9. Definir o proceso de regulación nas 

plantas mediante hormonas vexetais. 

BXB5.9.1. Valora o proceso de regulación das 

hormonas vexetais. 
CAA 

i 

l 
B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións. 

B5.10. Coñecer e relacionar os tipos de 

fitohormonas coas súas funcións. 

BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas 

súas funcións. 
CAA 

l 

i 

B5.10. Efectos da luz e a temperatura sobre o 

desenvolvemento das plantas. 

B5.11. Comprender e diferenciar os efectos 

da temperatura e da luz no desenvolvemento 

das plantas. 

BXB5.11.1. Argumenta os efectos da 

temperatura e a luz no desenvolvemento das 

plantas. 

CCL 

d 

l 

B5.11. Funcións de reprodución en vexetais: 

tipos de reprodución. 

B5.12. Entender os mecanismos de 

reprodución asexual e a reprodución sexual 

nas plantas. 

BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de 

reprodución asexual e a reprodución sexual 

nas plantas. 

CAA 

CMCCT 

l 

i 

B5.12. Ciclos biolóxicos dos principais grupos 

de plantas. 

B5.13. Diferenciar os ciclos biolóxicos de 

briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as 

súas fases e estruturas características. 

BXB5.13.1. Diferencia os ciclos biolóxicos e 

briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as 

súas fases e estruturas características. 

CMCCT 
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BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, 

gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de 

plantas. 

CAA 

CMCCT 

l 

i 

B5.13. Semente e froito. 

B5.14. Polinización e fecundación nas 

espermafitas. 

B5.14. Entender os procesos de polinización e 

de dobre fecundación nas espermafitas. 

Formación da semente e o froito. 

BXB5.14.1. Explica os procesos de 

polinización e de fecundación nas 

espermafitas e diferencia a orixe e as partes 

da semente e do froito. 

CMCCT 

CCL 

d 

l 

B5.15. Propagación dos froitos e 

diseminación das sementes. Proceso da 

xerminación. 

B5.15. Coñecer e indicar os mecanismos de 

diseminación das sementes e os tipos de 

xerminación. 

BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de 

diseminación das sementes e os tipos de 

xerminación. 

CMCCT 

i 

l 

B5.15. Propagación dos froitos e 

diseminación das sementes. Proceso da 

xerminación. 

B5.16. Coñecer e relacionar as formas de 

propagación dos froitos. 

BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de 

propagación dos froitos. 

CMCCT 

CAA 

i 

l 
B5.16. Adaptacións dos vexetais ao medio. 

B5.17. Recoñecer e relacionar as adaptacións 

máis características dos vexetais aos medios 

en que habitan. 

BXB5.17.1. Relaciona as adaptacións dos 

vexetais co medio en que se desenvolven. 
CAA 

m 

g 

B5.17. Aplicacións e experiencias prácticas de 

anatomía e fisioloxía vexetal. 

B5.18. Deseñar e realizar experiencias en que 

se probe a influencia de determinados 

factores no funcionamento dos vexetais. 

BXB5.18.1. Realiza experiencias que 

demostren a intervención de determinados 

factores no funcionamento das plantas. 

CSIEE 

CMCCT 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

l B6.1. Funcións de nutrición nos animais. 
B6.1. Comprender e discriminar os conceptos 

de nutrición heterótrofa e de alimentación. 

BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas máis 

significativas entre os conceptos de nutrición 

e alimentación. 

CAA 

CCL 

BXB6.1.2. Coñece as características da 

nutrición heterótrofa e distingue os tipos 

principais. 

CAA 

CMCCT 

i 
B6.2. Estrutura e función dos aparellos 

dixestivos e as súas glándulas. 

B6.2. Distinguir os modelos de aparellos 

dixestivos dos invertebrados. 

BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os aparellos 

dixestivos dos invertebrados. 
CMCCT 

i 
B6.2. Estrutura e función dos aparellos 

dixestivos e as súas glándulas. 

B6.3. Distinguir os modelos de aparellos 

dixestivos dos vertebrados. 

BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os aparellos 

dixestivos dos vertebrados. 
CMCCT 

l B6.2. Estrutura e función dos aparellos B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello CAA 
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ñ dixestivos e as súas glándulas. órganos do aparello dixestivo e as súas 

glándulas. 

dixestivo coa súa función. 

BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino. CCL 

l 
B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos 

respiratorios nos animais. Linfa. 

B6.5. Coñecer e relacionar a importancia de 

pigmentos respiratorios no transporte de 

osíxeno. 

BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de 

pigmentos respiratorios nos animais. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

l 

e 

B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos 

respiratorios nos animais. Linfa. 

B6.6. Comprender e describir os conceptos 

de circulación aberta e pechada, circulación 

simple e dobre, incompleta ou completa. 

BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e 

pechada cos animais que a presentan e 

explica as súas vantaxes e os seus 

inconvenientes. 

CAA 

BXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas do 

aparello circulatorio co tipo de circulación 

(simple, dobre, incompleta ou completa). 

CD 

CMCCT 

l 
B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos 

respiratorios nos animais. Linfa. 

B6.7. Coñecer e relacionar a composición e a 

función da linfa. 

BXB6.7.1. Indica a composición da linfa e 

identifica as súas principais funcións. 
CMCCT 

i 

B6.4. Transporte de gases e respiración. Tipos 

de aparellos respiratorios. Respiración 

celular. 

B6.8. Distinguir respiración celular de 

respiración (ventilación e intercambio 

gasoso). 

BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e 

respiración, e explica o significado biolóxico 

de respiración celular. 

CAA 

CMCCT 

l 

e 

B6.4. Transporte de gases e a respiración. 

Tipos de aparellos respiratorios. Respiración 

celular. 

B6.9. Coñecer e indicar os tipos de aparellos 

respiratorios en invertebrados e vertebrados. 

BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios 

cos grupos aos que pertencen, e recoñéceos 

en representacións esquemáticas. 

CD 

e 

B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 

en invertebrados e vertebrados. Produtos da 

excreción. 

B6.10. Definir o concepto de excreción e 

relacionalo cos obxectivos que persegue. 

BXB6.10.1. Define e explica o proceso da 

excreción. 
CCL 

e 

l 

B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 

en invertebrados e vertebrados. Produtos da 

excreción. 

B6.11. Enumerar os principais produtos de 

excreción e sinalar as diferenzas apreciables 

nos grupos de animais en relación con estes 

produtos. 

BXB6.11.1. Enumera os principais produtos 

de excreción e clasifica os grupos de animais 

segundo os produtos de excreción. 

CAA 

CMCCT 

e 

B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 

en invertebrados e vertebrados. Produtos da 

excreción. 

B6.12. Describir os principais tipos órganos e 

aparellos excretores nos distintos grupos de 

animais. 

BXB6.12.1. Describe os principais aparellos 

excretores dos animais e recoñece as súas 

principais estruturas a partir de 

representación esquemáticas. 

CMCCT 
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d 

B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 

en invertebrados e vertebrados. Produtos da 

excreción. 

B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o 

proceso de formación dos ouriños. 

BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións 

dunha nefrona. 

CAA 

CMCCT 

BXB6.13.2. Explica o proceso de formación 

dos ouriños. 
CMCCT 

l 

B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores 

en invertebrados e vertebrados. Produtos da 

excreción. 

B6.14. Coñecer e relacionar mecanismos 

específicos ou singulares de excreción en 

vertebrados. 

BXB6.14.1. Identifica os mecanismos 

específicos ou singulares de excreción dos 

vertebrados. 

CMCCT 

l 

e 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 

Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 

endócrino. Homeostase. 

B6.15. Comprender e describir o 

funcionamento integrado dos sistemas 

nervioso e hormonal en animais. 

BXB6.15.1. Integra a coordinación nerviosa e 

hormonal, relacionando ambas as dúas 

funcións. 

CAA 

i 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 

Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 

endócrino. Homeostase. 

B6.16. Coñecer e identificar os principais 

compoñentes do sistema nervioso e o seu 

funcionamento. 

BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, 

transmisor, efector. 
CCL 

BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de 

receptores sensoriais e nervios. 

CAA 

CMCCT  

e 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 

Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 

endócrino. Homeostase. 

B6.17. Explicar o mecanismo de transmisión 

do impulso nervioso. 

BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso 

nervioso na neurona e entre neuronas. 
CCL 

i 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 

Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 

endócrino. Homeostase. 

B6.18. Identificar os principais tipos de 

sistemas nerviosos en invertebrados. 

BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de 

sistemas nerviosos en invertebrados. 

CAA 

CMCCT 

l 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 

Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 

endócrino. Homeostase. 

B6.19. Diferenciar o desenvolvemento do 

sistema nervioso en vertebrados. 

BXB6.19.1. Identifica os principais sistemas 

nerviosos de vertebrados. 
CMCCT 

e 

l 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 

Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 

endócrino. Homeostase. 

B6.20. Describir os compoñentes e as 

funcións do sistema nervioso tanto desde o 

punto de vista anatómico (SNC e SNP) como 

desde o funcional (somático e autónomo).  

BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso 

central e periférico dos vertebrados, e 

diferencia as funcións do sistema nervioso 

somático e o autónomo. 

CMCCT 

e 

l 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 

Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 

endócrino. Homeostase. 

B6.21. Describir os compoñentes do sistema 

endócrino e a súa relación co sistema 

nervioso. 

BXB6.21.1. Establece a relación entre o 

sistema endócrino e o sistema nervioso. 

CAA 

CSIEE 
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i 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 

Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 

endócrino. Homeostase. 

B6.22. Enumerar as glándulas endócrinas en 

vertebrados, as hormonas que producen e as 

funcións destas. 

BXB6.22.1. Describe as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas. 

CCL 

CMCCT 

BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora e 

en que lugar se evidencia a actuación 

dalgunhas das hormonas que actúan no 

corpo humano. 

CAA 

CMCCT 

BXB6.22.3. Relaciona cada glándula 

endócrina coa hormona ou as hormonas máis 

importantes que segrega, e explica a súa 

función de control. 

CMCCT 

i 

l 

B6.6. Funcións de relación nos animais. 

Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 

endócrino. Homeostase. 

B6.23. Coñecer e identificar as hormonas e as 

estruturas que as producen nos principais 

grupos de invertebrados. 

BXB6.23.1. Relaciona as principais hormonas 

dos invertebrados coa súa función de control. 
CAA 

BXB6.23.2. Identifica o concepto de 

homeostase e a súa relación co sistema 

nervioso e endócrino. 

CMCCT 

e 
B6.7. Reprodución nos animais. Tipos de 

reprodución. Vantaxes e inconvenientes. 

B6.24. Definir o concepto de reprodución e 

diferenciar entre reprodución sexual e 

asexual. Tipos. Vantaxes e inconvenientes. 

BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre 

reprodución asexual e sexual, e argumenta as 

vantaxes e os inconvenientes de cada unha. 

CCL 

CMCCT 

BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución 

asexual en organismos unicelulares e 

pluricelulares. 

CMCCT 

BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución 

sexual. 
CAA 

e B6.8. Gametoxénese. 
B6.25. Describir os procesos da 

gametoxénese. 

BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso de 

espermatoxénese e ovoxénese. 
CAA 

l 
B6.9. Fecundación e desenvolvemento 

embrionario. 

B6.26. Coñecer e relacionar os tipos de 

fecundación en animais e as súas etapas. 

BXB6.26.1. Diferencia os tipos de fecundación 

en animais e as súas etapas. 
CMCCT 

e 
B6.9. Fecundación e desenvolvemento 

embrionario. 

B6.27. Describir as fases do desenvolvemento 

embrionario. 

BXB6.27.1. Identifica as fases do 

desenvolvemento embrionario e os 

acontecementos característicos de cada 

unha. 

CAA 

CMCCT 
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BXB6.27.2. Relaciona os tipos de ovo cos 

procesos de segmentación e gastrulación 

durante o desenvolvemento embrionario. 

CMCCT 

d 
B6.10. Ciclos biolóxicos máis característicos 

dos animais. 

B6. 28. Analizar os ciclos biolóxicos dos 

animais. 

BXB6.28.1. Identifica as fases dos ciclos 

biolóxicos dos animais. 
CAA 

l 

i 
B6.11. Adaptacións dos animais ao medio. 

B6.29. Recoñecer e relacionar as adaptacións 

máis características dos animais aos medios 

en que habitan. 

BXB6.29.1. Identifica as adaptacións animais 

aos medios aéreos. 
CAA 

BXB6.29.2. Identifica as adaptacións animais 

aos medios acuáticos. 
CAA 

BXB96.29.3. Identifica as adaptacións animais 

aos medios terrestres. 
CAA 

m 

g 

 B6.12. Aplicacións e experiencias prácticas 

de anatomía e fisioloxía animal. 

B6.30. Realizar experiencias de fisioloxía e 

anatomía animal. 

BXB6.30.1. Describe e realiza experiencias de 

fisioloxía e anatomía animal. 
CSIEE 

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra 

i 

l 

B7.1. Análise e interpretación dos métodos 

de estudo da Terra. 

B7.1. Interpretar os métodos de estudo da 

Terra e identificar as súas achegas e as súas 

limitacións. 

BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo 

da Terra sobre a base dos procedementos 

que utiliza e as súas achegas e limitacións. 

CMCCT 

CD 

d 

l 

B7.2. Estrutura do interior terrestre: capas 

que se diferencian en función da súa 

composición e da súa mecánica. 

B7.2. Identificar as capas que conforman o 

interior do planeta de acordo coa súa 

composición, diferencialas das que se 

establecen en función da súa mecánica, e 

marcar as descontinuidades e as zonas de 

transición. 

BXB7.2.1. Resume a estrutura e composición 

do interior terrestre, distinguindo as súas 

capas en función da súa composición e da súa 

mecánica, así como as descontinuidades e as 

zonas de transición entre elas. 

CCL 

BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as 

capas da Terra, e identifica as 

descontinuidades que permiten diferencialas. 

CMCCT 

CD 

BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoquímico e 

xeodinámico da Terra e contrasta o que 

achega cada un deles ao coñecemento da 

estrutura da Terra. 

CCEC 

e B7.3. Dinámica litosférica.  
 B7.3. Precisar os procesos que condicionan a 

estrutura actual terrestre. 

BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que 

deron lugar á estrutura actual do planeta. 
CAA 
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CCL 

l 
B7.4. Evolución das teorías desde a deriva 

continental ata a tectónica de placas. 

B7.4. Comprender e diferenciar a teoría da 

deriva continental de Wegener e a súa 

relevancia para o desenvolvemento da teoría 

da tectónica de placas. 

BXB7.4.1. Indica as achegas máis relevantes 

da deriva continental, para o 

desenvolvemento da teoría da Tectónica de 

placas. 

CCEC 

b 
B7.4. Evolución das teorías desde a deriva 

continental ata a tectónica de placas. 

B7.5. Clasificar os bordos de placas 

litosféricas e sinalar os procesos que 

acontecen entre eles. 

BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de 

placas e explica os fenómenos asociados a 

eles. 

CD 

CMCCT 

g 
B7.5. Achegas das novas tecnoloxías na 

investigación do noso planeta. 

B7.6. Aplicar os avances das novas 

tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

BXB7.6.1. Distingue métodos desenvolvidos 

grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos coa 

investigación dun fenómeno natural. 

CD 

CMCCT 

b 

p 

B7.6. Minerais e rochas: conceptos. 

Clasificación xenética das rochas. 

B7.7. Observación de coleccións de minerais 

e rochas. 

B7.8. Recoñecemento e identificación de 

minerais e rochas frecuentes en Galicia. 

B7.7. Seleccionar e identificar os minerais e 

os tipos de rochas máis frecuentes, 

nomeadamente os utilizados en edificios, 

monumentos e outras aplicacións de interese 

social ou industrial. 

BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese 

social ou industrial de determinados tipos de 

minerais e rochas. 

CAA 

CSC 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

i 

l 

B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 

magmáticas. Rochas magmáticas de interese. 

O magmatismo na tectónica de placas. 

B8.1. Relacionar o magmatismo e a tectónica 

de placas. 

BXB8.1.1. Explica a relación entre o 

magmatismo e a tectónica de placas, e 

coñece as estruturas resultantes da 

localización dos magmas en profundidade e 

en superficie. 

CMCCT 

l 

B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 

magmáticas. Rochas magmáticas de interese. 

O magmatismo na tectónica de placas. 

B8.2. Categorizar os tipos de magmas sobre a 

base da súa composición e distinguir os 

factores que inflúen no magmatismo. 

BXB8.2.1. Discrimina os factores que 

determinan os tipos de magmas, e clasifícaos 

atendendo á súa composición. 

CAA 

i 

l 

B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 

magmáticas. Rochas magmáticas de interese. 

O magmatismo na tectónica de placas. 

B8.3. Recoñecer e relacionar a utilidade das 

rochas magmáticas analizando as súas 

características, os seus tipos e as súas 

utilidades. 

BXB8.3.1. Diferencia os tipos de rochas 

magmáticas, identifica as máis frecuentes, 

con axuda de claves, e relaciona a súa textura 

co seu proceso de formación. 

CAA 

l 
B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 

magmáticas. Rochas magmáticas de interese. 

B8.4. Establecer as diferenzas de actividade 

volcánica, asociándoas ao tipo de magma. 

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade 

volcánica coas características do magma, e 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

O magmatismo na tectónica de placas. diferencia os produtos emitidos nunha 

erupción volcánica. 

CMCCT 

i 

l 

B8.2. Riscos xeolóxicos:  

vulcanismo e sismicidade. 

B8.5. Diferenciar os riscos xeolóxicos 

derivados dos procesos internos. Vulcanismo 

e sismicidade. 

BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos 

derivados dos procesos internos. Vulcanismo 

e sismicidade. 

CSC 

e 

B8.3. Metamorfismo: procesos 

metamórficos. Fisicoquímica do 

metamorfismo; tipos de metamorfismo. 

Clasificación das rochas metamórficas. O 

metamorfismo na Tectónica de placas. 

B8.6. Detallar o proceso de metamorfismo e 

relacionar os factores que lle afectan cos seus 

tipos. 

BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en 

función dos factores que o condicionan. 

CMCCT 

CAA 

d 

B8.3. Metamorfismo: procesos 

metamórficos. Fisicoquímica do 

metamorfismo; tipos de metamorfismo. 

Clasificación das rochas metamórficas. O 

metamorfismo na Tectónica de placas. 

B8.7. Identificar rochas metamórficas a partir 

das súas características e das súas utilidades. 

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas 

metamórficas máis frecuentes da codia 

terrestre, relacionando a súa textura e 

estrutura co tipo de metamorfismo 

experimentado. 

CAA 

i 

B8.4. Procesos sedimentarios. Facies 

sedimentarias: identificación e 

interpretación. Clasificación e xénese das 

principais rochas sedimentarias. 

B8.8. Relacionar estruturas sedimentarias e 

ambientes sedimentarios. 

BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do 

proceso de formación dunha rocha 

sedimentaria 

CMCCT 

e 

B8.4. Procesos sedimentarios. Facies 

sedimentarias: identificación e 

interpretación. Clasificación e xénese das 

principais rochas sedimentarias. 

B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. CCL 

i 

l 

B8.4. Procesos sedimentarios. Facies 

sedimentarias: identificación e 

interpretación. Clasificación e xénese das 

principais rochas sedimentarias. 

B8.10. Clasificar as rochas sedimentarias 

aplicando como criterio as súas distintas 

orixes. 

BXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa 

orixe as rochas sedimentarias máis 

frecuentes da codia terrestre. 

CAA 

CSIEE 

l 

B8.5. A deformación en relación á tectónica 

de placas. Comportamento mecánico das 

rochas. 

B8.11. Analizar os tipos de deformación que 

experimentan as rochas, establecendo a súa 

relación cos esforzos a que se ven sometidas. 

BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación 

tectónica cos esforzos aos que se someten as 

rochas e coas propiedades destas. 

CAA 

BXB8.11.2. Relaciona os tipos de estruturas 

xeolóxicas coa tectónica de placas. 
CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

m 

g 

B8.6. Tipos de deformación: dobras e fallas. 

B8.7. Técnicas para a identificación de 

distintos tipos de rochas. 

B8.8. Construción de modelos onde se 

representen os principais tipos de 

pregamentos e fallas. 

B8.12. Representar os elementos dunha 

dobra e dunha falla. 

BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha 

dobra e clasifícaos atendendo a diferentes 

criterios. 

CMCCT 

BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de 

falla, identificando os elementos que a 

constitúen. 

CAA 

CMCCT 

Bloque 9. Historia da Terra 

m 

l 

B9.1. Estratigrafía: concepto e obxectivos. 

Principios. Definición de estrato. 

B9.2. Interpretación e realización de mapas 

topográficos e cortes xeolóxicos.  

B9.1. Deducir a existencia de estruturas 

xeolóxicas e a súa relación co relevo, a partir 

de mapas topográficos e cortes xeolóxicos 

dunha zona determinada. 

BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas 

topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

l 

e 

B9.3. Datacións relativas e absolutas: estudo 

de cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes 

divisións xeolóxicas: Táboa do tempo 

xeolóxico. Principais acontecementos na 

historia xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para a 

datación relativa de formacións xeolóxicas e 

deformacións localizadas nun corte 

xeolóxico. Describir as grandes divisións do 

tempo en Xeoloxía. Oroxenias e grandes 

acontecementos xeolóxicos. 

BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e 

determina a antigüidade dos seus estratos, as 

discordancias e a historia xeolóxica da rexión, 

e identifica os grandes acontecementos 

xeolóxicos ocorridos e as oroxenias. 

CMCCT 

CAA 

d 

l 

p 

B9.4. Extincións masivas e as súas causas 

naturais. 

B9.5. Estudo e recoñecemento de fósiles. 

B9.3. Interpretar o proceso de fosilización e 

os cambios que se producen. Analizar as 

causas da extinción das especies.  

BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía 

e valora a súa importancia para o 

establecemento da historia xeolóxica da 

Terra. 

CAA 

CMCCT 
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1BB.3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Bloque 1. Os seres vivos: composición e función 

BXB1.1.1.  
BXB1.1.1. Describir as características dos 

seres vivos 
CCL 0,6  X  

ESCRITOS 

Probas escritas 

Realización de exercicios 

ORAIS 

Participación do alumno/a. 

Intervencións na clase. 

Participación e exposición en 

Aprendizaxe Cooperativa 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

Actitude durante as actividades 

cooperativas. 

Interese e participación nas actividades 

diarias da clase. 

BXB1.2.1.  

BXB1.2.1. Identificar e clasificar os 

bioelementos e as biomoléculas presentes 

nos seres vivos. 

CAA 

CMCCT 
1,7  X  

BXB1.3.1.  
BXB1.3.1. Distinguir algunhas 

características das principais biomoléculas. 

CAA 

CMCCT 
1  X  

BXB1.4.1.  

BXB1.4.1. Identificar os monómeros 

constituíntes das macromoléculas 

orgánicas. 

CAA 1  X  

BXB1.5.1.  
BXB1.5.1. Asociar biomoléculas coa súa 

función biolóxica.  

CAA 

CD 
1  X  

Bloque 2. A organización celular 

BXB2.1.1.  
BXB2.1.1. Interpretar a célula como a  

unidade básica dos seres vivos. 

CAA 

CMCCT 
0,6  X  

ESCRITOS 

Probas escritas 

Realización de exercicios 

ORAIS 

Participación do alumno/a. 

Intervencións na clase. 

Participación e exposición en 

Aprendizaxe Cooperativa 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

Actitude durante as actividades 

cooperativas. 

Interese e participación nas actividades 

diarias da clase. 

BXB2.1.2. 

BXB2.1.2. Diferenciar entre célula 

procariota e eucariota e célula eucariota 

animal e vexetal.  

CAA 

CMCCT 
0,6  X  

BXB2.2.1.  

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 
1,7  X  

BXB2.2.2.  
BXB2.2.2. Distinguir nunha imaxe unha 

célula animal dunha vexetal. 

CAA 

CD 
0,2  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB2.3.1.  

BXB2.3.1. Describir os acontecementos 

fundamentais en cada fase da mitose e da 

meiose. 

CCL 1,5  X  

BXB2.4.1. 
BXB2.4.1. Establecer as principais 

diferenzas entre a mitose e a meiose. 

CMCCT 

CD 
1  X  

Bloque 3. Histoloxía 
 

BXB3.1.1.  

 

BXB3.1.1. Identificar os niveis de 

organización celular. 
CAA 0,6  X  

ESCRITOS 

Probas escritas 

Realización de exercicios 

ORAIS 

Participación do alumno/a. 

Intervencións na clase. 

Participación e exposición en 

Aprendizaxe Cooperativa 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

Actitude durante as actividades 

cooperativas. 

Interese e participación nas actividades 

diarias da clase. 

 

BXB3.2.1.  

 

BXB3.2.1. Describir a estrutura e función 

dalgúns tecidos animais e vexetais. 
CMCCT 2  X  

BXB3.3.1.  BXB3.3.1. Identifica imaxes de tecidos. 
CAA 

CD 
0,2  X  

Bloque 4. A biodiversidade 

BXB4.1.1.  

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 2  X  

ESCRITOS 

Probas escritas 

Realización de exercicios 

ORAIS 

Participación do alumno/a. 

Intervencións na clase. 

Participación e exposición en 

Aprendizaxe Cooperativa 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

Actitude durante as actividades 

cooperativas. 

Interese e participación nas actividades 

diarias da clase. 

BXB4.2.1.  
BXB4.2.1. Manexar claves dicotómicas para 

a determinación de seres vivos. 

CAA 

CSIEE 
0,7  X  

BXB4.2.2.  

BXB4.2.2. Entender o sistema de 

clasificación e a nomenclatura dos seres 

vivos. 

CAA 

CSC 

CSIEE 
0,6  X  

BXB4.3.1.  
BXB4.3.1. Coñecer o concepto de 

biodiversidade  
CCEC 0,2  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB4.3.2.  
BXB4.3.2. Relacionar a biodiversidade coa 

variedade e abundancia de especies. 

CAA 

CMCCT 
0,2  X  

BXB4.3.3.  
BXB4.3.3. Entender a importancia dos 

vexetais para o resto dos seres vivos. 

CAA 

CSC 
0,2  X  

BXB4.4.1  

BXB4.4.1 Coñecer o concepto de 

biodiversidade e relacionalo coa variedade 

e a abundancia de especies. 

CAA 

CMCCT 
0,2  X  

BXB4.4.2.  

BXB4.4.2. Establecer algunha diferencia 

entre os dominios e os reinos nos que se 

clasifican os seres vivos. 

CCL 0,6  X  

BXB4.5.1.  
BXB4.5.1. Identificar os principais biomas 

nun mapa. 

CMCCT 

CCEC 
0,6  X  

BXB4.5.2.  
BXB4.5.2. Establecer algunhas diferenzas 

entre os distintos biomas. 

CAA 

CD 
0,2  X  

BXB4.6.1.  
BXB4.6.1. Explicar a influencia do clima na 

distribución dos biomas. 

CCL 

CSC 
0,2  X  

BXB4.6.2.  

BXB4.6.2. Identificar algunha variable 

climática e a súa influencia sobres os 

biomas. 

CMCCT 0,1  X  

BXB4.7.1.  
BXB4.7.1. Identificar o tipo de vexetación 

nun mapa bioxeográfico. 

CD 

CMCCT 
0,1  X  

BXB4.7.2.  
BXB4.7.2. Describir a vexetación 

característica de cada bioma. 
CAA 0,1  X  

BXB4.8.1.  
BXB4.8.1. Identificar algúns dos factores 

que determinan a distribución de especies. 

CMCCT 

CD 
0,2  X  

BXB4.9.1.  

BXB4.9.1. Relacionar a biodiversidade co 

proceso de formación de especies 

mediante cambios evolutivos. 

CAA 

CSC 
0,2  X  

BXB4.9.2.  
BXB4.9.2. Describir os principios da 

selección natural de Darwin. 
CMCCT 1,5  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Asociar o neodarwinismo coa teoría 

cromosómica da herdanza e as mutacións. 

BXB4.10.1.  
BXB4.10.1. Enumerar as fases da 

especiación. 
CCL 0,2  X  

BXB4.10.2.  
BXB4.10.2. Identificar os factores que 

favorecen a especiación. 

CAA 

CMCCT 
0,2  X  

BXB4.11.1.  

BXB4.11.1. Argumentar a importancia da 

situación da Península Ibérica dende o 

punto de vista bioxeográfico. 

CSIEE 

CD 
0,1  X  

BXB4.11.2.  

BXB4.11.2. Recoñecer a importancia da 

Península Ibérica como mosaico de 

ecosistemas 

CSC 

CCEC 
0,1  X  

BXB4.11.3.  

BXB4.11.3. Identificar algúns ecosistemas 

da Península e de Galicia e cita algunhas 

especies representativas.  

CAA 

CCEC 
0,1  X  

BXB4.12.1 
BXB4.12.1 Identificar algún factor que 

favoreza a especiación nas illa. 

CAA 

CMCCT 
0,1  X  

BXB4.12.2.  
BXB4.12.2. Recoñecer a importancia das 

illas no mantemento da biodiversidade. 
CCEC 0,1  X  

BXB4.13.1.  
BXB4.13.1. Definir o concepto de 

endemismo. 
CMCCT 0,1  X  

BXB4.13.2.  
BXB4.13.2. Indicar algún endemismo na 

Península. 
CCEC 0,1  X  

BXB4.14.1.  
BXB4.14.1. Describir mediante exemplos a 

importancia da biodiversidade. 

CAA 

CSC 
0,1  X  

BXB4.15.1.  
BXB4.15.1. Enumerar algunhas causas de 

perda de biodiversidade. 

CMCCT 

CSC 
0,2  X  

BXB4.15.2. 

BXB4.15.2. Coñecer e explicar as principais 

ameazas que penden sobre as especies e 

que fomentan a súa extinción. 

CSC 0,1  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB4.16.1.  

BXB4.16.1. Enumerar as principais causas 

de perda de biodiversidade derivadas das 

actividades humanas. 

CAA 

CSC 
0,1  X  

BXB4.16.2.  
BXB4.16.2. Indicar algunhas das medidas 

que reducen a perda de biodiversidade. 
CSIEE 0,1  X  

BXB4.17.1.  

BXB4.17.1. Indicar algúns dos efectos 

derivados da introdución de especies 

alóctonas nos ecosistemas. 

CMCCT 0,1  X  

BXB4.18.1.  

BXB4.18.1. Deseñar experiencias para o 

estudo de ecosistemas e a valoración da 

súa biodiversidade. 

CCEC 

CSIEE 

CD 
0,1  X  

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio 

BXB5.1.1.  
BXB5.1.1. Describir a absorción da auga e 

os sales minerais. 

CAA 

CMCCT 
0,3   X 

ESCRITOS 

Probas escritas 

Realización de exercicios 

ORAIS 

Participación do alumno/a. 

Intervencións na clase. 

Participación e exposición en 

Aprendizaxe Cooperativa 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

Actitude durante as actividades 

cooperativas. 

Interese e participación nas actividades 

diarias da clase. 

BXB5.2.1.  

BXB5.2.1. Indicar a composición do zume 

bruto e o tecido especializado no seu 

transporte.  

CMCCT 

CCL 
0,3   X 

BXB5.3.1.  
BXB5.3.1. Describir os procesos de 

transpiración, intercambio de gases. 

CMCCT 

CCL  
0,6   X 

BXB5.4.1.  

BXB5.4.1. Explicar a composición do zume 

elaborado e o tecido especializado no seu 

transporte. 

CAA 

CMCCT 
0,3   X 

BXB5.5.1.  
BXB5.5.1. Describir a fase luminosa e a fase 

escura da fotosíntese. 

CAA 

CMCCT 
0,6   X 

BXB5.6.1.  
BXB5.6.1. Establecer a importancia da 

fotosíntese nos ecosistemas. 

CCL 

CSC 
0,6   X 

BXB5.7.1.  
BXB5.7.1. Indicar algún exemplo de 

excreción en vexetais. 
CMCCT 0,1   X 

BXB5.7.2. 
BXB5.7.2. Indicar algún exemplo de 

secreción vexetal. 
CAA 0,1   X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB5.8.1.  
BXB5.8.1. Indicar algúns exemplos de 

nastias e tropismos. 
CMCCT 0,1   X 

BXB5.9.1.  
BXB5.9.1. Valorar o proceso de regulación 

das hormonas vexetais. 
CAA 0,3   X 

BXB5.10.1. 
BXB5.10.1. Relacionar algunha hormona 

vexetal coa súa función. 
CAA 0,2   X 

BXB5.11.1.  

BXB5.11.1. Establecer a importancia da 

temperatura e a luz no desenvolvemento 

das plantas. 

CCL 0,3   X 

BXB5.12.1.  

BXB5.12.1. Distinguir os mecanismos de 

reprodución asexual e a reprodución 

sexual nas plantas. 

CAA 

CMCCT 
0,3   X 

BXB5.13.1. 
BXB5.13.1. Describir os ciclos biolóxicos de 

briofitas, pteridofitas e espermafitas 
CMCCT 1,5   X 

BXB5.13.2.  

BXB5.13.2. Interpretar esquemas, debuxos, 

gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de 

plantas. 

CAA 

CMCCT 
1   X 

BXB5.14.1.  

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 
1,5   X 

BXB5.15.1.  

BXB5.15.1. Distinguir os mecanismos de 

diseminación das sementes e describir o 

proceso de xerminación. 

CMCCT 0,6   X 

BXB5.16.1.  
BXB5.16.1. Identificar os mecanismos de 

propagación dos froitos. 

CMCCT 

CAA 
0,6   X 

BXB5.17.1.  
BXB5.17.1. Relacionar as adaptacións dos 

vexetais co medio en que se desenvolven. 
CAA 0,6   X 

BXB5.18.1. 
BXB5.18.1. Interpretar experiencias que 

demostran a intervención de determinados 

CSIEE 

CMCCT 
0,3   X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
factores no funcionamento das plantas. 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

BXB6.1.1. 

BXB6.1.1. Argumentar as diferenzas mais 

significativas entre os conceptos de 

nutrición e alimentación. 

CAA 

CCL 
1   X 

ESCRITOS 

Probas escritas 

Realización de exercicios 

ORAIS 

Participación do alumno/a. 

Intervencións na clase. 

Participación e exposición en 

Aprendizaxe Cooperativa 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

Actitude durante as actividades 

cooperativas. 

Interese e participación nas actividades 

diarias da clase. 

BXB6.1.2.  
BXB6.1.2. Indicar as características da 

nutrición heterótrofa e algúns tipos. 

CAA 

CMCCT 
1   X 

BXB6.2.1.  

BXB6.2.1. Recoñecer e diferencia os 

aparellos dixestivos dos invertebrados e 

invertebrados. 

CMCCT 0,6   X 

BXB6.3.1.  
BXB6.3.1. Recoñecer e diferencia os 

aparellos dixestivos dos vertebrados. 
CMCCT 0,6   X 

BXB6.4.1.  
BXB6.4.1. Relacionar cada órgano do 

aparello dixestivo coa súa función. 
CAA 1   X 

BXB6.4.2.  
BXB6.4.2. Describir a absorción no 

intestino. 
CCL 0,6   X 

BXB6.5.1.  
BXB6.5.1. Indicar exemplos de pigmentos 

respiratorios nos animais. 

CAA 

CCL 

CMCCT 
0,6   X 

BXB6.6.1. 
BXB6.6.1. Establecer as diferenzas entre 

circulación aberta e pechada. 
CAA 1   X 

BXB6.6.2.  
BXB6.6.2. Identificar esquemas ou debuxos 

dos distintos tipos de circulación. 

CD 

CMCCT 
0,6   X 

BXB6.7.1.  
BXB6.7.1. Indicar a composición da linfa e 

identifica as súas principais funcións 
CMCCT 0,6   X 

BXB6.8.1.  

BXB6.8.1. Diferenciar respiración celular e 

respiración, e explica o significado 

biolóxico de respiración celular. 

CAA 

CMCCT 
1   X 

BXB6.9.1.  
BXB6.9.1. Identificar debuxos dos distintos 

aparatos respiratorios cos grupos aos que 
CD 0,6   X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
pertencen. 

BXB6.10.1.  
BXB6.10.1. Definir e explica o proceso da 

excreción. 
CCL 1   X 

BXB6.11.1.  

BXB6.11.1. Enumerar os principais 

produtos de excreción e clasifica os grupos 

de animais segundo os produtos de 

excreción. 

CAA 

CMCCT 
0,6   X 

BXB6.12.1.  
BXB6.12.1. Recoñecer en debuxos 

exemplos de distintos aparatos excretores. 
CMCCT 0,6   X 

BXB6.13.1.  
BXB6.13.1. Describir as partes dunha 

nefrona. 

CAA 

CMCCT 
1   X 

BXB6.13.2.  
BXB6.13.2. Explicar o proceso de formación 

dos ouriños. 
CMCCT 1   X 

BXB6.14.1.  
BXB6.14.1. Identificar mecanismos 

específicos de excreción. 
CMCCT 0,6   X 

BXB6.15.1.  

BXB6.15.1. Integrar a coordinación 

nerviosa e hormonal, relacionando ambas 

as dúas funcións. 

CAA 1   X 

BXB6.16.1. 
BXB6.16.1. Definir estímulo, receptor, 

transmisor, efector. 
CCL 1   X 

BXB6.16.2.  
BXB6.16.2. Indicar exemplos de receptores 

sensoriais e nervios. 

CAA 

CMCCT  
0,6   X 

BXB6.17.1.  

BXB6.17.1. Explicar a transmisión do 

impulso nervioso na neurona e entre 

neuronas. 

CCL 1   X 

BXB6.18.1.  
BXB6.18.1. Establecer algunhas diferenzas 

entre distintos tipos de sistemas nerviosos. 

CAA 

CMCCT 
0,6   X 

BXB6.19.1.  
BXB6.19.1. Identificar os principais 

sistemas nerviosos de vertebrados. 
CMCCT 0,6   X 



IES PINO MANSO: Dpto. Bioloxía e Xeoloxía 117 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB6.20.1.  

BXB6.20.1. Describir o sistema nervioso 

central e periférico dos vertebrados, e 

diferenciar as funcións do sistema nervioso 

somático e o autónomo. 

CMCCT 0,6   X 

BXB6.21.1.  
BXB6.21.1. Establecer a relación entre o 

sistema endócrino e o sistema nervioso. 

CAA 

CSIEE 
1   X 

BXB6.22.1.  

BXB6.22.1. Describir as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas e indicar 

algúns exemplos de cada. 

CCL 

CMCCT 
1   X 

BXB6.22.2.  
BXB6.22.2. Explicar o concepto de órgano 

ou tecido diana. 

CAA 

CMCCT 
0,6   X 

BXB6.22.3.  
BXB6.22.3. Describir a función reguladora 

dalgunhas hormonas no corpo humano. 
CMCCT 1   X 

BXB6.23.1 

BXB6.23.1 Indicar algúns exemplos de 

hormonas en invertebrados e a súa 

función.  

CAA 0,6   X 

BXB6.23.2.  
BXB6.23.2. Explicar o concepto de 

homeostase. 
CMCCT 1   X 

BXB6.24.1.  

BXB6.24.1. Describir as diferenzas entre 

reprodución asexual e sexual, e indicar 

algunha vantaxe e  inconveniente de cada 

unha. 

CCL 

CMCCT 
0,6   X 

BXB6.24.2.  

BXB6.24.2. Indicar exemplos de 

reprodución asexual en organismos 

unicelulares e pluricelulares 

CMCCT 0,6   X 

BXB6.24.3.  
BXB6.24.3. Distinguir os tipos de 

reprodución sexual. 
CAA 0,6   X 

BXB6.25.1.  
BXB6.25.1. Describir os procesos de 

ovoxénese e espermatoxénese. 
CAA 0,6   X 

BXB6.26.1.  BXB6.26.1. Diferenciar os tipos de CMCCT 0,6   X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
fecundación en animais. 

BXB6.27.1.  
BXB6.27.1. Definir desenvolvemento 

embrionario. 

CAA 

CMCCT 
0,6   X 

BXB6.27.2. 
BXB6.27.2. Diferenciar entre ovíparo, 

ovovivíparo e vivíparo. 
CMCCT 0,6   X 

BXB6.28.1.  

BXB6.28.1. Identificar as fases dos ciclos 

biolóxicos dos animais e diferenciar entre 

desenvolvemento postembrionario directo 

e indirecto. 

CAA 1   X 

BXB6.29.1.  
BXB6.29.1. Indicar exemplos de 

adaptacións animais ao medio aéreo. 
CAA 0,6   X 

BXB6.29.2.  
BXB6.29.2. Indicar exemplos de 

adaptacións animais aos medios acuáticos. 
CAA 0,6   X 

BXB6.29.3 
BXB6.29.3 Indicar exemplos  de 

adaptacións animais aos medios terrestres. 
CAA 0,6   X 

BXB6.30.1.  
BXB6.30.1. Describir algunha experiencia 

de fisioloxía e anatomía animal. 
CSIEE 0,6   X 

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra 

BXB7.1.1. 

BXB7.1.1. Interpretar correctamente o 

comportamento das ondas sísmicas.  

Explicar os conceptos de gradiente 

xeotérmico e isostase. 

CMCCT 

CD 
1,7 X   

ESCRITOS 

Probas escritas 

Realización de exercicios 

ORAIS 

Participación do alumno/a. 

Intervencións na clase. 

Participación e exposición en 

Aprendizaxe Cooperativa 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

Actitude durante as actividades 

cooperativas. 

BXB7.2.1.  
BXB7.2.1. Describir os modelos xeoquímico 

e dinámico da Terra. 
CCL 1,7 X   

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

CD 
1 X   

BXB7.2.3.  

BXB7.2.3. Establecer as diferenzas entre 

codia continental e oceánica e litosfera e 

astenosfera. 

CCEC 1,7 X   
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB7.3.1. BXB7.3.1. Describir o proceso de acreción. 
CAA 

CCL 
0,3 X   

Interese e participación nas actividades 

diarias da clase. 

BXB7.4.1.  
BXB7.4.1. Describir os argumentos da 

teoría da deriva continental de Wegener. 
CCEC 1,5 X   

BXB7.5.1.  

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 
2,5 X   

BXB7.6.1.  
BXB7.6.1. Analizar unha imaxe 

correspondente a unha tomografía sísmica. 

CD 

CMCCT 
0,3 X   

BXB7.7.1.  

BXB7.7.1. Relacionar algúns minerais e 

rochas coa súa importancia 

socioeconómica. 

CAA 

CSC 
0,6 X   

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

BXB8.1.1.  

BXB8.1.1. Relacionar magmatismo e 

tectónica de placas. Describir algunhas 

estruturas magmáticas. 

CMCCT 1,5 X   

ESCRITOS 

Probas escritas 

Realización de exercicios 

ORAIS 

Participación do alumno/a. 

Intervencións na clase. 

Participación e exposición en 

Aprendizaxe Cooperativa 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

Actitude durante as actividades 

cooperativas. 

Interese e participación nas actividades 

diarias da clase. 

BXB8.2.1.  
BXB8.2.1. Distinguir os tipos de magmas e 

explicar a súa orixe. 
CAA 1 X   

BXB8.3.1.  
BXB8.3.1. Identificar e diferenciar os tipos 

de rochas magmáticas máis frecuentes. 
CAA 1,7 X   

BXB8.4.1.  

BXB8.4.1. Distinguir diferentes tipos de 

erupción e describir algúns produtos 

emitidos nas mesmas. 

CAA 

CMCCT 
0,6 X   

BXB8.5.1.  
BXB8.5.1. Establecer a relación entre os 

riscos xeolóxicos e a tectónica de placas. 
CSC 1    

BXB8.6.1.  
BXB8.6.1. Diferenciar os tipos de 

metamorfismo e os factores 

CMCCT 

CAA 
1 X   
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
condicionantes. 

BXB8.7.1.  
BXB8.7.1. Identificar e diferencia os tipos 

de rochas metamórficas máis frecuentes. 
CAA 1,7 X   

BXB8.8.1.  

BXB8.8.1. Describir os procesos de 

meteorización, erosión, transporte e 

sedimentación e  relacionalos cos distintos 

axentes xeolóxicos externos.  

CMCCT 1,7 X   

BXB8.9.1.  BXB8.9.1. Describir as fases da diaxénese. CCL 1 X   

BXB8.10.1.  
BXB8.10.1. Identificar e diferenciar os tipos 

de rochas sedimentarias máis frecuentes. 

CAA 

CSIEE 
1,7 X   

BXB8.11.1.  

BXB8.11.1. Diferenciar as deformacións por 

rotura das deformacións plásticas e as súas 

causas. 

CAA 0,6 X   

BXB8.11.2.  
BXB8.11.2. Asociar algunhas estruturas 

xeolóxicas coa tectónica de placas. 
CD 1,5 X   

BXB8.12.1.  

BXB8.12.1. Distinguir algúns elementos 

dunha dobra e recoñecer algúns tipos de 

dobramentos. 

CMCCT 0,6 X   

BXB8.12.2. 

BXB8.12.2. Recoñecer os tipos de falla, 

identificando os elementos que a 

constitúen. 

CAA 

CMCCT 
1,5 X   

Bloque 9. Historia da Terra 

BXB9.1.1.  

BXB9.1.1. Levantar perfís topográficos, 

calcular pendentes e manexar a escala nun 

mapa topográfico. 

CMCCT 

CAA 
2 X   

ESCRITOS 

Probas escritas 

Realización de exercicios 

ORAIS 

Participación do alumno/a. 

Intervencións na clase. 

Participación e exposición en 

Aprendizaxe Cooperativa 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

BXB9.2.1.  

BXB9.2.1. Comprender os principios 

básicos da Xeoloxía e interpretar cortes 

xeolóxicos. 

CMCCT 

CAA 
2 X   

BXB9.3.1.  
BXB9.3.1. Describir o concepto de fósil guía 

e indicar algún evento característico 

CAA 

CMCCT 
1,7 X   
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación  
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
relativo ao Precámbrico, Paleozoico, 

Mesozoico e Cenozoico. 

Actitude durante as actividades 

cooperativas. 

Interese e participación nas actividades 

diarias da clase. 
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1BB.4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Cada Unidade Didáctica será precedida dunha introdución na que se delimitará o estudio a 

realizar, tentando motivar o alumno, a partir do estudo de problemas reais próximos e sinxelos, 

recollendo as ideas previas dos alumnos e estimulándoos na súa resolución, adquirindo logo 

novos coñecementos.  

¨ Explicacións e instrucións dos contidos utilizando o encerado, o ordenador e canón 

dixital e outros medios audiovisuais.  

¨ Ensino guiado no que se traballarán os contidos da materia mediante: resolución de 

problemas, elaboración de esquemas, resumos, interpretación de gráficas, etc.  

¨ Elaboración de exercicios durante e ao final de cada Tema.  

¨ Realización de prácticas. 

¨ Traballo Cooperativo mediante Aprendizaxe Cooperativa. 

¨ Actividades diversificadas que traballan as distintas competencias, o desenvolvemento 

de habilidades científicas, o pensamento crítico e creativo, o traballo cooperativo, as TIC 

e a aprendizaxe -investigación dentro e fóra da aula. 

1BB.5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

¨ Libro do alumno 1.º BAC  Bioloxía e Xeoloxía.  

¨ Ordenador e proxector. 

¨ Presentacións en Power Point 

¨ Vídeos, DVD 

¨ Páxinas específicas de Internet 

¨ Prensa, revistas e libros especializados (ou fragmentos dos mesmos) 

¨ Ordenadores da Biblioteca. 

¨ Aprendizaxe cooperativa. 

¨ Material manipulable e experimental propio da materia. 

¨ Coleccións naturalistas: de rochas e minerais, de cunchas e de exemplares de 

vertebrados e invertebrados. 

¨ Guías de minerais e rochas e seres vivos, mapas topográficos e xeolóxicos. 

¨ Saídas ao entorno para a observación directa 

¨ Globo terráqueo. 

¨ Debates e conferencias 

¨ Exposicións de material do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

1BB.6. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN 
E PROMOCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas escritas 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
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• Interese e participación nas actividades diarias da clase. 

• Caligrafía e ortografía adecuada. 

• Tempo de realización. 

• Destrezas. 

Realización de exercicios 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía e ortografía adecuada. 

• Tempo de realización. 

• Destrezas. 

Participación do alumno/a 

• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Nivel de adecuación das intervencións. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Interese e esforzo. 

Intervencións na clase 

• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Nivel de adecuación das intervencións. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Interese e esforzo. 

Participación e exposición en Aprendizaxe Cooperativa 

• Capacidade de traballar de forma cooperativa. 

• Comunicación adecuada cos compañeiros. 

• Resolución de conflitos. 

• Interese e motivación. 

• Iniciativa. 

• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Actitude durante as actividades cooperativas 

• Capacidade de traballar de forma cooperativa. 

• Comunicación adecuada cos compañeiros. 

• Resolución de conflitos. 

• Interese e motivación. 

• Iniciativa. 

• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Interese e participación nas actividades diarias da clase 

• Nivel de adecuación das intervencións. 

• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Interese e esforzo 
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PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN CONTÍNUA 

A cualificación que cada alumno ou alumna obterá en cada sesión de avaliación será o 

resultado de ter en conta os seguintes aspectos: 

1. Asistencia a clase. Tal e como establece o RRI “A falta reiterada de asistencia a clase pode 

provocar a imposibilidade de avaliación continua ó alumno”.  

2. Actitude no desenvolvemento das clases e nas prácticas. Ata un 5% da nota da avaliación. 

3. Realización de exercicios. Ata un 5% da nota da avaliación. 

4. Probas escritas. Realizaranse un mínimo de dúas probas por avaliación. En cada unha das 

preguntas de cada proba especificase na marxe esquerda a súa valoración cuantitativa de acordo 

coa ponderación dos estándares establecidos. 

A cualificación mínima para considerar aprobada a materia é de 5. 

A nota en cada avaliación é o resultado da media ponderada das probas escritas. Aqueles 

alumnos que nalgunha proba obteñan unha cualificación inferior a 5 e superior a 3,5 non terán 

que recuperala se coa media das outras notas obteñen unha cualificación mínima de 5. 

Se nalgunha das probas o alumno non acada un 3,5 terá que recuperala aínda que na media 

acade un 5. 

Para o redondeo da nota de avaliación teranse en conta os apartados 2 e 3 arriba 

establecidos. No caso de que un alumno incumpra sistematicamente un ou os dous apartados a 

nota da avaliación poderase reducir ata nun punto. 

Ao comezo da segunda e terceira avaliacións, cada alumno que non acadara a cualificación 

mínima ou en caso de acadala, ter nalgunha proba escrita unha cualificación inferior a 3,5 deberá 

facer unha recuperación mediante unha proba escrita que consta de tantas partes como exames 

parciais se realizaran na avaliación correspondente. Cada alumno deberá recuperar só aquelas 

partes nas que non acadara o mínimo establecido. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN FINAL 

Ao remate da terceira avaliación haberá unha proba final para aqueles alumnos que non 

acadaran unha cualificación mínima de 5 logo das recuperacións da primeira e segunda 

avaliacións e na terceira avaliación. Cada alumno deberá recuperar só aquelas partes nas que 

non acadara a cualificación mínima. 

A cualificación na avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións.  

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

O alumno deberá superar cunha nota mínima de 5 unha proba escrita na que aparecen de 

forma equitativa, unha representación dos estándares establecidos na programación. 

1BB.7. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 

Lévase a cabo dentro das dúas primeiras semanas do curso a través dunha proba escrita. 

Consta de tres apartados. No primeiro deles avalíase sobre todo a capacidade de comprensión 

e de expresión dos alumnos a través da lectura dun texto a partir do cal deben responder as 

cuestións plantexadas. No segundo apartado avalíase a capacidade de expresión dos alumnos a 

través dunha pequena redacción que deben elaborar a partir dun esquema. No terceiro 

apartado avalíanse a capacidades de síntese,  relación e comprensión. Consta dun texto no que 

aparecen subliñados unha serie de termos a partir dos cales os alumnos deben primeiro elaborar 

un esquema e logo completar con algúns termos do texto unha figura. 
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Os resultados obtidos permiten establecer unha primeira aproximación para determinar 

obxectivamente o nivel dos alumnos e serve de base para establecer os grupos para a 

aprendizaxe cooperativa. 

1BB.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partimos da base de que cada alumno e alumna posúe unha serie de peculiaridades que o 

diferencia do resto dos seus compañeiros, xa que logo non todos eles van aprender ao mesmo 

ritmo, ou van ter as mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 

desenvolvementos educativos distintos, que se correspondan con eses intereses e aptitudes. 

Polo tanto, a educación organizarase atendendo á diversidade do alumnado. As medidas de 

atención á diversidade están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 

alumnado e á consecución das competencias básicas e os obxectivos marcados. 

No Bacharelato por ser unha ensinanza non obrigatoria, atende a un alumnado cunha 

diversidade diferente da Educación Secundaria. Esta diversidade existe, pero ben dada nesta 

materia e neste curso, pola diferente procedencia dos alumnos, xa que non todos fixeron a ESO 

no noso Instituto senón que proceden doutros Centros. Isto traza dous obxectivos 

fundamentais: por un lado, igualar os coñecementos previos de todo o alumnado para poder 

garantir a inclusión de todos os alumnos en igualdade no proceso e , por outro lado, favorecer 

a cohesión da aula, enfocándose principalmente á integración dos alumnos novos. Para o 

primeiro punto realízanse actuacións enfocadas ao desenvolvemento do currículo mediante 

unha metodoloxía adaptada á aula e, no segundo con actuacións en colaboración co titor do 

curso e o Departamento de Orientación. 

As actuacións tendentes a homoxeneizar os coñecementos inclúen que, no momento de 

encarar cada estándar, o profesor tentará coñecer os coñecementos previos dos alumnos 

ademais de identificar os preconceptos. Aos alumnos nos que se detecte unha lagoa nos seus 

coñecementos, débeselles propor un ensino compensatorio, na que debe desempeñar un papel 

importante o traballo en situacións concretas. Por outro lado, procurarase sempre a conexión 

dos diferentes estándares cos coñecementos previos e que o proceso de aprendizaxe dos 

mesmos sexa gradual e adecuado ao seu nivel cognitivo. Empregaranse instrumentos de 

avaliación variados, e o alumnado conta coa dispoñibilidade do profesorado fóra das horas nas 

que se imparte a materia para explicar contidos e procedementos a un alumno en concreto, así 

como para atender a outro tipo de necesidades. 

O traballo de algúns dos estándares incluirá o emprego da metodoloxía de traballo 

cooperativo que facilita a inclusión, xa que os equipos establecidos polo profesor serán 

heteroxéneos respecto a súa capacidade. Isto permite unha maior e mellor atención aos 

intereses, necesidades, ritmos, capacidades e motivacións de todos e cada un dos alumnos. 

Ademais de contribuír a aceptar a diversidade, favorecer a participación e integración de todo o 

alumnado, permitir axustar diferentes ritmos, capacidades e estratexias de aprendizaxe, nunha 

coexistencia que redunda en beneficio para todos e fomentar os comportamentos de axuda 

mutua e de respecto polo traballo alleo. 

Esta mesma metodoloxía favorece o segundo punto de contribuír á cohesión de todo 

alumnado da aula e dos membros de cada un dos equipos. Nesta dirección trabállase de forma 

coordinada co Departamento de Orientación e co titor, sendo unha práctica habitual informar e 

consultar cos titores dos diferentes grupos sobre calquera incidencia observada que repercuta 

tanto no desenvolvemento académico como no clima das aulas.  
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No instituto existe unha aula de convivencia onde pode ser enviado un alumno que presente 

unha conduta disruptiva que interrompa o traballo do resto dos compañeiros. O envío a aula de 

convivencia supón o aviso ao titor, aos pais e ao inicio de actuacións destinadas á mellora da 

convivencia. O tipo de actuación que debe adoptarse decídea a Dirección do centro, o 

Departamento de Orientación, o titor do alumno e, de ser o caso, o profesor que expulsou ao 

alumno. Nesta materia e dado o número de alumnos, sería moi raro que se tivese que acudir a 

esta medida.  

ANATOMÍA APLICADA 

AP.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A Anatomía Aplicada é unha materia da modalidade de bacharelato de artes, que se ofrece 

como optativa nos bacharelatos do IES Pino Manso. Está integrada por coñecementos 

procedentes da anatomía descritiva, anatomía funcional, fisioloxía, biomecánica e patoloxía; 

todo elo co fin de aumentar a comprensión do corpo humano dende o punto de vista biolóxico 

xeral e de previr a aparición de certos procesos patolóxicos. 

A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos que permitan 

comprender o corpo humano e a motricidade humana en relación coas manifestacións artísticas 

corporais e coa saúde. 

O corpo e o movemento son medios de expresión e comunicación, polo que comprender as 

estruturas e o funcionamento do corpo humano e da acción motora dotará o alumnado da base 

necesaria para que, dentro dunhas marxes saudables, poida mellorar o seu rendemento no 

proceso creativo e nas técnicas de execución artística, así como, en xeral, na vida.  

O enfoque preferente da materia está orientado a servir de complemento nas artes plásticas 

e escénicas, proporcionando ao alumnado unha visión biolóxica do soporte corporal que 

permite o desenvolvemento do canto, a danza, a expresión corporal e os diferentes exercicios 

físicos. En segundo lugar a materia pretende proporcionar aos alumnos e alumnas unha visión 

biolóxica do seu corpo, e persigue a adquisición de profundos coñecementos sobre hábitos 

saudables e beneficiosos para as actividades físicas e corporais. Sen embargo, por motivos 

obvios, no noso instituto tamén vai servir para complementar a formación en Bioloxía humana 

de todos aqueles alumnos e alumnas que desexen dirixir os seus estudos ás diferentes ramas 

científicas, sanitarias e de actividades físicas e do deporte. 

Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as funcións do corpo humano máis relacionadas 

coa acción motora e o seu rendemento, como son o sistema locomotor e o cardiopulmonar, ou 

os sistemas de control e regulación; afonda en como estas estruturas determinan o 

comportamento motor e as técnicas expresivas que compoñen as manifestacións artísticas 

corporais, e os efectos que a actividade física ten sobre elas e sobre a saúde. Na mesma liña, 

abórdanse tamén nocións básicas dos sistemas de achega e utilización da enerxía, e afóndase 

nas bases da conduta motora. 

Partindo do currículo básico a materia estrutúrase en oito bloques de contidos, algún dos 

cales modificouse a súa numeración, co obxecto de organizar máis claramente o fío condutor 

dos mesmos. 

A organización da materia parte de unha introdución baseada na organización tisular, 

metabolismo celular e bioenerxética; para continuar polas función básicas de todo ser vivo 

aplicadas ao ser humano. Estudaranse así os sistemas implicados na nutrición, a coordinación e 
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relación, e a reprodución. En cada un dos bloques se afondará na patoloxía dos diferentes 

sistemas e nos hábitos saudables. 

Esta materia debe entenderse dende unha dobre perspectiva teórica e práctica, inculcando 

no alumnado o desexo de coñecer o seu propio funcionamento como ser vivo relacionado co 

entorno, así como coñecementos xerais sobre o corpo humano que lle permitan comprender o 

funcionamento do conxunto. 

O sentido dos coñecementos aportados non debe circunscribirse soamente ao terreo 

artístico, senón que debe servir como vehículo para que, grazas a súa comprensión, poidan ser 

aplicados na sociedade, de forma que esta goce dos beneficios físicos e psíquicos que a práctica 

destas artes aporta. Por outro lado, os coñecementos que ofrece esta materia e as habilidades 

que desenvolvan os alumnos e alumnas debe capacitalos para o progreso nas súas capacidades 

artísticas é para manter unha relación constante e comprensiva co entorno, que en se é moito 

más amplo que o mundo da arte. 
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AP.2 CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. As características do movemento 

d 
i 
l 
n 

B1.1. Elementos da acción motora. 
Mecanismos de percepción, decisión e 
execución. 
B1.2. O movemento humano como 
ferramenta artístico-expresiva. Conciencia 
corporal e estados psicofísicos. 

B1.1. Analizar os mecanismos que interveñen 
nunha acción motora, relacionándoos coa 
finalidade expresiva das actividades artísticas. 

AAB1.1.1. Recoñece e enumera os elementos 
da acción motora e os factores que 
interveñen nos mecanismos de percepción, 
decisión e execución de determinadas 
accións motoras. 

CMCCT 

AAB1.1.2. Identifica e describe a relación 
entre a execución dunha acción motora e a 
súa finalidade. 

CMCCT 

d 
i 
l 
n 

B1.3. Características da execución das accións 
motoras propias da actividade artística. 
B1.4. Relación corporal coa gravidade e graos 
de tensión muscular. 
B1.5. Capacidades coordinativas como 
compoñentes cualitativos das accións 
motoras. 

B1.2. Identificar as características da 
execución das accións motoras propias da 
actividade artística, e describir a súa achega á 
finalidade destas e a súa relación coas 
capacidades coordinativas. 

AAB1.2.1. Detecta as características da 
execución de accións motoras propias das 
actividades artísticas. 

CMCCT 

AAB1.2.2. Propón modificacións das 
características dunha execución para cambiar 
o seu compoñente expresivo-comunicativo. 

CCEC 
CSIEE 

AAB1.2.3. Argumenta a contribución das 
capacidades coordinativas ao 
desenvolvemento das accións motoras. 

CMCCT 

Bloque 2. Organización básica do corpo humano 

d 
i 
l 

B2.1. Niveis de organización do corpo 
humano. 
B2.2. Funcións vitais. 
B2.3. Órganos e sistemas do corpo humano. 
Localización e funcións básicas. 

B2.1. Interpretar o funcionamento do corpo 
humano como o resultado da integración 
anatómica e funcional dos elementos que 
conforman os seus niveis de organización e 
que o caracterizan como unha unidade 
estrutural e funcional. 

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e 
relaciónaos coas súas funcións. CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 3. O sistema locomotor 

d 
i 
l 

B3.1. Estrutura e funcionamento do sistema 
locomotor. 
B3.2. Tipos de ósos, músculos e articulacións. 
Funcionamento nos movementos propios das 
actividades artísticas. 

B3.1. Recoñecer a estrutura e o 
funcionamento do sistema locomotor 
humano en movementos propios das 
actividades artísticas, razoando as relacións 
funcionais que se establecen entre as súas 
partes. 

AAB3.1.1. Describe a estrutura e a función do 
sistema esquelético en relación coa 
mobilidade do corpo humano. 

CMCCT 

AAB3.1.2. Identifica o tipo de óso 
vinculándoo coa súa función. CMCCT 

AAB3.1.3. Diferencia os tipos de articulacións 
en relación coa mobilidade que permiten. CMCCT 

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

CMCCT 

AAB3.1.5. Diferencia os tipos de músculo en 
relación coa súa función. CMCCT 

AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o mecanismo 
da contracción muscular. CMCCT 

d 
i 
l 

B3.4. Anatomía funcional. 
B3.5. Fisioloxía muscular 
B3.6. Biomecánica do movemento humano. 
Aplicación aos xestos motores das 
actividades artísticas. 
B3.7. Adaptacións que se producen no 
sistema locomotor como resultado da 
práctica sistematizada de actividade física e 
de actividades artísticas. 

B3.2. Analizar a execución de movementos 
aplicando os principios anatómicos 
funcionais, a fisioloxía muscular e as bases da 
biomecánica, e establecendo relacións 
razoadas. 

AAB3.2.1. Interpreta os principios da 
mecánica e da cinética, aplicándoos ao 
funcionamento do aparello locomotor e ao 
movemento. 

CMCCT 

AAB3.2.2. Identifica os ósos, as articulacións 
e os músculos principais implicados en 
diversos movementos, utilizando a 
terminoloxía axeitada. 

CCL 
CMCCT 

AAB3.2.3. Relaciona a estrutura muscular coa 
súa función na execución dun movemento e 
as forzas que actúan neste. 

CMCCT 

AAB3.2.4. Relaciona diferentes tipos de 
pancas coas articulacións do corpo humano e 
coa participación muscular nos seus 
movementos. 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

AAB3.2.5. Clasifica os principais movementos 
articulares en función dos planos e dos eixes 
do espazo. 

CMCCT 

AAB3.2.6. Argumenta os efectos da práctica 
sistematizada de exercicio físico sobre os 
elementos estruturais e funcionais do 
sistema locomotor, en relación coas 
actividades artísticas e os estilos de vida. 

CMCCT 

d 
i 
l 

B3.8. Alteracións posturais: identificación, 
causas e corrección. 
B3.9. Hábitos saudables de hixiene postural 
na práctica das actividades artísticas. 

B3.3. Valorar a corrección postural e 
identificar os malos hábitos posturais, co fin 
de traballar de forma segura e evitar lesións. 

AAB3.3.1. Identifica as alteracións máis 
importantes derivadas do mal uso postural e 
propón alternativas saudables. 

CMCCT 

AAB3.3.2. Controla a súa postura e aplica 
medidas preventivas na execución de 
movementos propios das actividades 
artísticas, e valora a súa influencia na saúde. 

CMCCT 
CSIEE 

d 
i 
l 

B3.10. Lesións do aparello locomotor nas 
actividades artísticas. Hábitos saudables e 
prevención de lesións. 
B3.11. Importancia do quecemento e da volta 
á calma na práctica de actividades artísticas. 

B3.4. Identificar as lesións máis comúns do 
aparello locomotor nas actividades artísticas, 
en relación coas súas causas fundamentais. 

AAB3.4.1. Identifica as principais patoloxías e 
lesións relacionadas co sistema locomotor 
nas actividades artísticas, e xustifica as súas 
causas principais. 

CMCCT 

AAB3.4.2. Analiza posturas e xestos motores 
das actividades artísticas, aplicando os 
principios de ergonomía, e propón 
alternativas para traballar de forma segura e 
evitar lesións. 

CMCCT 
CSIEE 

Bloque 4. O sistema cardiopulmonar 

d 
i 
l 

B4.1. Sistema respiratorio: características, 
estrutura e funcións. 
B4.2. Fisioloxía da respiración.  
B4.3. Coordinación da respiración co 
movemento corporal e a súa intensidade 
B4.4. Sistema cardiovascular: características, 

B4.1. Identificar o papel do sistema 
cardiopulmonar no rendemento das 
actividades artísticas corporais. 

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

CMCCT 

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

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

estrutura e funcións. 
B4.5. Fisioloxía cardíaca e da circulación. 
B4.6. Parámetros de saúde cardiovascular. 
Análise de hábitos e costumes saudables. 
B4.7. Principios de acondicionamento 
cardiopulmonar para a mellora do 
rendemento en actividades artísticas que 
requiran de traballo físico. 

compoñente. 

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

CMCCT 

d 
i 
l 

B4.8. Características, estrutura e funcións do 
aparello fonador. 
B4.9. Principais patoloxías do sistema 
cardiopulmonar e as súas causas. 
B4.10. Principais patoloxías que afectan o 
aparello fonador e as súas causas. 
B4.11. Pautas e costumes saudables para o 
sistema cardiorrespiratorio e o aparello de 
fonación. 

B4.2. Relacionar o sistema cardiopulmonar 
coa saúde, recoñecendo 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. 

AAB4.2.1. Identifica os órganos respiratorios 
implicados na declamación e no canto. CMCCT 

AAB4.2.2. Identifica a estrutura anatómica do 
aparello de fonación, e describe as 
interaccións entre as estruturas que o 
integran. 

CMCCT 

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

CMCCT 

AAB4.2.4. Identifica as principais patoloxías 
que afectan o aparello de fonación en 
relación coas causas máis habituais. 

CMCCT 

AAB4.2.5. 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. 

CMCCT 

Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía 

d 
i 
l 

B5.1. Metabolismo humano. 
B5.2. Principais vías metabólicas de 
obtención de enerxía. Metabolismo aeróbico 
e anaeróbico. 

B5.1. Argumentar os mecanismos enerxéticos 
que interveñen nunha acción motora, co fin 
de xestionar a enerxía e mellorar a eficiencia 
da acción. 

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

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

B5.3. Metabolismo enerxético e actividade 
física. Mecanismos para a mellora da 
eficiencia de acción. 
B5.4. Mecanismos fisiolóxicos presentes na 
aparición da fatiga e no proceso de 
recuperación. 

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

CMCCT 

AAB5.1.3. Identifica tanto os mecanismos 
fisiolóxicos que conducen a un estado de 
fatiga física como os mecanismos de 
recuperación. 

CMCCT 

d 
i 
l 

B5.5. Sistema dixestivo: características, 
estrutura e funcións. 
B5.6. Fisioloxía do proceso dixestivo. 
B5.7. Alimentación e nutrición. Tipos de 
nutrientes. 

B5.2. Recoñecer os procesos de dixestión e 
absorción de alimentos e nutrientes, e 
explicar as estruturas orgánicas implicadas en 
cada un. 

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

CMCCT 

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. 

CMCCT 

d 
i 
l 

B5.8. Dieta equilibrada e a súa relación coa 
saúde. Tipos de alimentos. Balance 
enerxético. 
B5.9. Necesidades de alimentación en 
función da actividade realizada. 
B5.10. Hidratación. Pautas saudables de 
consumo en función da actividade realizada. 

B5.3. Valorar os hábitos nutricionais que 
inciden favorablemente na saúde e no 
rendemento das actividades artísticas 
corporais. 

AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes 
enerxéticos dos non enerxéticos, en relación 
cunha dieta sa e equilibrada. 

CMCCT 

AAB5.3.2. Relaciona a hidratación co 
mantemento dun estado saudable, 
calculando o consumo de auga diario 
necesario en distintas circunstancias ou 
actividades. 

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 
d 
i 
l 

B5.11. Trastornos do comportamento 
nutricional: dietas restritivas, anorexia e 
bulimia. Efectos sobre a saúde. 
B5.12. Factores sociais e derivados da propia 
actividade artística que conducen á aparición 
de distintos tipos de trastorno do 
comportamento nutricional. 

B5.4. Identificar os trastornos do 
comportamento nutricional máis comúns e 
os efectos que teñen sobre a saúde. 

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

CMCCT 

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

CSC 

Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación 

d 
i 
l 

B6.1. Sistema nervioso: características, 
estrutura e funcións. Movementos reflexos e 
voluntarios. 
B6.2. Sistema endócrino: características, 
estrutura e funcións.  
B6.3. Fisioloxía do sistema de regulación na 
práctica das actividades artísticas. 

B6.1. Recoñecer os sistemas de coordinación 
e regulación do corpo humano, especificando 
a súa estrutura e función. 

AAB6.1.1. Describe a estrutura e as función 
dos sistemas implicados no control e na 
regulación da actividade do corpo humano, 
establecendo a asociación entre eles. 

CMCCT 

AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas entre os 
movementos reflexos e os voluntarios, 
asociándoos ás estruturas nerviosas 
implicadas neles. 

CMCCT 

AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do sistema 
de regulación, indicando as interaccións 
entre as estruturas que o integran e a 
execución de actividades artísticas. 

CMCCT 

d 
i 
l 

B6.4. A función hormonal na actividade física. 
B6.5. Equilibrio hídrico, osmorregulación e 
termoregulación no corpo humano: 
mecanismos de acción. 
B6.6. Relación dos sistemas de regulación do 
organismo coa actividade física e coas 
actividades artísticas. 

B6.2. Identificar o papel do sistema 
neuroendócrino na actividade física, 
recoñecendo a relación entre todos os 
sistemas do organismo humano. 

AAB6.2.1. Describe a función das hormonas e 
o importante papel que xogan na actividade 
física. 

CMCCT 

AAB6.2.2. Analiza o proceso de 
termorregulación e de regulación de augas e 
sales en relación coa actividade física. 

CMCCT 

AAB6.2.3. Valora os beneficios do 
mantemento dunha función hormonal para o 
rendemento físico do/da artista. 

CMCCT 

Bloque 7. Expresión e comunicación corporal 

b B7.1. Posibilidades artístico-expresivas e de B7.1. Recoñecer as características principais 
da motricidade humana e o seu papel no 

AAB7.1.1. Recoñece e explica o valor 
expresivo, comunicativo e cultural das CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

d 
h 
n 

comunicación do corpo e do movemento. 
B7.2. Achegas das actividades artísticas 
corporais no desenvolvemento persoal do/da 
artista e da sociedade. 

desenvolvemento persoal e da sociedade. actividades practicadas como contribución ao 
desenvolvemento integral da persoa. 

CCEC 

AAB7.1.2. Recoñece e explica o valor social 
das actividades artísticas corporais, desde o 
punto de vista tanto de practicante como de 
espectador. 

CSC 
CCEC 

d 
h 
n 

B7.4. Danza, teatro físico e outras 
manifestacións artísticas que lle permiten ao 
ser humano expresarse corporalmente. 

B7.2. Identificar as accións que lle permiten 
ao ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente e de relacionarse co seu 
ámbito. 

AAB7.2.1. Identifica os elementos básicos do 
corpo e o movemento como recurso 
expresivo e de comunicación. 

CCEC 

AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o movemento 
como medio de expresión e de comunicación, 
e valora o seu valor estético. 

CSC 
CCEC 

d 
h 
m 
n 

B7.4. Toma de conciencia do corpo e do 
espazo. Elementos rítmicos. Focos expresivos 
do corpo. 
B7.5. A linguaxe corporal como fonte de 
desenvolvemento creativo. 

B7.3. Diversificar e desenvolver as súas 
habilidades motoras específicas con fluidez, 
precisión e control, aplicándoas a distintos 
contextos de práctica artística. 

AAB7.3.1. Conxuga a execución dos 
elementos técnicos das actividades de ritmo 
e expresión ao servizo da intencionalidade. 

CCEC 

AAB7.3.2. Aplica habilidades específicas 
expresivo-comunicativas para enriquecer as 
posibilidades de resposta creativa. 

CCEC 
CSIEE 

Bloque 8. Elementos comúns 

d 
g 
i 

B8.1. Tecnoloxías da información e da 
comunicación no proceso de aprendizaxe. 

B8.1. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación para mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, procurando fontes de 
información axeitadas e participando en 
ámbitos colaborativos con intereses 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. 

CD 
CAA 

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

CCL 
CD 

d 
i 
l 

B8.2. Metodoloxía científica de traballo na 
resolución de problemas sobre o 
funcionamento humano, a saúde, a 
motricidade humana e as actividades 

B8.2. Aplicar destrezas de investigación 
experimentais sinxelas coherentes cos 
procedementos da ciencia, utilizándoas na 
resolución de problemas que traten do 

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

CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

artísticas. funcionamento do corpo humano, a saúde e 
a motricidade humana. 

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

CAA 
CSIEE 

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

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

a 
d 
m 

B8.3. Traballo en grupo. Técnicas de 
aprendizaxe cooperativa. 

B8.3. Demostrar de xeito activo motivación, 
interese e capacidade para o traballo en 
grupo e para a asunción de tarefas e 
responsabilidades. 

AAB8.3.1. Participa na planificación das 
tarefas, asumindo o traballo encomendado, e 
comparte as decisións tomadas en grupo. 

CAA 
CSIEE 

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

CAA 
CSC 

 

AP.3 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO 
DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de 
aprendizaxe Grado mínimo de consecución de cada estándar Competencias 

Clave 
Ponderación 

(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
1. As características do movemento 

AAB1.1.1.  AAB1.1.1. Recoñece e enumera os elementos da acción 
motora. CMCCT 1,5   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB1.1.2.  AAB1.1.2. Identifica e describe a relación entre a 
execución dunha acción motora e a súa finalidade. CMCCT 1   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB1.2.1.  AAB1.2.1. Detecta as características da execución de 
accións motoras propias das actividades artísticas. CMCCT 0,5   X 

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB1.2.2.  AAB1.2.2. Propón modificacións das características dunha CCEC 1   X Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe Grado mínimo de consecución de cada estándar Competencias 

Clave 
Ponderación 

(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
execución para cambiar o seu compoñente expresivo-
comunicativo. 

CSIEE Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

AAB1.2.3.  AAB1.2.3. Argumenta a contribución das capacidades 
coordinativas ao desenvolvemento das accións motoras. CMCCT 1   X 

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

2. Organización básica do corpo humano 

AAB2.1.1.  AAB2.1.1. Diferencia os niveis de organización do corpo 
humano.  CMCCT 2,3 X   Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB2.1.2.  AAB2.1.2. Describe a organización xeral do corpo 
humano. CMCCT 2,5 X   Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB2.1.3.  AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo humano. CMCCT 2,3 X   Participación na clase 
Actividades escritas e orais 

AAB2.1.4.  AAB2.1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos 
coas súas funcións. CMCCT 2,5 X   Participación na clase 

Actividades escritas e orais 
3. O sistema locomotor 

AAB3.1.1.  AAB3.1.1. Describe a estrutura e a función do sistema 
esquelético en relación coa mobilidade do corpo humano. CMCCT 1,5   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB3.1.2. AAB3.1.2. Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa 
función. CMCCT 1,5   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB3.1.3.  AAB3.1.3. Diferencia os tipos de articulacións en relación 
coa mobilidade que permiten. CMCCT 1,5   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB3.1.4.  
AAB3.1.4. Describe a estrutura e a función do sistema 
muscular, e o identifica como a parte activa do sistema 
locomotor. 

CMCCT 1,5   X Participación na clase 
Actividades escritas e orais 

AAB3.1.5.  AAB3.1.5. Diferencia os tipos de músculo en relación coa 
súa función. CMCCT 1,5   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB3.1.6.  AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o mecanismo da 
contracción muscular. CMCCT 1,5   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB3.2.1.  AAB3.2.1. Aplica os principios da mecánica e da cinética CMCCT 1,5   X Participación na clase 
Actividades escritas e orais 



IES PINO MANSO: Dpto. Bioloxía e Xeoloxía 137 

Estándares de 
aprendizaxe Grado mínimo de consecución de cada estándar Competencias 

Clave 
Ponderación 

(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
ao funcionamento do aparello locomotor e ao 
movemento. 

Actividades TIC 

AAB3.2.2. AAB3.2.2. Identifica os ósos, as articulacións e os 
músculos principais implicados en diversos movementos. 

CCL 
CMCCT 

1,5   X 
Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB3.2.3. 
AAB3.2.3. Relaciona a estrutura muscular coa súa función 
na execución dun movemento e as forzas que actúan 
neste. 

CMCCT 1,5   X 
Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB3.2.4.  AAB3.2.4. Relaciona diferentes tipos de pancas coas 
articulacións do corpo humano. CMCCT 1,5   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB3.2.5. AAB3.2.5. Clasifica os principais movementos articulares 
en función dos planos e dos eixes do espazo. CMCCT 1,5   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB3.2.6.  AAB3.2.6. Argumenta os efectos da práctica de exercicio 
físico sobre os elementos do sistema locomotor. CMCCT 1   X 

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB3.3.1.  
AAB3.3.1. Identifica as alteracións máis importantes 
derivadas do mal uso postural e propón alternativas 
saudables. 

CMCCT 0,5   X 

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo  

AAB3.3.2.  AAB3.3.2. Controla a súa postura e aplica medidas 
preventivas. 

CMCCT 
CSIEE 

0,5   X Participación na clase 
Actividades escritas e orais 

AAB3.4.1.  AAB3.4.1. Identifica as principais patoloxías e lesións 
relacionadas co sistema locomotor. CMCCT 1,5   X 

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB3.4.2.  

AAB3.4.2. Analiza posturas e xestos  aplicando os 
principios de ergonomía. 
Propón alternativas para traballar de forma segura e 
evitar lesións. 

CMCCT 
CSIEE 

1   X 

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

4. O sistema cardiopulmonar 

AAB4.1.1.  
AAB4.1.1. Describe a estrutura e a función dos pulmóns. 
Describe o intercambio de gases que ten lugar neles. CMCCT 2,3  X  Participación na clase 

Actividades escritas e orais 
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Estándares de 
aprendizaxe Grado mínimo de consecución de cada estándar Competencias 

Clave 
Ponderación 

(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Describe a dinámica de ventilación pulmonar. 

AAB4.1.2.  AAB4.1.2. Describe a estrutura e a función do sistema 
cardiovascular. CMCCT 2,5  X  Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB4.1.3.  AAB4.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a 
capacidade pulmonar coa actividade física. CMCCT 2,5  X  

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB4.2.1.  AAB4.2.1. Identifica os órganos respiratorios implicados 
na declamación e no canto. CMCCT 2,3  X  

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB4.2.2.  AAB4.2.2. Identifica a estrutura anatómica do aparello de 
fonación, e describe o seu funcionamento. CMCCT 2,3  X  

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB4.2.3.  AAB4.2.3. Identifica as principais patoloxías que afectan o 
sistema cardiopulmonar. CMCCT 1,5  X  

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

AAB4.2.4.  
AAB4.2.4. Identifica as principais patoloxías que afectan o 
aparello de fonación en relación coas causas máis 
habituais. 

CMCCT 2,3  X  
Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB4.2.5.  AAB4.2.5. Recoñece hábitos e costumes saudables para o 
sistema cardiorrespiratorio e o aparello de fonación. CMCCT 2,3  X  

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

5. O sistema de achega e utilización da enerxía 

AAB5.1.1.  AAB5.1.1. Describe os procesos metabólicos de produción 
de enerxía  e xustifica o seu rendemento enerxético. CMCCT 2,3 X   Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB5.1.2.  AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP como transportador da 
enerxía. CMCCT 2,3 X   Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB5.1.3.  AAB5.1.3. Identifica os mecanismos fisiolóxicos que 
conducen á fatiga física e os mecanismos de recuperación. CMCCT 1,5 X   Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

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

CMCCT 2,5  X  Participación na clase 
Actividades escritas e orais 



IES PINO MANSO: Dpto. Bioloxía e Xeoloxía 139 

Estándares de 
aprendizaxe Grado mínimo de consecución de cada estándar Competencias 

Clave 
Ponderación 

(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

AAB5.2.2.  AAB5.2.2. Distingue os procesos que interveñen na 
dixestión e na absorción dos alimentos e dos nutrientes. CMCCT 2,5  X  Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB5.3.1.  AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non 
enerxéticos. CMCCT 2,5  X  Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB5.3.2.  AAB5.3.2. Relaciona a hidratación co mantemento dun 
estado saudable. CMCCT 1,5  X  Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB5.3.3.  AAB5.3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando o 
balance enerxético entre inxestión e actividade. CMCCT 2,3  X  

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB5.3.4.  AAB5.3.4. Recoñece hábitos alimentarios saudables e 
prexudiciais para a saúde. CMCCT 1,5  X  

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB5.4.1.  AAB5.4.1. Identifica os principais trastornos do 
comportamento nutricional. CMCCT 1,5  X  

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

AAB5.4.2.  AAB5.4.2. Recoñece os factores sociais que conducen á 
aparición nos trastornos do comportamento nutricional. CSC 1,5  X  

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

6. Os sistemas de coordinación e de regulación 

AAB6.1.1.  
AAB6.1.1. Describe a estrutura e as función dos sistemas 
implicados no control e na regulación da actividade do 
corpo humano. 

CMCCT 2,5   X Participación na clase 
Actividades escritas e orais 

AAB6.1.2.  
AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas entre os movementos 
reflexos e os voluntarios e asocia ás estruturas nerviosas 
implicadas neles. 

CMCCT 2,4   X Participación na clase 
Actividades escritas e orais 

AAB6.1.3.  AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do sistema de regulación. CMCCT 2,3   X 
Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB6.2.1.  AAB6.2.1. Describe a función das hormonas. CMCCT 2,3   X Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
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Estándares de 
aprendizaxe Grado mínimo de consecución de cada estándar Competencias 

Clave 
Ponderación 

(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

AAB6.2.2.  AAB6.2.2. Analiza o proceso de termorregulación e de 
regulación de augas e sales. CMCCT 2,3   X Participación na clase 

Actividades escritas e orais 

AAB6.2.3.  AAB6.2.3. Valora os beneficios do mantemento dunha 
función hormonal. CMCCT 1,5   X 

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Traballo cooperativo 
 

7. Expresión e comunicación corporal 

AAB7.1.1.  
AAB7.1.1. Explica o valor expresivo, comunicativo e 
cultural das actividades practicadas como contribución ao 
desenvolvemento integral da persoa. 

CSC 
CCEC 

1   X 
Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB7.1.2.  
AAB7.1.2. Recoñece o valor social das actividades 
artísticas corporais, desde o punto de vista tanto de 
practicante como de espectador. 

CSC 
CCEC 

0,5   X 
Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB7.2.1.  AAB7.2.1. Identifica os elementos básicos do corpo e o 
movemento como recurso expresivo e de comunicación. CCEC 1   X 

Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB7.2.2. 
AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o movemento como medio de 
expresión e de comunicación, e valora o seu valor 
estético. 

CSC 
CCEC 

0,5   X 
Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB7.3.1.  
AAB7.3.1. Conxuga a execución dos elementos técnicos 
das actividades de ritmo e expresión ao servizo da 
intencionalidade. 

CCEC 0,5   X 
Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

AAB7.3.2.  
AAB7.3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-
comunicativas para enriquecer as posibilidades de 
resposta creativa. 

CCEC 
CSIEE 

0,5   X 
Participación na clase 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

8. Elementos comúns 

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

CD 
CAA 

0,3 X X X Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

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

CCL 
CD 

0,3 X X X Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
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Estándares de 
aprendizaxe Grado mínimo de consecución de cada estándar Competencias 

Clave 
Ponderación 

(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

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

CMCCT 
CAA 

0,3 X X X Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

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

CAA 
CSIEE 

0,3 X X X Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 

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

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

1 X X X 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Participación en clase 

AAB8.3.1.  
AAB8.3.1. Participa na planificación das tarefas, asume o 
traballo encomendado, e comparte as decisións tomadas 
en grupo. 

CAA 
CSIEE 

2,5 X X X 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 

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

CAA 
CSC 

2,5 X X X 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo cooperativo 
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AP.4 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Principios metodolóxicos 

A metodoloxía a utilizar debe favorecer o traballo individual e en grupo, o pensamento 
autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación, a capacidade do 
alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido. 

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a 
aprendizaxe tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa 
utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 

O alumnado de bacharelato debe adquirir un manexo adecuado da información en diferentes 
soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar. 

Metodoloxía didáctica 

¨ Cada Unidade Didáctica será precedida dunha introdución na que se delimitará o 
estudo a realizar, tentando motivar ao alumno, a partir da presentación de problemas 
reais próximos e sinxelos, recollendo as ideas previas dos alumnos e estimulándoos na 
súa resolución, adquirindo logo novos coñecementos.  
¨ Explicacións e instrucións dos contidos utilizando o encerado, o canón de vídeo, os 
ordenadores e outros medios audiovisuais.  
¨ Ensino guiado no que se traballarán os contidos da materia mediante: resolución de 
problemas, elaboración de esquemas, resumos, etc.  
¨ Confección do caderno de clase.  
¨ Traballo Cooperativo. 

AP.5 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

A variación de recursos que reforcen esta motivación é fundamental, pois aportan nova 
información e facilitan o mantemento do interese e curiosidade científica por parte do alumno. 
Estes recursos son:  

¨ Libros de texto.  
¨ Biblioteca de Recursos. 
¨ Recursos audiovisuais: canón de vídeo, DVD  
¨ Ordenador 
¨ Calculadora. 
¨ Visitas a museos, fábricas, explotacións, concello, etc.  
¨ Libros e revistas especializadas, recortes de prensa, etc.  
¨ Cadernos de traballo do alumno, onde se recollan as informacións proporcionadas 
polo profesor, así como as actividades levadas a cabo.  
¨ Material manipulable e experimental propio da materia. 
¨ Material de laboratorio. 
¨ Esqueleto e torso clásticos, e outras reproducións anatómicas. 
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AP.6 CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas orais e escritas 

ESCRITAS: 
• Tarefas diversas realizadas polo alumnado na actividade diaria da clase: 
• Exercicios fotocopiados en papel. 
• Actividades interactivas . 
• Traballos de investigación e busca bibliográfica en soporte de papel ou dixital. 
• Probas obxectivas de control das distintas unidades. 

ORAIS: 
• Participación do alumno/a. 
• Intervencións na clase. 
• Participación e exposición de tarefas individuais ou en equipo de presentación, 
pósters, carteis, etc. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e 
adecuación. 
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía adecuada. 
• Tempo de realización. 
• Destrezas. 

Actividades TIC 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Uso axeitado e guiado do computador e algunha ferramenta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable, para buscar información ou para 
resolver unha actividade. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha). 
• Grao de elaboración da resposta. 
• Interese, motivación. 
• Destrezas. 
• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de Internet. 

Participación e seguimento das clases 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Nivel de adecuación das intervencións. 
• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 
• Uso de vocabulario axeitado. 
• Interese e esforzo. 
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Traballo cooperativo. Valoración individual e grupal 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Capacidade de traballar de forma colaborativa. 
• Comunicación adecuada cos compañeiros. 
• Resolución de conflitos. 
• Interese e motivación. 
• Iniciativa. 
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN CONTÍNUA 

Realizarase a lo menos unha proba obxectiva de valoración de contidos en cada trimestre co 
fin de axustar a nota final de cada alumno/a. Estas probas contarán un 25% da nota final do 
trimestre. 

O peso da cualificación da materia recaerá nas actividades de tipo práctico e de investigación 
que se propoñan en cada trimestre. Estas actividades contarán un 75% da nota final do 
trimestre, pois será nestas onde se valorará a consecución dos distintos estándares e 
competencias.  

Cando un alumno/a non superase un trimestre se proporán actividades de recuperación que 
deberán ser realizadas e entregadas antes do fin do seguinte trimestre. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN FINAL 

Para superar a materia o alumnado deberá acadar a lo menos un 5 de nota final e se deberán 
aprobar todos os trimestres. A nota final se calculará facendo a media aritmética das 
cualificacións dos tres trimestres. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se un alumno/a non acadase o aprobado como cualificación final en xuño, deberá 
presentarse á proba de recuperación extraordinaria de setembro que estará baseada nos 
contidos mínimos esixibles. 

A proba extraordinaria de setembro consistirá nun cuestionario que se realizará por escrito 
onde se resolverán diversas cuestión e supostos (entre 7 e 10). Non se proporán tarefas para o 
verán. 

AP.7 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 

Ao comezo do curso se realizará unha proba inicial con dúas finalidades: 
• Coñecer o nivel do alumnado.  
• Como introdución da materia. 
Consistirá nun breve cuestionario que se realizará por escrito e de corrección oral na aula. 

AP.8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partimos da base de que cada alumno e alumna posúe unha serie de peculiaridades que o 
diferencia do resto dos seus compañeiros, xa que logo non todos eles van aprender ao mesmo 
ritmo, ou van ter as mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 
desenvolvementos educativos distintos, que se correspondan con eses intereses e aptitudes. 
Polo tanto, a educación organizarase atendendo á diversidade do alumnado. As medidas de 
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atención á diversidade están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 
alumnado e á consecución das competencias básicas e os obxectivos marcados. 

No Bacharelato por ser unha ensinanza non obrigatoria, atende a un alumnado cunha 
diversidade diferente da Educación Secundaria. Esta diversidade existe, pero ben dada nesta 
materia e neste curso, pola diferente procedencia dos alumnos, xa que non todos fixeron a ESO 
no noso Instituto senón que proceden doutros Centros. Isto traza dous obxectivos 
fundamentais: por un lado, igualar os coñecementos previos de todo o alumnado para poder 
garantir a inclusión de todos os alumnos en igualdade no proceso e , por outro lado, favorecer 
a cohesión da aula, enfocándose principalmente á integración dos alumnos novos. Para o 
primeiro punto realízanse actuacións enfocadas ao desenvolvemento do currículo mediante 
unha metodoloxía adaptada á aula e, no segundo con actuacións en colaboración co titor do 
curso e o Departamento de Orientación. 

As medidas tendentes a homoxeneizar os coñecementos previos inclúen adecuar a 
programación didáctica desta materia ás características de todo o alumnado. Polo que, no 
momento de encarar cada estándar, o profesorado tentará coñecer os coñecementos previos 
dos alumnos ademais de identificar os preconceptos. Aos alumnos nos que se detecte unha 
lagoa nos seus coñecementos, débeselles propor un ensino compensatorio, na que debe 
desempeñar un papel importante o traballo en situacións concretas. Por outro lado, procurarase 
sempre a conexión dos diferentes estándares cos coñecementos previos e que o proceso de 
aprendizaxe dos mesmos sexa gradual e adecuado ao seu nivel cognitivo. Empregaranse 
instrumentos de avaliación variados, e o alumnado conta coa dispoñibilidade do profesorado 
fóra das horas nas que se imparte a materia para explicar contidos e procedementos a un 
alumno en concreto, así como para atender a outro tipo de necesidades. 

O traballo de algúns dos estándares incluirá o emprego da metodoloxía de traballo 
cooperativo que facilita a inclusión, xa que os equipos establecidos polo profesor serán 
heteroxéneos respecto a súa capacidade. Isto permite unha maior e mellor atención aos 
intereses, necesidades, ritmos, capacidades e motivacións de todos e cada un dos alumnos. 
Ademais de contribuír a aceptar a diversidade, favorecer a participación e integración de todo o 
alumnado, permitir axustar diferentes ritmos, capacidades e estratexias de aprendizaxe, nunha 
coexistencia que redunda en beneficio para todos e fomentar os comportamentos de axuda 
mutua e de respecto polo traballo alleo. 

Esta mesma metodoloxía favorece o segundo punto de contribuír á cohesión de todo 
alumnado da aula e dos membros de cada un dos equipos. Nesta dirección trabállase de forma 
coordinada co Departamento de Orientación e co titor, sendo unha práctica habitual informar e 
consultar cos titores dos diferentes grupos sobre calquera incidencia observada que repercuta 
tanto no desenvolvemento académico como no clima das aulas.  

No instituto existe unha aula de convivencia onde pode ser enviado un alumno que presente 
unha conduta disruptiva que interrompa o traballo do resto dos compañeiros. O envío a aula de 
convivencia supón o aviso ao titor, aos pais e ao inicio de actuacións destinadas á mellora da 
convivencia. O tipo de actuación que debe adoptarse decídea a Dirección do centro, o 
Departamento de Orientación, o titor do alumno e, de ser o caso, o profesor que expulsou ao 
alumno. Nesta materia sería moi raro que se tivese que acudir a esta medida.  
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CULTURA CIENTÍFICA 

CC.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A formación intelectual dos cidadáns dun país está directamente relacionado co seu 
desenvolvemento social, económico e tecnolóxico. Asimesmo o benestar da cidadanía tamén 
depende desta formación intelectual. Cada vez ten maior peso neste benestar o coñecemento 
tanto da ciencia como da tecnoloxía, xa que moitos son os avances e cada vez máis rápidos 
nestes eidos. Que a ciencia forma parte do acervo cultural da humanidade é innegable; de feito, 
calquera cultura pasada apoiou os seus avances e logros nos coñecementos científicos que se 
ían adquirindo e que se debían ao esforzo e á creatividade humana. A materia denominada 
Cultura Científica debe, daquela, contribuír á adquisición desta dimensión da competencia en 
conciencia e expresión cultural. 

A ciencia é unha das grandes construcións teóricas da humanidade; o seu coñecemento 
forma o individuo, proporciónalle capacidade de análise e de procura da verdade. Na vida diaria 
estamos en continuo contacto con situacións de carácter científico que nos afectan 
directamente. Os medios de comunicación informan a cotío sobre cuestións científicas e 
tecnolóxicas de actualidade. Tal é o caso da sanidade, a preparación de alimentos, a protección 
fronte a riscos naturais e o uso de electrodomésticos e dispositivos electrónicos cada vez máis 
complexos. É por elo que se require dunha auténtica alfabetización científica básica que forme 
aos cidadáns que se desenvolven nun contexto social cada vez máis rico en contidos científicos 
e tecnolóxicos. 

Cada vez con maior frecuencia se darán situacións nas que a cidadanía debe ser capaz de 
entender e de valorar criticamente. A materia de Cultura Científica contribúe a que o alumnado 
avalíe estas situacións e tome decisións fundamentadas en probas de carácter científico, 
diferenciándoas das crenzas e das opinións. En definitiva, trátase de que os cidadáns e as cidadás 
sexan competentes para tomar decisións baseadas no coñecemento científico, nun marco 
democrático de participación cidadá, desenvolvendo deste xeito a competencia social e cívica.  

Un dos aspectos básicos da competencia científica é a capacidade de utilizar probas e 
argumentar en relación a cuestións de carácter científico, e tomar decisións baseadas en probas. 
A materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a través dunha metodoloxía que permita 
ao o alumnado escoller probas e argumentar a partir delas mediante un diálogo entre iguais. O 
traballo cooperativo debe ser o vehículo que servirá para o desenvolvemento das competencias 
lingüística e dixital, a través da realización de tarefas grupais que supoñan compilar e organizar 
información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións, defender as opinións propias 
en debates e outras situacións de aula. 

Esta materia compleméntase coa homónima de 4º de ESO, con contidos non redundantes, 
polo que se pode cursar en bacharelato, sen tela realizado no curso anterior. Para primeiro de 
bacharelato déixanse as cuestións máis complexas, como a formación da Terra no que se inclúe 
a estrutura interna da Terra, a Tectónica de Placas, os riscos naturais asociados, e a teoría da 
Evolución. A continuación repásanse os principais avances en medicina, os fármacos, vacinas, 
incluíndo algunhas problemáticas asociadas. Posteriormente séguese cunha breve introdución 
aos avances en xenética, clonación, reprodución asistida e os dilemas éticos asociados. Por 
último, presentaranse as novas tecnoloxías en información e comunicación, as súas 
potencialidades e inconvenientes. 
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Ademais no bloque 1 establécense os procedementos de traballo para abordar os contidos 
dos outros bloques de coñecemento. Para lograr a adquisición das competencias, deben formar 
parte do desenvolvemento curricular a obtención e a selección crítica de información de 
carácter científico; a valoración da importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida diaria; a 
comunicación de información de carácter científico nos soportes escrito, oral e virtual; o diálogo 
e o debate entre iguais sobre os temas científico tecnolóxicos; o traballo cooperativo e 
colaborativo. Trátase, pois, ademais de adquirir coñecementos científico tecnolóxicos, de 
contribuír á capacidade de avaliar de xeito crítico e comunicar eficazmente cuestións de carácter 
científico e tecnolóxico. 
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CC.2 CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1: Procedementos de traballo 

d 
e 
g 
i 
l 

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. 
O artigo científico. Fontes de divulgación 
científica. Elaboración e presentación de 
informes utilizando distintos medios. 

B1.1. Obter, seleccionar e valorar 
informacións relacionadas con temas 
científicos da actualidade. 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora 
de forma crítica o seu contido. 

CAA 
CCL 

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. 

CCL 
CD 
CAA 

a 
b 
o 

B1.2. Ciencia, tecnoloxía e sociedade: 
perspectiva histórica. 

B1.2. Valorar a importancia da investigación e 
o desenvolvemento tecnolóxico na actividade 
cotiá. 

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

CAA 
CCEC 

e 
g 
m 
l 

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. 
O artigo científico. Fontes de divulgación 
científica. Elaboración e presentación de 
informes utilizando distintos medios. 

B1.3. Comunicar conclusións e ideas en 
distintos soportes a públicos diversos, 
utilizando eficazmente as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
transmitir opinións propias argumentadas. 

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

CCL 
CAA 
CSIEE 

Bloque 2. A Terra e a vida 

i 
l 

B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva 
continental e tectónica de placas. 

B2.1. Xustificar a teoría de deriva continental 
en función das evidencias experimentais que 
a apoian. 

CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva 
continental a partir das probas xeográficas, 
paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas. 

CMCCT 

l 
B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva 
continental e tectónica de placas. 

B2.2. Explicar a tectónica de placas e os 
fenómenos a que dá lugar, así como os riscos 
como consecuencia destes fenómenos. 

CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para 
explicar a expansión do fondo oceánico e a 
actividade sísmica e volcánica nos bordos das 
placas. 

CMCCT 

CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas 
preditivas e preventivas para o vulcanismo e 
os terremotos. 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

l 
B2.2. Vulcanismo e terremotos: predición e 
prevención. 

B2.3. Determinar as consecuencias do estudo 
da propagación das ondas sísmicas P e S, 
respecto das capas internas da Terra. 

CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de capas 
terrestres coa propagación das ondas 
sísmicas a través delas. 

CAA 

a 
b 
h 

B2.3. Orixe da vida na Terra. 

B2.4. Coñecer e describir os últimos avances 
científicos sobre a orixe da vida na Terra e 
enunciar as teorías científicas que explican a 
orixe da vida na Terra, diferenciándoas das 
baseadas en crenzas.  

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca 
da orixe da vida na Terra. 

CMCCT 

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

CCEC 

l 
h 

B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución 
a debate: teorías científicas e 
pseudocientíficas sobre a evolución. 
Evolución do ser humano. 

B2.5. Establecer as probas que apoian a 
teoría da selección natural de Darwin e 
utilizala para explicar a evolución dos seres 
vivos na Terra, enfrontándoa a teorías non 
científicas. 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

l 
m 

B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución 
a debate: teorías científicas e 
pseudocientíficas sobre a evolución. 
Evolución do ser humano. 

B2.6. Recoñecer a evolución desde os 
primeiros homínidos ata o ser humano actual 
e establecer as adaptacións que nos fixeron 
evolucionar. 

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. 

CMCCT 

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.  

CSC 

Bloque 3. Avances en biomedicina 
h 
l 
ñ 

B3.1. Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica. 

B3.1. Analizar a evolución histórica na 
consideración e no tratamento das doenzas. 

CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos 
métodos de diagnóstico e tratamento das 
doenzas. 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

a 
l 
i 

B3.1. Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica. 

B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o 
que non o é. 

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

CSC 

a B3.2. Últimos avances en medicina. 
B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a 
realización dun transplante e as súas 
consecuencias. 

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

CSC 

a 
h 
l 

B3.1. Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica. 

B3.4. Tomar conciencia da importancia da 
investigación médico-farmacéutica. 

CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a 
industria farmacéutica para descubrir, 
desenvolver, ensaiar e comercializar os 
fármacos.  

CMCCT 

a 
B3.3. Valoración crítica da información 
relacionada coa medicina. Uso responsable 
dos medicamentos. Patentes. 

B3.5. Facer un uso responsable do sistema 
sanitario e dos medicamentos.  

CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un 
uso racional da sanidade e dos 
medicamentos. 

CSC 

b 
e 
i 

B3.3. Valoración crítica da información 
relacionada coa medicina. Uso responsable 
dos medicamentos. Patentes. 

B3.6. Diferenciar a información procedente 
de fontes científicas das que proceden de 
pseudociencias ou que perseguen obxectivos 
simplemente comerciais. 

CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida 
sobre tratamentos médicos e medicamentos 
en función da fonte consultada. 

CCL 
CSIEE 

Bloque 4. A revolución xenética 

h 
B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e 
enxeñaría xenética. Aplicacións. 

B4.1. Recoñecer os feitos históricos máis 
salientables para o estudo da xenética. 

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

CCEC 

e 
g 
i 
l 

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e 
enxeñaría xenética. Aplicacións. 

B4.2. Obter, seleccionar e valorar 
informacións sobre o ADN, o código xenético, 
a enxeñaría xenética e as súas aplicacións 
médicas. 

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. 

CAA 
CMCCT 

c 
i 

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e 
enxeñaría xenética. Aplicacións. 

B4.3. Coñecer os proxectos que se 
desenvolven actualmente como 

CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que 
se codifica a información xenética no ADN, 
xustificando a necesidade de obter o xenoma 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

l consecuencia de descifrar o xenoma humano, 
tales como HapMap e Encode. 

completo dun individuo e descifrar o seu 
significado. 

i 
l 

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e 
enxeñaría xenética. Aplicacións. 

B4.4. Describir e avaliar as aplicacións da 
enxeñaría xenética na obtención de 
fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

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

CCL 

a 
b 

B4.2. Técnicas de reprodución asistida: 
implicacións éticas e sociais. 

B4.5. Valorar as repercusións sociais da 
reprodución asistida e a selección e a 
conservación de embrións. 

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

CSIEE 
 CSC 

b 
l 

B4.3. Células nai e clonación: aplicacións e 
perspectivas de futuro. 

B4.6. Analizar os posibles usos da clonación. 
CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades 
que ofrece a clonación en diferentes campos. 

CAA 

i 
l 

B4.3. Células nai e clonación: aplicacións e 
perspectivas de futuro. 

B4.7. Establecer o método de obtención dos 
tipos de células nai, así como a súa 
potencialidade para xerar tecidos, órganos e 
ata organismos completos.  

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. 

CMCCT 

a 
b 
c 

B4.4. Xenética e sociedade. Bioética. 

B4.8. Identificar algúns problemas sociais e 
dilemas morais debidos á aplicación da 
xenética: obtención de transxénicos, 
reprodución asistida e clonación. 

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances 
científicos relacionados coa xenética, os seus 
usos e as súas consecuencias médicas e 
sociais. 

CSC 

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

CMCCT 
CSIEE 

Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación 

g 
h 
i 
p 

B5.1. Orixe, evolución e análise comparativa 
dos equipamentos informáticos. 

B5.1. Coñecer a evolución que experimentou 
a informática desde os primeiros prototipos 
ata os modelos máis actuais, sendo 
consciente do avance logrado en parámetros 
tales como tamaño, capacidade de 
procesamento, almacenamento, 
conectividade, portabilidade, etc. 

CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do 
computador en termos de tamaño e 
capacidade de proceso. 

CCEC 

CCIB5.1.2. Explica como se almacena a 
información en diferentes formatos físicos, 
tales como discos duros, discos ópticos e 
memorias, valorando as vantaxes e os 
inconvenientes de cada un. 

CCL 
CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

i 
l 

B5.2. Incorporación da tecnoloxía dixital á 
vida cotiá. 
B5.3. Características e especificacións de 
equipamentos. Análise e comparativa desde 
o punto de vista do/da usuario/a. 

B5.2. Determinar o fundamento dalgúns dos 
avances máis significativos da tecnoloxía 
actual. 

CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous 
dispositivos dados do mesmo tipo, un 
baseado na tecnoloxía analóxica e outro na 
dixital. 

CD 

CCIB5.2.2. Explica como se establece a 
posición sobre a superficie terrestre coa 
información recibida dos sistemas de 
satélites GPS ou GLONASS. 

CD 

CCIB5.2.3. Establece e describe a 
infraestrutura básica que require o uso da 
telefonía móbil. 

CD 

CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da 
tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa 
aplicación en pantallas planas e iluminación. 

CD 
CMCCT 

CCIB5.2.5. Coñece e describe as 
especificacións dos últimos dispositivos, 
valorando as posibilidades que lle poden 
ofrecer ás persoas usuarias. 

CD 

a 
i 

B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución 
tecnolóxica. Consumismo asociado ás novas 
tecnoloxías. 

B5.3. Tomar conciencia dos beneficios e dos 
problemas que pode orixinar o constante 
avance tecnolóxico. 

CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante 
evolución tecnolóxica e o consumismo que 
orixina na sociedade. 

CSC 

b 
B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. 

B5.4. Valorar de forma crítica e 
fundamentada os cambios que internet está 
a provocar na sociedade. 

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, 
sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos 
que supoñen. 

CSIEE 

CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que 
se enfronta internet e as solucións que se 
barallan. 

CSIEE 

CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos 
especificamente asociados ao uso de 
internet. 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

a 
b 
c 
e 
g 
h 

B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. 

B5.5. Efectuar valoracións críticas, mediante 
exposicións e debates, acerca de problemas 
relacionados cos delitos informáticos, o 
acceso a datos persoais e os problemas de 
socialización ou de excesiva dependencia que 
pode causar o seu uso. 

CCIB5.5.1. Describe en que consisten os 
delitos informáticos máis habituais. 

CSC 

CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de 
protexer os datos mediante encriptación, 
contrasinal, etc. 

CD 

a 
b 
c 
e 
g 
h 

B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución 
tecnolóxica. Consumismo asociado ás novas 
tecnoloxías. 
B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. 

B5.6. Demostrar que se é consciente da 
importancia das novas tecnoloxías na 
sociedade actual, mediante a participación en 
debates, elaboración de redaccións e/ou 
comentarios de texto. 

CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais do 
desenvolvemento tecnolóxico. 

CCL 
 CSC 
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CC.3 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO 
DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temparalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Bloque 1: Procedementos de traballo 

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

CAA 
CCL 

8 X X X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CCL 
CD 
CAA 

5 X X X 
Actividades escritas e orais 
Actividades TIC 
Traballo Cooperativo 

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

CAA 
CCEC 

1 X X X 
Participación na clase 
Observación directa 
Traballo Cooperativo 

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

CCL 
CAA 
CSIEE 

3 X X X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

Bloque 2. A Terra e a vida 

CCIB2.1.1.  
CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a 
partir de diferentes probas. CMCCT 2 X   

Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

CCIB2.2.1.  

CCIB2.2.1. Comprende que a expansión do fondo 
oceánico prodúcese a partir das dorsais. Explica a 
actividade sísmica e volcánica como produto das 
interaccións entre placas. 

CMCCT 5 X   
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

CCIB2.2.2.  CCIB2.2.2. Nomea medidas preditivas e preventivas 
para o vulcanismo e os terremotos. 

CMCCT 1 X   
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

CCIB2.3.1.  CCIB2.3.1. Comprende o comportamento das 
ondas sísmicas conéctao coas características das 

CAA 2 X   Probas escritas 
Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temparalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
capas terrestres. 

CCIB2.4.1. 
CCIB2.4.1. Coñece as teorías acerca da orixe da vida 
na Terra. CMCCT 2,5 X   

Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 
Participación na clase 

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

CCEC 0,5 X   Traballo Cooperativo 

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

CMCCT 2 X   Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

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

CMCCT 5 X   
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CMCCT 5 X   Traballo Cooperativo 

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

CMCCT 1 X   Traballo Cooperativo 

CCIB2.6.2.  
CCIB2.6.2 Distingue as informacións científicas 
asociadas ao Universo, á Terra e á orixe das 
especies, das ideoloxías.  

CSC 2 X   
Observación directa 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

Bloque 3. Avances en biomedicina 

CCIB3.1.1.  
CCIB3.1.1. Compara os métodos de diagnóstico e 
tratamento das doenzas ao longo da historia. CCEC 2  X  

Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

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

CSC 2  X  
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

CCIB3.3.1.  

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

CSC 2,5  X  
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

CCIB3.4.1.  CCIB3.4.1. Recoñece o proceso que segue a CMCCT 3  X  Proba escrita 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temparalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
industria farmacéutica desde o descubrimento ata 
a comercialización dun fármaco.  

Traballo Cooperativo 

CCIB3.5.1. 
CCIB3.5.1. Explica as consecuencias  de non facer 
un uso racional da sanidade e dos medicamentos. CSC 5  X  

Proba escrita 
Traballo Cooperativo 

CCIB3.6.1.  
CCIB3.6.1. Valora a información recibida sobre 
tratamentos médicos e medicamentos en función 
da fonte consultada. 

CCL 
CSIEE 

1,5  X  
Observación na aula 
Traballo Cooperativo 

Bloque 4. A revolución xenética 

CCIB4.1.1.  CCIB4.1.1. Clasifica secuencialmente os estudos 
levados a cabo dentro do campo da xenética. 

CCEC 2  X  Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

CCIB4.2.1. 

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 

5  X  
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

CCIB4.3.1. 
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 3  X  
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CCL 3   X 
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CSIEE 
 CSC 

3   X Traballo Cooperativo 

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

CAA 2   X Traballo Cooperativo 

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

CMCCT 1,5   X Probas escritas 
Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temparalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

CCIB4.8.1.  

CCIB4.8.1. Argumenta opinións propias sobre os 
avances científicos relacionados coa xenética, os 
seus usos e as súas consecuencias médicas e 
sociais. 

CSC 3   X 
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

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

CMCCT 
CSIEE 

1,5   X Traballo Cooperativo 

Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación 

CCIB5.1.1.  
CCIB5.1.1. Valora a evolución histórica do 
computador en termos de tamaño e capacidade de 
proceso. 

CCEC 1   X 
Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

CCIB5.1.2.  
CCIB5.1.2. Valorar as vantaxes e os inconvenientes 
dos diferentes formatos físicos de almacenamento 
de información.  

CCL 
CD 

0,5   X 
Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

CCIB5.2.1. 
CCIB5.2.1. Compara as prestacións da tecnoloxía 
analóxica vs a dixital. CD 2   X 

Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

CCIB5.2.2. CCIB5.2.2. Entende como funciona o sistema GPS 
ou GLONASS. 

CD 0,5   X Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

CCIB5.2.3.  CCIB5.2.3. Describe a infraestrutura básica que 
require o uso da telefonía móbil. 

CD 0,5   X Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

CCIB5.2.4.  
CCIB5.2.4. Explica a tecnoloxía LED e valora as 
vantaxes que supón a súa aplicación en pantallas 
planas e iluminación. 

CD 
CMCCT 

0,5   X 
Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

CCIB5.2.5.  
CCIB5.2.5. Valora as posibilidades que poden 
ofrecer ás persoas usuaria os últimos dispositivos. CD 0,5   X 

Probas escritas 
Actividades TIC en equipo 

CCIB5.3.1.  
CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico o consumismo 
que orixina na sociedade as novas tecnoloxías. CSC 2   X 

Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

CCIB5.4.1. CCIB5.4.1. Identifica as vantaxes e os riscos do uso 
das redes sociais. 

CSIEE 2   X 
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temparalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

CCIB5.4.2.  
CCIB5.4.2. Recoñece os problemas aos que se 
enfronta internet e algunha das solucións que se 
barallan. 

CSIEE 1   X 
Probas escritas 
Participación na clase 
Traballo Cooperativo 

CCIB5.4.3.  
CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade os termos 
especificamente asociados ao uso de internet. CD 1   X Actividades TIC en equipo 

CCIB5.5.1.  CCIB5.5.1. Pondera os delitos informáticos máis 
habituais. 

CSC 1,5   X Actividades TIC en equipo 

CCIB5.5.2. CCIB5.5.2. Recoñece a necesidade de protexer os 
datos mediante encriptación, contrasinal, etc. 

CD 1,5   X Actividades TIC en equipo 

CCIB5.6.1.  
CCIB5.6.1. Subliña as implicacións sociais do 
desenvolvemento tecnolóxico. 

CCL 
 CSC 

0,5   X Actividades TIC en equipo 
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CC.4 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A Cultura Científica é unha materia principalmente divulgativa que debe presentar a ciencia 
como algo vivo, que está inmerso na máis recente actualidade. Por elo, as informacións sobre 
distintos temas científicos e tecnolóxicos de repercusión social que aparecen constantemente 
nos medios de comunicación deben estar presentes, aínda que non coincidan na 
temporalización nin encaixen totalmente cos contidos. O nexo común entre todos os alumnos 
do grupo é a necesidade que teñen todos de aprender a argumentar en base a datos 
contrastados, a busca de información fiable na internet e mellorar a súa capacidade crítica, polo 
de agora demasiado dependente do profesorado, para poder chegar a unha opinión propia. O 
desenvolvemento destes nexos será principalmente o obxectivo da materia que servirá tanto 
para consolidar os equipos de traballo como para incentivar o estudo. Paralelamente 
traballarase con esta metodoloxía a motivación, xa que algún dos alumnos non escolleu esta 
optativa por interese, senón que a cursa como consecuencia de ter escollida outra e para cadrar 
as horas de materias optativas. 

As estratexias metodolóxicas que se van a utilizar serán moi activas. Presentarase a unidade 
didáctica a tratar mediante un texto que deberán analizar por equipos cooperativos. A partir das 
preguntas que resulten da lectura, empezarase a tentar respondelas mediante diversas 
estratexias que inclúen: 

¨ Explicación do profesor mediante presentacións co canón de vídeo que ten a aula. 
¨ Proxección de documentais e vídeos relacionados co tema. 
¨ Lectura e análise de textos divulgativos. 
¨ Busca de noticias na rede ou ben en xornais. 
¨ Realización de experimentos no laboratorio. 
¨ Estudo de casos. 
¨ Elaboración de presentacións e defensa das mesmas na aula por parte dos alumnos. 
¨ Preparación de debates por equipos nos que se contrasten opinións diversas. Busca 
de argumentos que apoien tanto as propias opinións como as contrarias. 

A ensinanza será guiada pero sempre seguindo o percorrido escollido polos alumnos para 
abordar o tema, de forma que se manteña o seu interese. Con isto conseguirase que vaia 
introxectando o método científico: aparece a dúbida a partir da observación, busca activa sobre 
o que se sabe do tema, establecemento e comprobación de hipóteses, discusión dos resultados 
e contraste de opinións.  

CC.5 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Este ano, a diferenza do anterior, non houbo posibilidade de reservar unha aula de 
informática nalgunha das horas da materia. Isto dificulta bastante a busca de información de 
forma cooperativa, xa que deben facelo na súa casa e despois poñela en común. O mesmo 
ocorre coa elaboración das presentacións. Polo momento, estase aínda tentando atopar a 
mellor solución xunto coa xefatura de estudos para resolver este problema. 

Os materiais e recursos dispoñibles para levar a cabo estas metodoloxías son:  
¨ Biblioteca de Recursos: documentais, vídeos, presentacións, páxinas específicas de 
internet. 
¨ Recursos audiovisuais: canón de vídeo, DVD.  
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¨ Ordenadores da Biblioteca do Centro para o uso do alumnado (moi vellos e non 
sempre dispoñibles; ademais a discapacidade que sofre a profesora que imparte a materia 
dificulta bastante o acceso a ela xa que o Instituto non ten ascensor). 
¨ Uso dos propios teléfonos móbiles do alumnado (lamentablemente ten o custo do 
consumo das súas cuotas de datos porque a wifi non está disponible para o alumnado no 
Centro). 
¨ Artigos de revistas especializadas, recortes de prensa, libros especializados (ou 
fragmentos dos mesmos). 
¨ Material manipulable e experimental propio da materia. 
¨ Material de laboratorio. 
¨ Coleccións naturalistas: de rochas e minerais, de cunchas e de exemplares de 
vertebrados e invertebrados. 
¨ Guías de minerais e rochas e seres vivos, mapas topográficos e xeolóxicos. 
¨ Globo terráqueo. 
¨ Debates e conferencias. 
¨ Exposicións de material do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

CC.6 CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas escritas 

• Probas obxectivas de control das distintas unidades. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía e ortografía adecuada. 
• Tempo de realización. 

Actividades escritas e orais 

• Exercicios diversos realizados polo alumnado na actividade diaria da clase 
individualmente o en equipos cooperativos. 
• Actividades interactivas. 
• Traballos de investigación e busca bibliográfica en soporte de papel ou dixital. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e 
adecuación. 
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía adecuada. 
• Tempo de realización. 
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Actividades TIC 

• Participación e exposición de tarefas individuais ou en equipo de presentación de 
diapositivas, pósters, carteis, etc. 
• Realización de actividades interactivas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Uso axeitado e guiado do computador e algunha ferramenta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información 
sinxela ou para resolver unha actividade. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha). 
• Grao de elaboración da resposta. 
• Interese, motivación. 
• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de Internet. 

Participación nas clases 

• Intervencións na clase. 
• Seguimento das clases. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Nivel de adecuación das intervencións. 
• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 
• Argumentación adecuada das opinións. Utilizacións de argumentos adecuados e 
significativos. 
• Uso de vocabulario axeitado. 
• Respectar a quenda de intervencións. 
• Interese e esforzo. 

Traballo cooperativo  

• Traballos cooperativos escritos ou TIC. 
• Actividades orais ou escritas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Capacidade de traballar de forma cooperativa. 
• Comunicación adecuada cos compañeiros, tanto respecto ao volume utilizado como 
que se respecte a opinión dos outros e a capacidade de emitir a propia. 
• Resolución de conflitos. Capacidade para establecer acordos mediante a negociación 
e o diálogo. 
• Seguimento da estrutura cooperativa proposta. 
• Realización da tarefa no tempo asinado. 
• Contribución individual tanto polo seu propio interese como polo beneficio do grupo. 
• Asunción de compromisos e acordos do equipo. 
• Interese e motivación. 
• Iniciativa propia e progreso no nivel de autonomía tanto nas relacións e habilidades 
sociais como no autorregulamento e xestión dos propios procesos de aprendizaxe. 
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Observación directa 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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• Integración dun discurso argumentado. Utilizacións de argumentos adecuados e 
significativos. 
• Capacidade para diferenciar datos obxectivos de opinións. 
• Capacidade para evidenciar argumentos falaces. 
• Interese e esforzo. 
• Curiosidade. 
• Respecto aos compañeiros, á orde na clase, ao profesor, aos materiais propios e 
alleos. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN CONTÍNUA 

A cualificación que cada alumno ou alumna obterá en cada sesión de avaliación será o 
resultado dos estándares traballados na mesma, seguindo a porcentaxe establecida na táboa. A 
valoración de cada estándar será o resultado de ter en conta os seguintes aspectos: 

1. Probas escritas: realizaranse unha ou dúas probas escritas por avaliación individuais ou en 
equipo, con e sen apuntes. Que suporá como máximo un 60% da nota do estándar avaliado. 

2. Participación en clase: ata un máximo do 20%. Tanto as preguntas como as respostas serán 
valoradas.  

3. Busca de información: valorarase ata un máximo do 10%. Esta busca corresponderá tanto 
a busca illada como na realización de traballos para a súa presentación na aula. Tanto individual 
como cooperativamente. 

4. Realización de exercicios: tanto individual como cooperativamente. Suporán como mínimo 
un 20% do estándar avaliado. 

5. Capacidade de traballar cooperativamente: un mínimo dun 10% corresponderá a este 
apartado, no que se tomará en conta a súa capacidade para o desempeño das tarefas 
encomendadas no equipo como o cumprimento dos compromisos adquiridos. 

6. Asistencia a clase: Tal e como establece o RRI “A falta reiterada de asistencia a clase pode 
provocar a imposibilidade de avaliación continua ó alumno”.  

7. Actitude: refírese ao desenvolvemento nas clases e nas prácticas. Ata un 5%, os alumnos 
están informados de que pode contar negativamente. 

A cualificación mínima para considerar aprobada a materia é de 5. 
A nota en cada avaliación é o resultado do cálculo das diferentes porcentaxes sinaladas para 

cada estándar traballado. Sempre e cando a media das probas escritas sexa superior a un 4. De 
non ser así a nota da avaliación corresponderá exclusivamente a nota media das probas escritas.  

Aqueles alumnos que nalgún apartado obteñan unha cualificación inferior a 4 deberán 
recuperala aínda que na media acade un 5. Estas recuperacións consistirán nunha proba escrita 
individual de ser no apartado 1; para os apartados 2, 3, 4 e 5 e 7, simplemente coa mellora no 
apartado suspenso na avaliación seguinte recuperaranse. Respecto á asistencia á clase 
seguiranse as directrices que marque a Xefatura de Estudos. Cada alumno deberá recuperar só 
aquelas partes nas que non acadara o mínimo establecido. 

Para o redondeo da nota de avaliación terase a súa cualificación respecto a mediana en cada 
un dos apartados de todo o grupo. 
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PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN FINAL 

Para superar a materia o alumnado deberá acadar a lo menos un 5 de nota final e se deberán 
aprobar todos os trimestres. A nota final se calculará facendo a media aritmética das 
cualificacións dos tres trimestres. 

Ao remate da terceira avaliación haberá unha proba escrita de recuperación de todos aqueles 
alumnos/as que teñan un trimestre suspenso logo das recuperacións da primeira e segunda 
avaliación. Só con carácter extraordinario farase esta proba para 2 avaliacións. 

A cualificación na avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións.  

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se un alumno/a non acadase o aprobado como cualificación final en xuño, deberá 
presentarse á proba de recuperación extraordinaria de setembro. A proba extraordinaria de 
setembro consistirá nun cuestionario que se realizará por escrito onde se resolverán diversas 
cuestións nas que se distribúen de forma equitativa, unha representación dos estándares 
establecidos na programación. Para superar esta proba será necesario que chegue ao grado 
mínimo de consecución dos estándares. 

CC.7 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 
Lévase a cabo dentro das dúas primeiras semanas do curso a través dunha proba escrita. 

Consta de un texto argumentativo no que deben identificar a tese e os argumentos utilizados 
nunha primeira fase. Na segunda fase deberán contraargumentar cada un deles. Nun segundo 
apartado deberán escribir un texto argumentativo sobre un tema no que inclúan a tese e polo 
menos tres argumentos. 

Na seguinte clase, previa revisión do profesor, os alumnos coavalíanse seguindo os criterios 
de corrección que realiza o profesor habitualmente nas probas escritas utilizando a rúbrica 
xeralmente empregada. Unha vez cualificada a proba deben engadir recomendacións para que 
o seu compañeiro mellore no futuro. O alumno avaliado deste xeito ten a oportunidade de 
mostrar o seu desacordo coa cualificación obtida. 

Os resultados obtidos permiten establecer unha primeira aproximación para determinar 
obxectivamente o nivel dos alumnos respecto á que consideramos das principais competencias 
que queremos desenvolver no curso. Tamén serve de base para establecer os equipos para a 
aprendizaxe cooperativa, permite aos alumnos coñecer a forma de avaliación que vai ser 
empregada polo profesor ao longo do curso nas probas escritas e favorece a cohesión entre o 
grupo. 

CC.8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partimos da base de que cada alumno e alumna posúe unha serie de peculiaridades que o 
diferencia do resto dos seus compañeiros, xa que logo non todos eles van aprender ao mesmo 
ritmo, ou van ter as mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 
desenvolvementos educativos distintos, que se correspondan con eses intereses e aptitudes. 
Polo tanto, a educación organizarase atendendo á diversidade do alumnado. As medidas de 
atención á diversidade están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 
alumnado e á consecución das competencias básicas e os obxectivos marcados. 

No Bacharelato por ser unha ensinanza non obrigatoria, atende a un alumnado cunha 
diversidade diferente da Educación Secundaria. Esta diversidade existe, pero ben dada nesta 
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materia e neste curso, pola diferente procedencia dos alumnos, xa que non todos fixeron a ESO 
no noso Instituto senón que proceden doutros Centros. Isto traza dous obxectivos 
fundamentais: por un lado, igualar os coñecementos previos de todo o alumnado para poder 
garantir a inclusión de todos os alumnos en igualdade no proceso e , por outro lado, favorecer 
a cohesión da aula, enfocándose principalmente á integración dos alumnos novos. Para o 
primeiro punto realízanse actuacións enfocadas ao desenvolvemento do currículo mediante o 
uso de metodoloxías adecuadas a este fin, no segundo con actuacións en colaboración co titor 
do curso e o Departamento de Orientación. 

As medidas dirixidas a homoxeneizar uns coñecementos previos mínimos para entender os 
estándares propostos inclúen que, no momento de encarar cada estándar, o profesorado 
tentará coñecer os coñecementos previos dos alumnos ademais de identificar os preconceptos. 
Aos alumnos nos que se detecte unha lagoa nos seus coñecementos, débeselles procurar 
sempre a conexión dos diferentes estándares co algún coñecemento previo aínda que sexa de 
1º ou de 3º da ESO. O proceso de aprendizaxe debe ser moi gradual e adecuado ao seu nivel. O 
emprego de instrumentos de avaliación variados e a dispoñibilidade do profesor para atender 
as súas dúbidas, incluso fóra das horas nas que se imparte a materia, é fundamental para acadar 
este obxectivo. 

Outra ferramenta valiosísima e que todos os estándares serán traballados mediante a 
metodoloxía de traballo cooperativo. Os equipos establecidos polo profesoa son heteroxéneos 
respecto a súa capacidade e aos seus coñecementos previos, incluíndo sempre nos equipos 
alumnos con máis coñecementos sobre a materia e outros con menos. Isto permite unha maior 
e mellor atención aos intereses, necesidades, ritmos, capacidades e motivacións de todos e cada 
un dos alumnos. Ademais de contribuír a aceptar a diversidade, favorecer a participación e 
integración de todo o alumnado, permitir axustar diferentes ritmos, capacidades e estratexias 
de aprendizaxe, nunha coexistencia que redunda en beneficio para todos, fomenta os 
comportamentos de axuda mutua e de respecto polo traballo alleo. Con esta metodoloxía, os 
alumnos á hora de desenvolver os exercicios, actividades e tarefas non só falan e dan ideas, 
teñen que argumentalas e defendelas, escoitar aos outros, ter en conta ideas alleas ou ser quen 
de refutalas con argumentos e o que é máis importante neste caso, poden participar no 
regulamento de proceso de aprendizaxe ao ter certo grao de autonomía na forma de enfrontar 
as actividades. 

Esta mesma metodoloxía favorece o segundo punto de contribuír á cohesión de todo 
alumnado da aula e dos membros de cada un dos equipos. Nesta dirección trabállase de forma 
coordinada co Departamento de Orientación e co titor, sendo unha práctica habitual informar e 
consultar cos titores dos diferentes grupos sobre calquera incidencia observada que repercuta 
tanto no desenvolvemento académico como no clima das aulas.  

No instituto existe unha aula de convivencia onde pode ser enviado un alumno que presente 
unha conduta disruptiva que interrompa o traballo do resto dos compañeiros. O envío a aula de 
convivencia supón o aviso ao titor, aos pais e ao inicio de actuacións destinadas á mellora da 
convivencia. O tipo de actuación que debe adoptarse decídea a Dirección do centro, o 
Departamento de Orientación, o titor do alumno e, de ser o caso, o profesor que expulsou ao 
alumno. Nesta materia sería moi raro que se tivese que acudir a esta medida.  
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2º BACHARELATO 

BIOLOXÍA 

2BB.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e 
fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa vocación polo estudo das 
ciencias. Deste xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao puxante mundo das ciencias 
biosanitarias e biotecnolóxicas, e contribúe a consolidar o método científico como ferramenta 
habitual de traballo, fomentando no alumnado o estímulo da súa curiosidade, da capacidade de 
razoar, da formulación de hipóteses e deseños experimentais, da interpretación de datos e da 
resolución de problemas. A meta é que o alumnado alcance satisfactoriamente as competencias 
clave, afondando en aspectos xa recollidos en cursos anteriores, que van permitirlle que poida 
seguir, sen atrancos, con estudos posteriores. 

Os descubrimentos e avances técnicos da Bioloxía increméntanse constantemente nas 
últimas décadas. Ben é certo que melloran continuamente as condicións de vida cotiá pero non 
están exentos de controversia. No seu estudo, por tanto, é necesario considerar as múltiples 
implicacións persoais, sociais, éticas, legais, económicas ou políticas e analizar as influencias que 
se dan entre a sociedade, a bioloxía e a tecnoloxía e o xénero. 

Outro elemento na formación nesta materia é promover unha actitude investigadora 
baseada na análise e na práctica dos procedementos básicos do traballo científico. Polo que 
debería ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na 
realización de variadas e axeitadas tarefas experimentais que lle permitan ao alumnado alcanzar 
as destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, microscopios, técnicas de 
preparación e tinguidura de mostras, resolución de problemas e todos os aspectos que lle 
permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto 
desenvolvemento. Para lograr estes obxectivos, formúlanse ao longo do currículo actividades de 
laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á formación 
teórica que se recolle nos contidos.  

Os contidos distribúense en cinco grandes bloques. O primeiro bloque céntrase no estudo da 
base molecular e fisicoquímica da vida, o nivel abiótico. Nel estúdanse os bioelementos e os 
enlaces químicos que posibilitan a formación das biomoléculas inorgánicas e orgánicas.  

O segundo bloque fixa a súa atención na célula, o seguinte nivel de complexidade da materia, 
como un sistema complexo integrador. Será a Teoría Celular a que servirá como marco teórico 
para explicar a célula como unidade de estrutura e función. 

O terceiro profundiza no estudo da herdanza a partir da Xenética clásica ou mendeliana. 
Céntrase no estudo da base química da herdanza, a Xenética Molecular, o concepto de xene e a 
súa estrutura, as mutacións e a súas implicacións evolutivas, a transcrición e a tradución. Tamén 
aborda nos novos desenvolvementos desta no campo da Enxeñaría Xenética, coas repercusións 
éticas e sociais derivadas da devandita manipulación xenética.  

O cuarto bloque iníciase co estudo dos microorganismos (particularmente nas bacterias) polo 
que é o punto de partida máis apropiado para tratar o tema da Biotecnoloxía, ou sexa as 
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aplicacións da Bioloxía en campos variados e de gran interese social e económico cada vez máis 
relevantes.  

Finalmente, o quinto bloque céntrase na Inmunoloxía salientando os mecanismos celulares 
e moleculares involucrados. Atende especialmente a disfuncións e deficiencias do Sistema 
Inmune humano de lamentable actualidade como o cancro, a enfermidades autoinmunes ou a 
SIDA.  

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 cun nivel alto 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. 
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2BB.2. CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

i 

e 

B1.1. Compoñentes químicos da vida. 
Concepto de bioelemento. Tipos, 
propiedades e funcións dos bioelementos. 

B1.2. Os enlaces químicos e a súa 
importancia en Bioloxía. 

B1.3. Biomoléculas: concepto, clasificación e 
técnicas de separación. 

B1.1. Determinar as propiedades 
fisicoquímicas dos bioelementos que os fan 
indispensables para a vida. Relacionar os 
enlaces químicos coa súa importancia 
biolóxica. 

BB1.1. Describe técnicas instrumentais e 
métodos físicos e químicos que permiten o 
illamento das moléculas e a súa contribución 
ao grande avance da experimentación 
biolóxica. 

CAA 

CMCCT 

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

CAA 

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

CMCCT 

CD 

i 
l 

e 

B1.4. Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e 
propiedades fisicoquímicas da auga que a fan 
unha molécula imprescindible para a vida. 
Funcións dos sales minerais. 

B1.5. Fisicoquímica das dispersións acuosas. 
Difusión, osmose e diálise. 

B1.2. Argumentar as razóns polas que a auga 
e os sales minerais son fundamentais nos 
procesos biolóxicos. 

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

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

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

CMCCT 

CAA 

CD 

d 

l 

B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, 
clasificación, estrutura, propiedades e 
funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 
prótidos e ácidos nucleicos. 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de 
moléculas que constitúen a materia viva, e 
relacionalos coas súas respectivas funcións 
biolóxicas na célula. 

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

CAA 
CSIEE 

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

CSIEE 
CMCCT 

BB1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos de CAA 
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diálise, centrifugación e electroforese, e 
interpreta a súa relación coas biomoléculas 
orgánicas. 

CMCCT 

CD 

i 

g 

B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, 
clasificación, estrutura, propiedades e 
funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 
prótidos e ácidos nucleicos. 

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que 
forman as macromoléculas biolóxicas e os 
enlaces que os unen. 

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. 

CMCCT 

CD 

i 

B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, 
clasificación, estrutura, propiedades e 
funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 
prótidos e ácidos nucleicos. 

B1.5. Determinar a composición química e 
describir a función, a localización e exemplos 
das principais biomoléculas orgánicas. 

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

l 

B1.7. Encimas: concepto, clasificación, 
propiedades e funcións. Catálise enzimática. 
Activación e inhibición enzimática. 
Alosterismo. 

B1.6. Comprender e diferenciar a función 
biocatalizadora dos encimas, con valoración 
da súa importancia biolóxica. 

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

CAA 

CMCCT 

l 

ñ 
B1.8. Vitaminas: concepto, clasificación e 
funcións. 

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas 
para o mantemento da vida. 

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

CAA 

CCEC 

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

i 
e 

B2.1. A célula como unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos. Teoría celular. 

B2.2. Evolución dos métodos de estudo das 
células. Preparación e procesamento das 
mostras para a observación ao microscopio 
óptico e electrónico. 

B2.3. Morfoloxía celular. Composición, 
estrutura, funcións e propiedades das 
envolturas e dos orgánulos celulares. 

B2.4. Modelos de organización celular en 
procariotas e eucarióticas. Células animais e 
vexetais. 

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de 
composición entre células procariotas e 
eucarióticas. 

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

CAA 
CMCCT 

CD 
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d 
e 

l 

B2.3. Morfoloxía celular. Composición, 
estrutura, funcións e propiedades das 
envolturas e dos orgánulos celulares. 

B2.4. Modelos de organización celular en 
procariotas e eucarióticas. Células animais e 
vexetais. 

B2.5. Observación microscópica de células 
procariotas e eucariotas tanto animais como 
vexetais. 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura 
dunha célula eucariótica animal e dunha 
vexetal, representar os seus orgánulos e 
describir a súa función. 

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

CSIEE 

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

CSIEE 
CAA 

i B2.6. Ciclo celular. 
B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as 
súas fases. 

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

CCL  

CD 

e 

l 

B2.7. División celular. Mitose en células 
animais e vexetais. 

B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da 
meiose para a reprodución sexual. 
Importancia da reprodución sexual na 
evolución dos seres vivos. 

B2.9. Observación de células en mitose. 
Estudo das fases da división celular. 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de 
división celular, e desenvolver os 
acontecementos que teñen lugar en cada 
fase. 

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

CAA 
CMCCT 

CD 

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

CAA 

CSIEE 

e 

B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da 
meiose para a reprodución sexual. 
Importancia da reprodución sexual na 
evolución dos seres vivos. 

B2.5. Argumentar a relación da meiose coa 
variabilidade xenética das especies. 

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

CAA 

CCL  

CMCCT 

e 

i 

m 

B2.10. Importancia da membrana nos 
fenómenos de transporte. Tipos de 
transporte. Endocitose e exocitose. 

B2.6. Examinar e comprender a importancia 
das membranas na regulación dos 
intercambios celulares para o mantemento 
da vida, e realizar experiencias sobre a 
plasmolise e a turxescencia. 

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. 

CAA 

CCL  

CSIEE 

l 

B2.11. Introdución ao metabolismo: 
catabolismo e anabolismo. 

B2.12. Reaccións metabólicas: aspectos 
enerxéticos e de regulación. 

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos 
de catabolismo e anabolismo, e establecer a 
relación entre ambos. 

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

CAA 
CSIEE 

CCL  
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e 
i 

f 

B2.13. Respiración celular: o seu significado 
biolóxico. Orgánulos celulares implicados no 
proceso respiratorio. 

B2.8. Describir as fases da respiración celular, 
identificando rutas e produtos iniciais e 
finais. 

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de 
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. 

CAA 

CMCCT 

i 

B2.14. Diferenzas entre as vías aeróbicas e 
anaeróbicas. 

B2.15. As fermentacións e as súas 
aplicacións. Observación do proceso de 
fermentación mediante lévedos. 

B2.9. Diferenciar a vía aeróbica da 
anaeróbica. 

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

CMCCT 

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

CCEC 

CSC 

l 
B2.16. Fotosíntese: localización celular en 
procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso 
fotosintético. Balance global. 

B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen 
lugar en cada fase da fotosíntese. 

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

CAA 
CSIEE 

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

CAA 

a 

l 
B2.17. Importancia biolóxica da fotosíntese. 

B2.11. Xustificar a importancia biolóxica da 
fotosíntese como proceso de biosíntese, 
individual para os organismos pero tamén 
global no mantemento da vida na Terra. 

BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica 
da fotosíntese para o mantemento da vida na 
Terra. 

CSC 

CCEC 

e 

i 
B2.18. Quimiosíntese. 

B2.12. Argumentar a importancia da 
quimiosíntese. 

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

Bloque 3. Xenética e evolución 

i 

d 

B3.1. Xenética molecular. Importancia 
biolóxica do ADN como portador da 
información xenética. Concepto de xene. 

B3.1. Analizar o papel do ADN como portador 
da información xenética. 

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

CCL  
CSC 

CCEC 



IES PINO MANSO: Dpto. Bioloxía e Xeoloxía 171 

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

l 
B3.2. Replicación do ADN. Etapas da 
replicación. Diferenzas entre o proceso 
replicativo entre eucarióticas e procariotas. 

B3.2. Distinguir as etapas da replicación e os 
encimas implicados nela. 

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

CAA 
CMCCT 

i 
l 

B3.3. ARN: tipos e funcións. 

B3.4. Fluxo da información xenética nos seres 
vivos. 

B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en procariotas e 
eucarióticas. O código xenético na 
información xenética. 

B3.3. Establecer a relación do ADN coa 
síntese de proteínas. 

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

CAA 
CMCCT 

i 

B3.3. ARN: tipos e funcións. 

B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en procariotas e 
eucarióticas. O código xenético na 
información xenética. 

B3.6. Resolución de problemas de xenética 
molecular. 

B3.4. Determinar as características e as 
funcións dos ARN. 

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

CAA 

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

CAA 
CMCCT 

g 
m 

B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en procariotas e 
eucarióticas. O código xenético na 
información xenética. 

B3.6. Resolución de problemas de xenética 
molecular. 

B3.7. Regulación da expresión xénica. 

B3.5. Elaborar e interpretar esquemas dos 
procesos de replicación, transcrición e 
tradución, e a regulación da expresión xénica. 

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

CD 
CMCCT 

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

CMCCT 

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

CAA 
CD 

e 

ñ 
B3.8. Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos. 

B3.6. Definir o concepto de mutación e 
distinguir os principais tipos e axentes 
mutaxénicos. 

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

CCL  

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

CAA 

CSC 
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h 

l 

ñ 

B3.9. Mutacións e cancro. 

B3.10. Implicacións das mutacións na 
evolución e na aparición de novas especies. 

B3.7. Relacionar mutación e cancro. Destacar 
a importancia das mutacións na evolución 
das especies. 

BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e 
o cancro, e determina os riscos que implican 
algúns axentes mutaxénicos. 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

a 
g 

B3.11. Enxeñaría xenética. Principais liñas 
actuais de investigación. Organismos 
modificados xeneticamente. 

B3.8. Desenvolver os avances máis recentes 
no ámbito da enxeñaría xenética, así como as 
súas aplicacións. 

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

CSIEE 

CSC 

CCEC 

a 
c 

d 

B3.12. Proxecto xenoma: repercusións sociais 
e valoracións éticas da manipulación xenética 
e das novas terapias xénicas. 

B3.9. Analizar os progresos no coñecemento 
do xenoma humano e a súa influencia nos 
novos tratamentos. 

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

CSC 
CCEC 

b 
e 

m 

B3.13. Xenética mendeliana. Teoría 
cromosómica da herdanza. Determinismo do 
sexo e herdanza ligada ao sexo e influída polo 
sexo. 

B3.10. Formular os principios da xenética 
mendeliana, aplicando as leis da herdanza na 
resolución de problemas, e establecer a 
relación entre as proporcións da 
descendencia e a información xenética. 

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

CAA 

CMCCT 

b 

i 
B3.14. Evidencias do proceso evolutivo. 

B3.11. Diferenciar evidencias do proceso 
evolutivo. 

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

CSIEE 

CCL  

m 
B3.15. Darwinismo e neodarwinismo: teoría 
sintética da evolución. 

B3.12. Recoñecer e diferenciar os principios 
da teoría darwinista e neodarwinista. 

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

CAA 

a 
B3.16. Xenética de poboacións. Frecuencias 
xénicas e a súa relación coa evolución. 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as frecuencias 
xénicas coa xenética de poboacións e a súa 
influencia na evolución. 

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

BB3.13.2. Comprende e aplica modelos de 
estudo das frecuencias xénicas na 
investigación privada e en modelos teóricos. 

CAA 
CMCCT 

CSIEE 
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d 

e 

l 

B3.17. A mutación e a recombinación xénica 
como procesos que xeran cambios e 
adaptacións. Principios da selección natural. 

B3.14. Recoñecer e indicar a importancia da 
mutación e a recombinación como motores 
da evolución. 

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

CSC 
CCEC 

l 
a 

B3.18. Evolución e biodiversidade. 

B3.19. Proceso de especiación. Modelos de 
especiación. 

B3.15. Analizar os factores que incrementan a 
biodiversidade e a súa influencia no proceso 
de especiación. 

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

CCEC 
CAA 

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

l 
m 

B4.1. Microbioloxía. Concepto de 
microorganismo. Microorganismos con 
organización celular e sen ela. 

B4.1. Diferenciar os tipos de 
microorganismos en función da súa 
organización celular. 

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

e 

B4.2. Virus, outras formas acelulares e 
partículas infectivas subvirais. Bacterias. 
Fungos microscópicos. Protozoos. Algas 
microscópicas. 

B4.3. Observación microscópica de 
protozoos, algas e fungos. 

B4.2. Describir as características estruturais e 
funcionais dos grupos de microorganismos. 

BB4.2.1. Analiza a estrutura e a composición 
dos microorganismos e relaciónaas coa súa 
función. 

CSIEE 

l 

m 

B4.4. Métodos de estudo dos 
microorganismos. Esterilización e 
pasteurización. 

B4.5. Realización de experiencias de cultivo 
de microorganismos. 

B4.3. Identificar os métodos de illamento, 
cultivo e esterilización dos microorganismos. 

BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais que 
permiten o illamento, o cultivo e o estudo 
dos microorganismos para a experimentación 
biolóxica. 

CD 

CMCCT 

a 

l 
B4.6. Microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 

B4.4. Valorar a importancia dos 
microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

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

CCL  

CMCCT 

b 
c 

d 

B4.7. Microorganismos como axentes 
produtores de doenzas. 

B4.5. Recoñecer e numerar as doenzas máis 
frecuentes transmitidas polos 
microorganismos, utilizando o vocabulario 
axeitado relacionado con elas. 

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

CSC 

CD 

a 

c 
B4.8. Biotecnoloxía. Utilización dos 
microorganismos nos procesos industriais: 

B4.6. Avaliar as aplicacións da biotecnoloxía e 
a microbioloxía na industria alimentaria e 

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

CAA 

CCEC 
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ñ 

produtos elaborados por biotecnoloxía. 

B4.9. Realización de experiencias con 
microorganismos fermentadores. 

farmacéutica, e na mellora do medio. aplicacións CSC 

CMCCT 

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

CCEC 
CSC 

CMCCT 

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

CD 

CMCCT 

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 
d 

e 

b 

B5.1. Concepto actual de inmunidade. 
Sistema inmunitario. Defensas internas 
inespecíficas. 

B5.1. Desenvolver o concepto actual de 
inmunidade. 

BB5.1.1. Analiza os mecanismos de 
autodefensa dos seres vivos e identifica os 
tipos de resposta inmunitaria. 

CAA 
CSIEE 

l 
i 

B5.2. Inmunidade específica: características e 
tipos (celular e humoral). Células 
responsables. 

B5.3. Identificación de células inmunitarias 
mediante a súa observación. 

B5.2. Distinguir inmunidade inespecífica e 
específica, así como as súas células 
respectivas. 

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

CCL  

i 

l 
B5.4. Mecanismo de acción da resposta 
inmunitaria. Memoria inmunolóxica. 

B5.3. Discriminar resposta inmune primaria e 
secundaria. 

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

e 

g 

i 

B5.5. Antíxenos e anticorpos. Estrutura dos 
anticorpos. Formas de acción. A súa función 
na resposta inmune. 

B5.4. Definir os conceptos de antíxeno e 
anticorpo, e identificar a estrutura dos 
anticorpos. 

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

CCL  
CAA 

i 
l 

B5.6. Reacción antíxeno-anticorpo: tipos e 
características. 

B5.5. Diferenciar os tipos de reacción 
antíxeno-anticorpo. 

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

CAA 

i 

l 
B5.7. Inmunidade natural e artificial ou 
adquirida. Soros e vacinas. A súa importancia 

B5.6. Diferenciar inmunidade natural e 
artificial, e soro e vacina. 

BB5.6.1. Destaca a importancia da memoria 
inmunolóxica no mecanismo de acción da 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

na loita contra as doenzas infecciosas. resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de 
vacinas e soros. 

m 

h 

ñ 

B5.8. Disfuncións e deficiencias do sistema 
inmunitario. Alerxias e inmunodeficiencias. 

B5.9. Sistema inmunitario e cancro. 

B5.7. Investigar a relación entre as 
disfuncións do sistema inmune e algunhas 
patoloxías frecuentes. 

BB5.7.1. Resume as principais alteracións e 
disfuncións do sistema inmunitario, e analiza 
as diferenzas entre alerxias e 
inmunodeficiencias. 

CCL  
CSIEE 

h 

g 

a 

B5.10. A SIDA e os seus efectos no sistema 
inmunitario. 

B5.8. Analizar e describir o ciclo do virus do 
VIH.  

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

CAA 

CD 

CCL  

e 
i 

B5.11. Doenzas autoinmunes. B5.9. Describir o proceso de autoinmunidade. 
BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas 
autoinmunes máis frecuentes, así como os 
seus efectos sobre a saúde. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

e 

a 

c 

B5.12. Anticorpos monoclonais e enxeñaría 
xenética. 

B5.13. Transplante de órganos e problemas 
de rexeitamento. Reflexión ética sobre a 
doazón de órganos, medula e sangue. 

B5.10. Argumentar e valorar os avances da 
inmunoloxía e a enxeñaría xenética nos 
tratamentos con anticorpos monoclonais e os 
transplantes de órganos, e a problemática do 
rexeitamento. 

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

CSC 
CCEC 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

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.  

CSC 
CCEC 
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2BB.3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

BB1.1.  

BB1.1. Enumera algunha das técnicas físicas 
que permiten o illamento dos compoñentes 
da materia viva. Coñece os principios da 
ultracentrifugación, electroforese e a 
cromatografía.  

CAA 

CMCCT 
0,5 X   

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB1.1.2.  

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

CAA 0,5 X   
Probas escritas 
Participación na clase 

BB1.1.3.  

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 

1 X   
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB1.2.1.  

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

CAA 2,5 X   
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CMCCT 1,5 X   
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB1.2.3. 

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 
1,5 X   

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Prácticas de laboratorio 

BB1.3.1.  BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de CAA 3 X   Probas escritas 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
biomoléculas orgánicas. Identifica a súa 
estrutura. Describe a súa función. 

CSIEE Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CSIEE 

CMCCT 
0,5 X   

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Prácticas de laboratorio 

BB1.3.3.  

BB1.3.3. Sinala as técnicas máis adecuadas 
(diálise, centrifugación ou electroforese) na 
separación e identificación das principais 
biomoléculas orgánicas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

0,5 X   

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
Prácticas de laboratorio 

BB1.4.1.  

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 

3 X  X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB1.5.1.  

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  2 X  X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB1.6.1.  

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

CAA 
CMCCT 

3  X  
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB1.7.1.  

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

CAA 

CCEC 
0,5  X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 
BB2.1.1.  BB2.1.1. Compara unha célula procariota con CAA 0,5 X   Probas escritas 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
unha eucariótica e enumera as estruturas e 
orgánulos citoplasmático presentes nelas. 
Identifica células procariotas e eucariotas en 
imaxes procedentes de microscopio óptico e 
electrónico. 

CMCCT 

CD 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB2.2.1.  

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

CSIEE 1,5 X X  
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB2.2.2.  

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 

CAA 
3 X X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB2.3.1.  

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 empaquetamento intermedios. 
Utiliza a nomenclatura axeitada para explicar 
un cariotipo. 

CCL  
CD 

1  X  
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB2.4.1.  

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 

CMCCT 

CD 
2  X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 

CSIEE 
1  X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB2.5.1.  BB2.5.1. Explica o significado biolóxico da CAA 1,5  X  Probas escritas 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
meiose. Compara a espermatoxénese coa 
ovoxénese. 

CCL  

CMCCT 

Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 
CCL  

CSIEE 
1,5  X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 
CSIEE 

CCL  
0,5  X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB2.8.1.  

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de 
orgánulo, o lugar onde se producen as 
diferentes fases da respiración celular, da 
ermentación, 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 
CMCCT 

4  X  
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB2.9.1. 

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

CMCCT 2  X  
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CCEC 

CSC 
2  X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB2.10.1. 
BB2.10.1 Enumera os tipos de organismos 
fotosintéticos. 

CAA 
CSIEE 

0,5  X  
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 3  X  
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BB2.11.1.  
BB2.11.1. Describe as consecuencias que 
tería para a vida na Terra a aniquilación dos 
organismos fotosintéticos. 

CSC 
CCEC 

0,5  X  
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB2.12.1.  
BB2.12.1. Pon exemplos do papel biolóxico 
dos organismos quimiosintéticos.  CCEC 0,5  X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

Bloque 3. Xenética e evolución 

BB3.1.1.  

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 trascendencia da aportación de 
Watson e Crick na Xenética molecular. 
Explica o concepto de xene. 

CCL  

CSC 

CCEC 

3   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB3.2.1.  

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 
2   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 

CMCCT 
1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB3.4.1.  
BB3.4.1. Describe o papel do ARNm, ARNt e 
ARNr na biosíntese de proteínas. CAA 1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB3.4.2.  

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

CAA 
CMCCT 

1,5   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CD 
CMCCT 

1,5   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB3.5.2.  BB3.5.2. Resolve casos prácticos de CMCCT 1   X Probas escritas 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
replicación, transcrición e tradución. Actividades escritas e orais 

Participación na clase 

BB3.5.3.  

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 
2   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB3.6.1.  
BB3.6.1. Explica as posibles causas da 
aparición de mutacións. CCL  1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 

CSC 
1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 
CSC 

CCEC 
0,5   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 
CSC 

CCEC 
1,5   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB3.8.1. 

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

CSIEE 
CSC 

CCEC 
1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CSC 

CCEC 
0,5   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB3.10.1. 

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 

CAA 

CMCCT 
3 X X  

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
mecanicamente exercicios de transmisión de 
caracteres autosómicos, caracteres ligados 
ao sexo e influídos polo sexo. Utiliza a 
nomenclatura axeitada para resolvelos. 

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

CSIEE 

CCL  
2   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 2   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CMCCT 1   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB3.13.2.  
BB3.13.2. Aplica a casos prácticos os 
modelos de estudo das frecuencias xénicas. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 
1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB3.14.1. 

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 

2   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CCEC 

CAA 
0,5   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

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

CSIEE 1 X X X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB4.2.1.  

BB4.2.1. Describe a estrutura e a 
composición dos microorganismos e formas 
acelulares. Relaciona a estrutura coa 
función. Explica o ciclo lítico e o lisoxénico 

CSIEE 3 X X X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
dos virus. 

BB4.3.1.  
BB4.3.1. Coñece as técnicas instrumentais 
que permiten o illamento, o cultivo e o 
estudo de bacterias e fungos. 

CD 

CMCCT 
1 X  X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CCL  

CMCCT 
1 X  X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB4.5.1.  

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

CSC 

CD 
1 X  X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

3 X X X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CCEC 
CSC 

CMCCT 
2 X X X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB4.6.3. 

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 

CMCCT 
2 X X X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

BB5.1.1. 

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

CAA 
CSIEE 

1   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CCL  1,5   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
inmunocompetentes. 

BB5.3.1.  
BB5.3.1. Explica como se produce a memoria 
inmunitaria. CAA 1,5   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB5.4.1.  

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 
1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB5.5.1.  
BB5.5.1. Describe os tipos de reacción 
antíxeno-anticorpo. CAA 1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB5.6.1.  
BB5.6.1. Relaciona a memoria inmunolóxica 
coa síntese de vacinas e soros. CAA 1   X 

Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

BB5.7.1. 

BB5.7.1. Pon exemplos das principais 
alteracións e disfuncións do sistema 
inmunitario. Diferencia as alerxias das 
inmunodeficiencias. Relaciona o cancro coa 
inmunidade. 

CCL  
CSIEE 

0,5   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CAA 
CD 

CCL  

1   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CSIEE 
CSC 

CCEC 

0,5   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 

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

CSC 
CCEC 

0,5   X 
Probas escritas 
Participación na clase 

BB5.10.2.  BB5.10.2. Aplica os seus coñecementos en 
Inmunidade para explicar o rexeitamento 

CAA 
CSC 

1   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumentos de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
nos transplantes, con especial atención ao 
CMH. 

CCEC Participación na clase 

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

CSC 
CCEC 

0,5   X 
Probas escritas 
Actividades escritas e orais 
Participación na clase 
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2BB.4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A Bioloxía de 2º Bacharelato segundo a nova normativa debe ter “no seu tratamento 
metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na realización de variadas e 
axeitadas tarefas experimentais que lle permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias 
no manexo de material de laboratorio, microscopios, técnicas de preparación e tinguidura de 
mostras, resolución de problemas e todos os aspectos que lle permitan afrontar no futuro 
estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento.” Este enfoque 
supón a principal novidade respecto a normativas anteriores. Lamentablemente esta novedosa 
perspectiva presenta moitas dificultades de ser encarada no noso Centro. O principal freo é a 
dificultade de acceso ao laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía por parte da profesora encargada da 
materia, cunha importante discapacidade, por carecer o Centro de ascensor. Por otro, a falta de 
microscopios suficientemente adecuados para poder examinar e aprender a partir do 
observado. Unha vía alternativa para seguir esta metodoloxía sería o uso de actividades TIC que 
permiten virtualmente desenvolver estes experimentos. Pero aquí de novo existe o escollo da 
sobreocupación das dúas aulas de informática que posúe o Centro, que impide o acceso nas 
horas desta materia. Ainda así tentaríase ao longo do curso e coa colaboración do alumnado 
matriculado solventar estes problemas na medida do posible, resaltando que sempre distaría 
moito de ser a metodoloxía ideal. 

A maioría dos alumnos matriculados na materia desexan o ano que ven estar na Universidade 
cursando carreiras que, en bastantes casos, esixen unha elevada puntuación para o seu acceso. 
Nesta materia a principal motivación que o alumno ten é conseguila. A avaliación externa 
efectuada os anos anteriores foi eminentemente teórica e contraria ao espíritu da normativa, 
tal e como se citou ao inicio deste apartado. Se considerase ademais que as orientacións do 
Grupo de traballo de Bioloxía das ABAU contradicen en bastantes puntos o establecido nos 
estandares de aprendizaxe, incluíndo contidos que os estándares non contemplan. O que 
priorizarase, neste escenario é a aprendizaxe de contidos. Para elo, utilizarase unha 
metodolóxica eminentemente maxistral xa que o imperativo para os alumnos é acadar a maior 
nota posible nesta materia. Espérase que o grupo de traballo arranxe esas contradiccións, pero 
non se sabe en que momento do curso presentará unhas novas orientacións, de facelo. 

A metodoloxía, polo tanto será maxistral. Cada unidade didáctica, será explicada co apoio de 
presentacións de elaboración propia co canón de vídeo. Dentro destas presentacións intégranse 
vídeos e gif relacionados co tema a tratar. Paralelamente ou ao final da unidade, os alumnos 
realizarán actividades escritas individualmente que serán corrixidas na aula. Voluntariamente, 
realizarán un esquema da unidade que será entregado o día da data do exame. 

2BB.5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

¨ Temas proporcionados pola profesora vía dixital. 
¨ Presentacións en Power Point da profesora. 
¨ Biblioteca de Recursos: documentais, vídeos, presentacións, páxinas específicas de 
internet. 
¨ Artigos de revistas especializadas, recortes de prensa, libros especializados (ou 
fragmentos dos mesmos). 
¨ Recursos audiovisuais: ordenador e canón de vídeo.  
¨ Debates e conferencias. 
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2BB.6. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN 
E PROMOCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas escritas 

• Probas obxectivas de control das distintas unidades. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Utilización de argumentos veraces e científicos para apoiar as respostas. 
• Utilización dun vocabulario correcto. 
• Orde, limpeza e estrutura da proba. 
• Caligrafía e ortografía adecuada. 

Actividades escritas e orais 

• Exercicios diversos realizados polo alumnado individualmente. 
• Elaboración de esquemas de cada unidade didáctica. 
• Traballos de investigación e busca bibliográfica en soporte de papel ou dixital. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados.  
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e 
adecuación. 
• Utilización de argumentos veraces e científicos para apoiar as respostas. 
• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de Internet. 
• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información 
sinxela ou para resolver unha actividade. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha). 
• Capacidade de sintetizar os contidos en táboas ou en debuxos esquemáticos. 
• Grado de elaboración de respostas propias a partir dos contidos. 
• Capacidade de relacionar conceptos. Reflexión e planteamento de cuestións novas. 
• Capacidade de argumentar e responder adecuadamente a preguntas sobre o tema.  
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Presentación dos esquemas acorde coas normas establecidas. 
• Utilización dun vocabulario correcto. 
• Caligrafía e ortografía adecuada. 
• Interese, motivación. 
• Data de entrega 

Participación nas clases 

• Intervencións na clase. 
• Seguimento das clases. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Nivel de adecuación das intervencións. 
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• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 
• Argumentación adecuada das opinións. Utilizacións de argumentos adecuados e 
significativos. 
• Formular preguntas que relacionen conceptos estudados con cuestións cotidianas ou 
contidos anteriores. 
• Uso de vocabulario axeitado. 
• Respectar a quenda de intervencións. 
• Interese e esforzo. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN CONTÍNUA 

Nun prazo máximo de 10 días desde a finalización dunha unidade didáctica realizarase unha 
proba escrita da mesma na que se incluirán unha representación dos estándares tratados na 
mesma. Ademais, efectuarase unha proba escrita para cada un dos 5 bloques nos que se divide 
a materia (proba xeral do bloque).  

O peso da cualificación da materia recaerá nas probas escritas. Para superar a materia deberá 
obterse polo menos un 4 en cada un dos bloques. A nota final de bloque calcularase sumando 
as notas obtidas nas probas escritas en cada unha das unidades do bloque e na proba xeral do 
bloque, cada unha delas multiplicada polo número de unidades que entraron na proba, e 
dividindo o resultado entre o número total de temas avaliados (1 por unidade máis o número 
de temas que entrou na proba xeral de bloque). Os bloques suspensos poderán recuperararse 
na avaliación final.  

Se por calquera causa os temas tratados nunha avaliación non se corresponderan con 
bloques completos, a nota da avaliación será a media dos exames realizados nesa avaliación. 
Esta nota da avaliación non será tida en conta para a cualificación da materia, si o farán as notas 
das probas realizadas. 

Á nota final acadada coas probas escritas sumarase ata un 20% polos outros instrumentos de 
avaliación. Un 10% corresponderá aos esquemas de cada unha das unidades didácticas 
desenvolvidas antes da avaliación final. O outro 10% incluirá as notas acadadas coa participación 
e a corrección na aula das actividades encomendadas. Aqueles alumnos cunha media de 5 ou 
superior optarán por estes dous puntos adicionais. Se nalgún dos bloques a nota está entre un 
4 e un 5, só poderán sumar un punto por estes instrumentos. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN FINAL 

Ao remate da terceira avaliación haberá unha proba final para aqueles alumnos que nun 
bloque acadaran menos dun 4 nas probas escritas correspondentes. Cada alumno deberá 
recuperar só aquelas partes nas que non acadara a cualificación mínima. A proba final pode 
incluir cuestións que inclúan diferentes bloques, neste caso ponderarase a puntuación da 
pregunta para cada bloque en concreto. 

A cualificación na avaliación final será o resultado da media das probas escritas de todos os 
bloques máis, para aqueles alumnos que nesta proba de recuperación saquen máis dun 4,5 
sumarán ata un punto por estes instrumentos. Se a nota é inferior a 4,5 non sumarán nada por 
estes instrumentos independentemente da media obtida coas probas escritas.  

Considerase non superada a materia cunha nota de menos dun 4 en algún dos bloques. 
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PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se un alumno/a non acadase o aprobado como cualificación final en xuño, deberá 
presentarse á proba de recuperación extraordinaria de setembro. Esta proba consistirá nun 
cuestionario que se realizará por escrito onde se resolverán diversas cuestión e supostos (entre 
5 e 20). Nas cuestións aparecerán de forma equitativa, unha representación dos estándares 
establecidos na programación representativos de cada bloque. Nesta proba o alumno deberá 
acadar unha nota mínima de 5 correspondente ao grado mínimo de consecución dos estándares. 
No caso de non responder ás cuestións relativas aos estándares dun bloque completo, 
considerase a materia non superada. 

2BB.7. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 

Na primeira semana do curso realizarase unha proba inicial que consiste nunha proba escrita 
con cuestións procedentes de probas de acceso á universidade de anos anteriores que os 
alumnos deberían poder superar cos coñecementos previos. Inclúe cuestións relativas á 
Bioquímica, organización celular, reprodución celular, problemas de Xenética mendeliana ou 
Microbioloxía estruturadas de forma idéntica á última proba ABAU. Esta proba será coavaliada 
seguindo as correccións publicadas pola CIUG. Incluirán na coavaliación algún consello respecto 
aos contidos, a presentación ou a argumentación das respostas. O alumno avaliado poderá facer 
alegacións sobre a nota ou os consellos do corrector. 
Os resultados obtidos permiten establecer unha primeira aproximación obxectiva do nivel dos 
alumnos tanto individualmente como do grupo, tanto a nivel xeral como respecto a bloques 
determinados; serve para que coñezan a páxina da CIUG onde teñen a súa disposición as probas 
ABAU e outros exames de acceso á Universidade de anos anteriores, así como ás correccións 
dos mesmos; familiariza ao alumnado co sistema de corrección por items utilizado tanto pola 
profesora como pola CIUG; aprenden a valorar a importancia dunha boa presentación, 
estrutura, caligrafía, da ausencia de faltas de ortografía e do uso dun vocabulario correcto que 
axúdalles a comprender ata qué punto facilita as labores de corrección e, con elo, predispón ao 
corrector a unha maior puntuación. 

2BB.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partimos da base de que cada alumno e alumna posúe unha serie de peculiaridades que o 
diferencia do resto dos seus compañeiros, xa que logo non todos eles van aprender ao mesmo 
ritmo, ou van ter as mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 
desenvolvementos educativos distintos, que se correspondan con eses intereses e aptitudes. 
Polo tanto, a educación organizarase atendendo á diversidade do alumnado. As medidas de 
atención á diversidade están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 
alumnado e á consecución das competencias básicas e os obxectivos marcados. 
No caso concreto desta materia, mantense unha relación moi activa e coordinada co 
Departamento de Orientación co fin de atender a todos os alumnos con dificultades. Do mesmo 
xeito, informarase e consultarase coas titoras dos alumnos sobre calquera incidencia observada 
nas aulas que repercuta tanto no desenvolvemento académico como no emocional dun alumno. 
En principio esta materia foi escollida polos alumnos, interésalles para poder acceder á carreira 
ou o ciclo superior do seu interese. Neste curso o alumnado é bastante homoxéneo respecto 
aos seus coñecementos e interese. A diversidade ben dada pola súa propia idiosincrasia. 
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Entre as medidas ordinarias está a adecuación da programación didáctica ás características do 
alumnado e a dispoñibilidade da profesora da materia durante 4 recreos para explicar contidos 
e procedementos a un alumno en concreto, así como para atender a outro tipo de necesidades. 
Ainda que o peso da avaliación da materia recae nas probas escritas, o feito de poder conseguir 
ata un 12 sobre 10 na materia alixeira un pouco a preocupación inherente neste nivel de 
conseguir á nota necesaria para acceder á carreira escollida. Esta preocupación é a principal 
presión que padecen os alumnos neste nivel e que lles dificulta, en moitos casos, a reflexión e a 
integración dos contidos, por falta de tempo. A elaboración de esquemas facilita esta reflexión. 
No desenvolvemento de cada un dos estándares utilizaranse diferentes estratexias co fin de 
facilitar o desenvolvemento dos mesmos. Así, no momento de encarar cada estándar, o 
profesorado tentará coñecer os coñecementos previos dos alumnos ademais de identificar os 
preconceptos. Aos alumnos nos que se detecte unha lagoa nos seus coñecementos, 
proporáselles unha explicación máis personalizada fóra das horas das materia. Por outro lado, 
procurarase sempre a conexión dos diferentes estándares cos coñecementos previos e que o 
proceso de aprendizaxe dos mesmos sexa gradual e adecuado ao seu nivel cognitivo.  

XEOLOXÍA 

XEO.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A materia de Xeoloxía de segundo curso de bacharelato pretende ampliar, afianzar e afondar 
nos coñecementos xeolóxicos e nas competencias que se foron adquirindo e traballando na ESO 
e na materia de Bioloxía e Xeoloxía en primeiro de bacharelato. 

A Xeoloxía é unha ciencia relativamente nova, pois non foi ata mediados do século XIX cando 
se dotou de métodos propios de traballo e dunha estrutura científica coherente, baseada sobre 
todo na descrición, na clasificación e na interpretación dos elementos inertes da natureza. A 
grande achega diferencial desta ciencia ao mundo científico é o novo concepto de tempo 
xeolóxico, cuxo tratamento será fundamental para o avance no estudo das transformacións da 
Terra desde a súa formación. Isto vai facer que, de xeito diferente ás demais ciencias da 
natureza, a Xeoloxía teña moi limitadas as posibilidades de experimentar e utilizar o método 
científico como ferramenta de traballo, potenciando a cambio a capacidade de observación, 
curiosidade, interpretación de datos e resolución de problemas. 

A materia contribúe a que o alumnado formalice e sistematice a construción de conceptos a 
través da procura de relacións entre eles e, moi especialmente, ao seu uso práctico. Isto halle 
permitir coñecer e comprender o funcionamento da Terra e dos acontecementos e os procesos 
xeolóxicos que acontecen, para, en moitos casos, poder intervir na mellora das condicións de 
vida. Estas capacidades serán moi importantes para quen desexe realizar estudos posteriores e 
que complementen a súa formación como individuo nunha sociedade cambiante e dinámica. 

A esta flexibilidade de pensamento axuda tamén a integración e a interconexión das 
disciplinas que a integran, que lle ofrecen ao alumnado unha visión global e integradora que 
posibilitará que poida afrontar con éxito os retos que terá ante si no futuro. O bacharelato debe, 
xa que logo, facilitar unha formación básica sólida sobre os aspectos que lle vaian permitir ao 
alumnado enfrontarse con éxito a estudos posteriores.  

O estudo da Xeoloxía como ciencia, que nace superando unha visión da Terra dominada por 
supersticións e relatos bíblicos, debe servir para o dominio de competencias que lle permitan 
ao alumno aprender a procurar, a compilar e a procesar información sen temor a reflexionar e 
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a interpretar os resultados, tomando decisións baseadas en probas e argumentos, con 
capacidade de diálogo crítico e construtivo, e valorando todas as fontes de información. Debe 
potenciar a imaxinación e a creatividade necesaria para a realización de traballos prácticos e a 
realización e interpretación de cortes e mapas xeolóxicos, adquirindo a competencia necesaria 
nas novas tecnoloxías que lle permitan manexar modelos e recrear hipóteses de xeito virtual, 
para unha comprensión mellor dos fenómenos, valorando as fortalezas e as debilidades dos 
medios tecnolóxicos, e respectando principios éticos no seu uso. 

O programa estrutúrase en dez bloques, cuns contidos que van permitir coñecer o 
comportamento global da Terra considerando a orixe e a natureza dos materiais presentes, o 
fluxo e o balance de enerxía, e os procesos dinámicos que o caracterizan. 

Estudaranse os principios fundamentais da Xeoloxía, a composición dos materiais (minerais 
e rochas), o seu recoñecemento e a súa utilidade para a sociedade, os elementos do relevo e as 
súas condicións de formación, os tipos de deformacións, a interpretación de mapas 
topográficos, a división do tempo xeolóxico, a posibilidade da ocorrencia de feitos graduais ou 
catastróficos, as interpretacións de mapas xeolóxicos sinxelos e cortes xeolóxicos, a análise de 
formacións litolóxicas ou a historia da Terra. Trabállase tamén no estudo da nova ciencia da 
planetoloxía, que amplía os coñecementos que temos da Terra ao resto dos planetas, sen 
esquecer que o noso planeta é o único que recicla a súa litosfera. 

Introdúcese un bloque sobre riscos xeolóxicos no que, de xeito sinxelo e abarcable para o 
alumnado deste nivel, se traballen riscos derivados de procesos xeolóxicos externos, internos 
ou meteorolóxicos. Prevese tamén o uso dos recursos renovables e non renovables, incidindo 
especialmente na súa exploración e na súa explotación sustentable. O alumnado deberá aplicar 
moitos dos coñecementos adquiridos e valorar a súa influencia para poder localizar catástrofes 
futuras e o seu grao de perigo asociado. 

Preséntase a Xeoloxía de España e, particularmente, a de Galicia para que, logo de vistos, 
traballados e adquiridos os coñecementos xeolóxicos xerais, os alumnos e as alumnas os poidan 
aplicar ao seu ámbito. Para iso, e como compoñente básico dun curso ao que se lle quere 
outorgar un enfoque nomeadamente práctico, inclúese un bloque sobre o traballo de campo, 
na medida en que constitúe unha ferramenta esencial para abordar a maioría das investigacións 
e dos estudos en Xeoloxía. Así, boa parte dos coñecementos que se propoñen han atopar un 
marco natural onde aplicalos, ver a súa utilidade ou analizar o seu significado. 
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XEO.2 CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo 

i 
l  

B1.1. Perspectiva xeral da Xeoloxía, os seus 
obxectos de estudo, os seus métodos de 
traballo e a súa utilidade científica e social: 
definición de Xeoloxía e especialidades. O 
traballo dos/das xeólogos/as. 

B1.1. Definir a ciencia da Xeoloxía e as súas 
principais especialidades, e comprender o 
traballo realizado polos/as xeólogos/as. 

XB1.1.1. Comprende a importancia da 
Xeoloxía na sociedade, e coñece e valora o 
traballo dos/das xeólogos/as en distintos 
ámbitos sociais. 

CMCCT 
CSC 

l B1.2. A metodoloxía científica e a Xeoloxía.  
B1.2. Aplicar as estratexias propias do 
traballo científico na resolución de problemas 
relacionados coa Xeoloxía. 

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

CCEC 
CAA 

i 
e 
 

B1.3. Tempo xeolóxico e principios 
fundamentais da Xeoloxía. 

B1.3. Entender o concepto de tempo 
xeolóxico e os principios fundamentais da 
Xeoloxía, como os de horizontalidade, 
superposición, actualismo e uniformismo. 

 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. 

CMCCT 
CAA 

l 
B1.4. A Terra como planeta dinámico e en 
evolución. A Tectónica de Placas como teoría 
global da Terra. 

B1.4. Analizar o dinamismo terrestre 
explicado segundo a teoría global da 
tectónica de placas. 

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

CAA 

l 
B1.5. Xeoplanetoloxía: características dos 
demais planetas e da Lúa, en comparación 
coa evolución xeolóxica do noso planeta.  

B1.5. Analizar a evolución xeolóxica da Lúa e 
doutros planetas do Sistema Solar, 
comparándoas coa da Terra. 

XB1.5.1. Analiza información xeolóxica da Lúa 
e doutros planetas do Sistema Solar, e 
compáraa coa evolución xeolóxica da Terra. 

CAA 
CMCCT 

b 
a 
d 

B1.6. Xeoloxía na vida cotiá. Problemas 
ambientais e xeolóxicos globais. 

B1.6. Observar as manifestacións da Xeoloxía 
no ámbito diario e identificar algunhas 
implicacións na economía, na política, no 
desenvolvemento sustentable e no ambiente. 

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. 

 CMCCT 
 CSC  

Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas 

i 
l 

B2.1. Materia mineral e concepto de mineral. 
Relación entre estrutura cristalina, 
composición química e propiedades dos 
minerais. Mineraloides. 

B2.1. Describir as propiedades que 
caracterizan a materia mineral; comprender e 
sinalar a súa variación como unha función da 
estrutura e a composición química dos 

XB2.1.1. Identifica as características que 
determinan a materia mineral, por medio de 
actividades prácticas con exemplos de 
minerais con propiedades contrastadas, 

CMCCT 
CAA 
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B2.2. Relación entre as características dos 
minerais e a súa utilidade práctica. 
B2.3. Comprobación das características da 
materia mineral. 

minerais; e recoñecer a utilidade dos 
minerais polas súas propiedades.  

relacionando a utilización dalgúns minerais 
coas súas propiedades.  

l 
d 

B2.4. Clasificación químico-estrutural dos 
minerais. 
B2.5. Técnicas para a identificación de 
minerais.  
B2.6. Recoñecemento de visu das especies 
minerais máis comúns. 

B2.2. Coñecer e identificar os grupos de 
minerais máis importantes segundo unha 
clasificación químico-estrutural, e nomear e 
distinguir de visu diferentes especies 
minerais. 

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. 

CMCCT 

i 
e 

B2.7. Formación, evolución e transformación 
dos minerais. Estabilidade e inestabilidade 
mineral. 
B2.8. Os diagramas de fases e a evolución e 
transformación dos minerais. 

B2.3. Analizar as condicións fisicoquímicas na 
formación dos minerais, e comprender e 
describir as causas da evolución, da 
inestabilidade e da transformación mineral, 
utilizando diagramas de fases sinxelos. 

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. 

CAA 
CCL 

i 

B2.9. Procesos xeolóxicos formadores de 
minerais e rochas: magmáticos, 
metamórficos, hidrotermais, superxénicos e 
sedimentarios. 
B2.10. Principais minerais orixinados nos 
diferentes procesos xeolóxicos.  

B2.4. Coñecer e identificar os principais 
ambientes e procesos xeolóxicos formadores 
de minerais e rochas, e identificar algúns 
minerais coa súa orixe máis común 
(magmática, metamórfica, hidrotermal, 
superxénica ou sedimentaria). 

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. 

CAA 

Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas 

i 
l 

B3.1. Concepto de rocha e descrición das 
súas principais características. Criterios de 
clasificación. Clasificación dos principais 
grupos de rochas ígneas, sedimentarias e 
metamórficas. 
B3.2. Ciclo das rochas. Relación coa tectónica 
de placas.  
B3.3. Técnicas de identificación e 
recoñecemento de visu das rochas máis 
comúns en Galicia. 

B3.1. Explicar o concepto de rocha e os 
criterios de clasificación; diferenciar e 
identificar polas súas características diversos 
tipos de formacións de rochas, e identificar 
os principais grupos de rochas ígneas 
(plutónicas e volcánicas), sedimentarias e 
metamórficas. 

XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as 
súas principais características.  CMCCT 

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. 

CCEC 
CMCCT 
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d 
i 

B3.4. Orixe das rochas ígneas. Conceptos e 
propiedades dos magmas. Evolución e 
diferenciación magmática. 
B3.5. Clasificación das rochas ígneas. Rochas 
ígneas en Galicia. 

B3.2. Coñecer a orixe das rochas ígneas, 
analizando a natureza dos magmas e 
comprendendo os procesos de xeración, 
diferenciación e localización dos magmas.  

XB3.2.1. Describe a evolución do magma 
segundo a súa natureza, utilizando diagramas 
e cadros sinópticos.  

CMCCT 

i 
e 

B3.6. Orixe das rochas sedimentarias. 
Proceso sedimentario: meteorización, 
erosión, transporte, depósito e diaxénese. 
Cuncas e ambientes sedimentarios. 
B3.7. Clasificación das rochas sedimentarias. 
B3.8. Cuncas sedimentarias galegas.  

B3.3. Coñecer e diferenciar a orixe dos 
sedimentos e das rochas sedimentarias, 
analizando o proceso sedimentario desde a 
meteorización á diaxénese, e identificar as os 
tipos de medios sedimentarios.  

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. 

CCL 
CMCCT 

i 
e 

B3.9. Orixe das rochas metamórficas. Tipos 
de metamorfismo. Facies metamórficas e 
condicións fisicoquímicas de formación. 
B3.10. Clasificación das rochas metamórficas. 
Metamorfismo en Galicia. 

B3.4. Coñecer e identificar a orixe das rochas 
metamórficas, diferenciando as facies 
metamórficas en función das condicións 
fisicoquímicas.  

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. 

CMCCT 
CSIEE 

l 
B3.11. Fluídos hidrotermais e a súa expresión 
en superficie. Depósitos hidrotermais e 
procesos metasomáticos.  

B3.5. Coñecer e diferenciar a natureza dos 
fluídos hidrotermais, os depósitos e os 
procesos metasomáticos asociados.  

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. 

CD 
CMCCT 

l 
d 

B3.12. Magmatismo, sedimentación, 
metamorfismo e hidrotermalismo no marco 
da tectónica de placas 
B3.13. Hidrotermalismo en Galicia. 

B3.6. Comprender e describir a actividade 
ígnea, sedimentaria, metamórfica e 
hidrotermal como fenómenos asociados á 
tectónica de placas. 

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

CMCCT 
CCEC 

Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global 

i B4.1. Evolución histórica desde a deriva 
continental á tectónica de placas. 

B4.1. Coñecer e indicar como é o mapa actual 
das placas tectónicas, e comparar este cos 

XB4.1.1. Compara, en diferentes partes do 
planeta, o mapa simplificado de placas CAA 
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e B4.2. Mapa das placas tectónicas. mapas simplificados. tectónicas con outros máis actuais achegados 
pola Xeoloxía e a Xeodesia. 

CD 

i 

B4.3. Límites das placas. Procesos intraplaca 
e interplaca. Evolución futura. 
B4.4. Cálculo informático do movemento de 
calquera punto respecto as outras placas. 
B4.5. Causas do movemento das placas. 
Relación coa dinámica do interior do planeta. 

B4.2. Coñecer e indicar canto, como e por 
que se moven as placas tectónicas.  

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.  

CD 

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

CAA 

i B4.6. Mecánica de rochas. Esforzos e 
deformacións. 

B4.3. Comprender e explicar como se 
deforman as rochas. 

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

CCL 
CMCCT 

e 
m 

B4.7. Principais estruturas xeolóxicas: dobras 
e fallas.  

B4.4. Describir as principais estruturas 
xeolóxicas.  

XB4.4.1. Coñece as principais estruturas 
xeolóxicas. 

CCL 
CAA 

e 
l 

B4.8. Evolución dos oróxenos. Procesos 
oroxénicos e Xeoloxía galega.  

B4.5. Describir as características dun 
oróxeno, e relacionar o relevo galego coas 
principais oroxenias. 

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

CCL 
CAA 

b 
i 

B4.9. Relación da tectónica de placas cos 
principais aspectos da xeoloxía e o paleoclima 
do planeta. 
B4.10. Sismicidade, vulcanismo e tectónica de 
placas. 

B4.6. Relacionar a tectónica de placas con 
algúns aspectos xeolóxicos: relevo, clima e 
cambio climático, variacións do nivel do mar, 
distribución de rochas, estruturas xeolóxicas, 
sismicidade e vulcanismo. 

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

CAA 

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

CAA 
CMCCT 

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

CAA 
CMCCT 

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

CAA 
CSIEE 

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

CMCCT 

e 
g 

B4.11. A tectónica de placas e a historia 
da Terra. Modelos informáticos para describir 
a evolución pasada e futura das placas 

B4.7. Describir a tectónica de placas e os seus 
antecedentes históricos. 

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. 

CD 
CMCCT 

Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos 
l 
m 

B5.2. Axentes causantes dos procesos 
xeolóxicos externos. 

B5.1. Recoñecer a capacidade 
transformadora dos procesos externos. 

XB5.1.1. Comprende e analiza como os 
procesos externos transforman o relevo. CAA 

a 
b 
l 

B5.3. Axentes atmosféricos, augas 
continentais e mariñas e seres vivos, incluída 
a acción antrópica, como axentes que 
orixinan os procesos xeolóxicos externos. 

B5.2. Identificar o papel da atmosfera, a 
hidrosfera e a biosfera e, nela, a acción 
antrópica. 

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

CMCCT 

a 
e 
h 

B5.4. Radiación solar e gravidade como 
motores dos procesos xeolóxicos externos. 

B5.3. Distinguir a enerxía solar e a gravidade 
como motores dos procesos externos. 

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

CAA 

e 
B5.5. Meteorización: tipos. 
B5.6. Procesos edafoxenéticos. Evolución e 
tipos de solo. 

B5.4. Coñecer e describir os principais 
procesos de meteorización física e química, 
entender os procesos de edafoxénese, e 
coñecer e identificar os principais tipos de 
chans. 

XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteorización. CMCCT 

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

CMCCT 
CAA 

e 
l 

B5.7. Movementos de ladeira: tipos; factores 
que inflúen nos procesos. 

B5.5. Comprender e diferenciar os factores 
que inflúen nos movementos de ladeira e os 
principais tipos. 

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

CMCCT 
 

a 
c 
i 

B5.8. Acción xeolóxica da auga. Distribución 
da auga na Terra. Ciclo hidrolóxico. 

B5.6. Analizar a distribución da auga no 
planeta Terra e o ciclo hidrolóxico. 

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

CMCCT 
CAA 

a 
l 
e 

B5.9. Augas superficiais: procesos e formas 
resultantes. 

B5.7. Analizar a influencia do escoamento 
superficial como axente modelador e 
diferenciar as súas formas resultantes. 

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

CAA 
CSIEE 
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i 
e 

B5.10. Glaciares: tipos, procesos e formas 
resultantes. 

B5.8. Comprender e describir os procesos 
glaciares e as súas formas resultantes. 

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

CMCCT 
CAA 

i 
e 

B5.11. O mar: ondas, mareas e correntes de 
deriva. Procesos e formas resultantes. 

B5.9. Comprender e describir os procesos 
xeolóxicos derivados da acción mariña e a 
formas resultantes. 

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

CMCCT 
CAA 

i 
e 

B5.12. Acción xeolóxica do vento: procesos e 
formas resultantes. Desertos. 

B5.10. Comprender e describir os procesos 
xeolóxicos derivados da acción eólica e 
relacionalos coas formas resultantes. 

XB5.10.1. Diferencia formas resultantes da 
modelaxe eólica. CMCCT 

e 
l 

B5.13. Circulación atmosférica e situación dos 
desertos. Principais desertos do planeta. 

B5.11. Entender a relación entre a circulación 
xeral atmosférica e a localización dos 
desertos. 

XB5.11.1. Sitúa a localización dos principais 
desertos. CMCCT 

l 
i 

B5.14. Litoloxía e relevo (relevo cárstico e 
granítico). 

B5.12. Coñecer algúns relevos singulares 
condicionados pola litoloxía 
(modelaxe cárstica e granítica). 

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

i 
l 

B5.15. Estrutura e relevo. Relevos estruturais. B5.13. Analizar a influencia das estruturas 
xeolóxicas no relevo. 

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

g 
l 

B5.16. Relacións entre as paisaxes e os 
procesos xeolóxicos externos. 
B5.17. A paisaxe galega e os procesos 
xeolóxicos responsables. Xeomorfoloxía de 
Galicia. 

B5.14. Interpretar fotografías de paisaxes en 
relacións cos axentes e os procesos 
xeolóxicos externos. 

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.  

CD 

Bloque 6. Tempo xeolóxico e Xeoloxía histórica 

c 
m 

B6.1. O tempo en Xeoloxía. Debate sobre a 
idade da Terra. Uniformismo fronte a 
catastrofismo. Rexistro estratigráfico. 

B6.1. Analizar o concepto do tempo xeolóxico 
e entender a natureza do rexistro 
estratigráfico e a duración de diversos 
fenómenos xeolóxicos. 

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. 

 CSC 
CSIEE 

e 
l 

B6.2. Método do actualismo: aplicación á 
reconstrución paleoambiental. Estruturas 
sedimentarias e bioxénicas. 
Paleoclimatoloxía. 

B6.2. Entender a aplicación do método do 
actualismo á reconstrución paleoambiental; 
coñecer e indicar algúns tipos de estruturas 
sedimentarias e bioxénicas, e a súa 
aplicación; e utilizar os indicadores 

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

CAA 

XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas estruturas CMCCT 
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paleoclimáticos máis representativos. sedimentarias orixinadas por correntes 
(ripples e estratificación cruzada) e 
bioxénicas (galerías e pistas), e utilízaas para 
a reconstrución paleoambiental. 

CAA 

i 
a 

B6.3. Métodos de datación: xeocronoloxía 
relativa e absoluta. Principio de 
superposición dos estratos. 
Fósiles. Bioestratigrafía. Métodos 
radiométricos de datación absoluta. 
B6.4. Interpretación de cortes xeolóxicos e de 
mapas topográficos. Elaboración e 
interpretación de columnas estratigráficas. 

B6.3. Coñecer e diferenciar os principais 
métodos de datación absoluta e relativa; 
aplicar o principio de superposición de 
estratos e derivados para interpretar cortes 
xeolóxicos; e entender os fósiles guía como 
peza clave para a datación bioestratigráfica.  

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.  

CMCCT 
CAA 

i 
e 

B6.5. Táboa de tempo xeolóxico: unidades 
cronoestratigráficas e xeocronolóxicas.  

B6.4. Identificar as principais unidades 
cronoestratigráficas que conforman a táboa 
de tempo xeolóxico. 

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

CMCCT 
CCEC 

c 
l 

B6.6. Xeoloxía histórica. Evolución xeolóxica e 
biolóxica da Terra desde o arcaico á 
actualidade, resaltando os principais eventos. 
Primates e evolución do xénero Homo. 

B6.5. Coñecer e indicar os principais eventos 
globais acontecidos na evolución da Terra 
desde a súa formación.  

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

CMCCT  
CSIEE 

a 
b 
c 
m 

B6.7. Cambio climáticos naturais. Relación 
entre fenómenos naturais e cambios 
climáticos. 
B6.8. Cambio climático actual. Influencia da 
actividade humana. 

B6.6. Diferenciar os cambios climáticos 
naturais e os inducidos 
pola actividade humana.  

XB6.6.1. Relaciona fenómenos naturais con 
cambios climáticos, e valora a influencia da 
actividade humana. 

 CSC 
CAA 

Bloque 7. Riscos xeolóxicos 

i B7.1. Riscos naturais: perigo, vulnerabilidade, 
exposición e custo. 

B7.1. Coñecer e identificar os principais 
termos no estudo dos riscos naturais.  

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

CMCCT 
CAA 

e 
i 

B7.2. Clasificación dos riscos naturais: 
endóxenos, exóxenos e extraterrestres.  

B7.2. Caracterizar os riscos naturais en 
función da súa orixe: endóxena, exóxena e 
extraterrestre. 

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

CMCCT 

e B7.3. Principais riscos endóxenos: terremotos B7.3. Analizar en detalle algúns dos principais XB7.3.1. Analiza casos concretos dos CAA 
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a e volcáns. 
B7.4. Principais riscos exóxenos: movementos 
de ladeira, inundacións e dinámica litoral. 

fenómenos naturais: terremotos, erupcións 
volcánicas, movementos de ladeira, 
inundacións e dinámica litoral. 

principais fenómenos naturais que acontecen 
no noso país: terremotos, erupcións 
volcánicas, movementos de ladeira, 
inundacións e dinámica litoral. 

c 
e 

B7.5. Situar os principais riscos endóxenos e 
esóxenos do noso país. Relaciona a súa 
distribución coas características xeolóxicas de 
cada zona. 

B7.4. Comprender e sinalar a distribución 
destes fenómenos naturais no noso país e 
saber onde hai maior risco. 

XB7.4.1. Coñece os riscos máis importantes 
no noso país e relaciona a súa distribución 
con determinadas características de cada 
zona. 

CAA 
CMCCT 

a 
h 

B7.6. Análise e xestión de riscos: cartografías 
de inventario, susceptibilidade e grao de 
perigo. 

B7.5. Entender as cartografías de risco.  XB7.5.1. Interpreta as cartografías de risco.  CAA 

a 
m 
c 

B7.7. Prevención: campañas e medidas de 
autoprotección. 

B7.6. Valorar a necesidade de levar a cabo 
medidas de autoprotección. 

XB7.6.1. Coñece e valora as campañas de 
prevención e as medidas deautoprotección. 

CAA 
CSC 

a 
h 

B7.8. Análise dos principais fenómenos 
naturais acontecidos no planeta e en Galicia 
durante o curso escolar 

B7.7. Analizar os principais fenómenos 
naturais que aconteceron durante o curso 
escolar. 

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

CAA 

Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas 

a 
h 

B8.1. Recursos renovables e non renovables. 

B8.1. Comprender e diferenciar os conceptos 
de recursos renovables e non renovables, e 
identificar os tipos de recursos naturais de 
tipo xeolóxico. 

XB8.1.1. Coñece e identifica os recursos 
naturais como renovables ou non renovables.  CMCCT 

c 
l 

B8.2. Clasificación dos recursos minerais e 
enerxéticos en función do seu interese 
económico, social e ambiental. 

B8.2. Clasificar os recursos minerais e 
enerxéticos en función da súa utilidade.  

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. 

CMCCT 
CAA 

a 
c 
h 
m 

B8.3. Depósitos minerais. Conceptos de 
reservas e leis. Principais tipos de depósitos 
de interese económico a nivel mundial. 

B8.3. Explicar o concepto de depósito mineral 
como recurso explotable, distinguindo os 
principais tipos de interese económico. 

XB8.3.1. Localiza información na rede de 
diversos tipos de depósitos, e relaciónaos con 
algún dos procesos xeolóxicos formadores de 
minerais e de rochas.  

CD 
CAA 
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a 
h 

B8.4. Exploración, avaliación e explotación 
sustentable de recursos minerais e 
enerxéticos. 

B8.4. Coñecer e identificar as etapas e as 
técnicas empregadas na exploración, na 
avaliación e na explotación sustentable dos 
recursos minerais e enerxéticos. 

XB8.4.1. Elabora táboas e gráficos sinxelos a 
partir de datos económicos de explotacións 
mineiras, estima un balance económico e 
interpreta a evolución dos datos. 

CMCCT 
CAA 

a 
b 
h 

B8.5. Xestión e protección ambiental nas 
explotacións de recursos minerais e 
enerxéticos 

B8.5. Entender a xestión e protección 
ambiental como unha cuestión inescusable 
para calquera explotación dos recursos 
minerais e enerxéticos. 

XB8.5.1. Compila información ou visita 
algunha explotación mineira concreta, e 
emite unha opinión crítica fundamentada nos 
datos obtidos e/ou nas observacións 
realizadas. 

 CSC 
CCL 

e 
d 

B8.6. Ciclo hidrolóxico e augas subterráneas. 
Nivel freático, acuíferos e resurxencias. 
Circulación da auga a través dos materiais 
xeolóxicos. 

B8.6. Explicar conceptos relacionados coas 
augas subterráneas, como acuíferos e os seus 
tipos, nivel freático, mananciais, 
resurxencias e os seus tipos, ademais de 
coñecer a circulación da auga a través dos 
materiais xeolóxicos. 

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

CMCCT 
CAA 

a 
b 
c 
h 

B8.7. A auga subterránea como recurso 
natural: captación e explotación sustentable. 
Posibles problemas ambientais: salinización 
de acuíferos, subsidencia e contaminación. 
Contaminación das augas subterráneas en 
Galicia.  

B8.7. Valorar a auga subterránea como 
recurso e a influencia humana na súa 
explotación. Coñecer e indicar os posibles 
efectos ambientais dunha inadecuada 
xestión. 

XB8.7.1. Comprende e valora a influencia 
humana na xestión as augas subterráneas, 
expresando a opinión sobre os efectos desta 
en medio.  

 CSC 

Bloque 9. Xeoloxía de España 

i 
e 

B9.1. Principais dominios xeolóxicos da 
Península Ibérica, as Baleares e as Canarias.  

B9.1. Coñecer e identificar os principais 
dominios xeolóxicos de España: Varisco, 
oróxenos alpinos, grandes concas e Illas 
Canarias. 

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

CMCCT 
CSC  

e 
i 

B9.2. Principais eventos xeolóxicos na historia 
da Península Ibérica, as Baleares e as 
Canarias: orixe do Atlántico, do Cantábrico e 
do Mediterráneo, e formación das principais 
cordilleiras e concas. 

B9.2. Explicar a orixe xeolóxica da Península 
Ibérica, as Baleares e as Canarias, e 
interpretar mapas e modelos gráficos que 
simulen a evolución da península, as illas e os 
mares que as rodean. 

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.  

CD 
CMCCT 
CSC  

l B9.4. Evolución dos procesos xeodinámicos  B9.3. Explicar a historia xeolóxica de Iberia, XB9.3.1. Coñece e enumera os principais CMCCT 
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do planeta relacionados coa historia 
xeolóxica de Iberia, as Baleares e as Canarias.  

as Baleares e as Canarias, e os eventos 
relacionados coa tectónica de placas. 

acontecementos xeolóxicos que aconteceron 
no planeta, que estean relacionados coa 
historia de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

CAA 

l 
e 

B9.5. Evolución xeolóxica de Galicia no marco 
da tectónica de placas. Unidades 
paleoxeográficas de Galicia. 

B9.4. Explicar a Xeoloxía de Galicia como 
parte do dominio Varisco, resultado da 
historia xeolóxica do planeta e a tectónica de 
placas.  

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. 

CAA 

Bloque 10. Xeoloxía de campo 

l 
m 

B10.1. Metodoloxía científica e traballo de 
campo. Normas de seguridade e 
autoprotección no campo. 
B10.2. Equipo de campo do/da xeólogo/a. 

B10.1. Coñecer e identificar as principais 
técnicas que se utilizan na xeoloxía de campo 
e manexar algúns instrumentos básicos. 

XB10.1.1. Utiliza o material de campo 
(martelo, caderno, lupa e compás).  CSIEE 

g 
e 

B10.3. Técnicas de interpretación cartográfica 
e orientación. Lectura de mapas xeolóxicos 
sinxelos. 
B10.4. De cada práctica de campo: 
- Estudos previos de consulta de mapas, 
fotografías aéreas, bibliografía, etc. 
- Confirmación no itinerario da xeoloxía 
básica da rexión e os elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar.  
- Avaliación dos elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar. 

B10.2. Ler mapas xeolóxicos sinxelos dunha 
comarca ou rexión.  

XB10.2.1. Le mapas xeolóxicos sinxelos, 
fotografías aéreas e imaxes de satélite, que 
contrasta coas observacións no campo.  

CD 

 

B10.3. Técnicas de interpretación cartográfica 
e orientación. Lectura de mapas xeolóxicos 
sinxelos. 
B10.4. De cada práctica de campo: 
- Estudos previos de consulta de mapas, 
fotografías aéreas, bibliografía, etc. 
- Confirmación no itinerario da xeoloxía 
básica da rexión e os elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar.  

B10.3. Observar os principais elementos 
xeolóxicos dos itinerarios.  

XB10.3.1. Coñece e describe os principais 
elementos xeolóxicos do itinerario.  

CAA 
CMCCT 
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- Avaliación dos elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar.  

g 
e 

B10.3. Técnicas de interpretación cartográfica 
e orientación. Lectura de mapas xeolóxicos 
sinxelos. 
B10.4. De cada práctica de campo: 
- Estudos previos de consulta de mapas, 
fotografías aéreas, bibliografía, etc. 
- Confirmación no itinerario da xeoloxía 
básica da rexión e os elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar.  
- Avaliación dos elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar. 

B10.4. Utilizar as principais técnicas de 
representación de datos xeolóxicos.  

XB10.3.2. Observa e describe afloramentos 
da zona.  

CMCCT 
CCL 

h 
m 

B10.3. Técnicas de interpretación cartográfica 
e orientación. Lectura de mapas xeolóxicos 
sinxelos. 
B10.4. De cada práctica de campo: 
- Estudos previos de consulta de mapas, 
fotografías aéreas, bibliografía, etc. 
- Confirmación no itinerario da xeoloxía 
básica da rexión e os elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar.  
- Avaliación dos elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar. 

B10.5. Integrar a xeoloxía local do itinerario 
na xeoloxía rexional. 

XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras de 
rochas, minerais e fósiles da zona. 

CAA 
CMCCT 

XB10.4.1. Utiliza as principais técnicas de 
representación de datos xeolóxicos 
(columnas estratigráficas, cortes xeolóxicos 
sinxelos e mapas xeotemáticos). 

CMCCT 

XB10.5.1. Reconstrúe a historia xeolóxica da 
rexión e identifica os procesos activos. CAA 

e 
h 

B10.4. De cada práctica de campo: 
- Estudos previos de consulta de mapas, 
fotografías aéreas, bibliografía, etc. 
- Confirmación no itinerario da xeoloxía 
básica da rexión e os elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar.  
- Avaliación dos elementos singulares do 
patrimonio xeolóxico do lugar  

B10.6. Recoñecer os recursos e procesos 
activos.  

XB10.6.1. Coñece e analiza os seus principais 
recursos e riscos xeolóxicos.  

CAA 
CMCCT 
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h 
a 
m 

B10.5. Concepto de patrimonio xeolóxico e 
puntos de interese xeolóxico (PIX). Principais 
exemplos en Galicia 

B10.7. Entender as singularidades do 
patrimonio xeolóxico. 

XB10.7.1. Comprende a necesidade de 
apreciar, valorar, respectar e protexer os 
elementos do patrimonio xeolóxico. 

 CSC 

 
 

XEO.3 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización (Avaliación) Instrumento de 
avaliación 1ª 2ª 3ª 

Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo 

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

CMCCT 
CSC 

0,2 X   
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

XB1.2.1.  XB1.2.1. Seleccionar información e analizar 
datos. 

CCEC 
CAA 

0,2 X   

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

CMCCT 
CAA 

1,5 X   

XB1.4.1.  XB1.4.1. Relacionar procesos xeolóxicos coa 
Tectónica de Placas. CAA 0,2 X   

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

CAA 
CMCCT 

0,4 X   

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

CMCCT 
CSC  

0,1 X   

Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas 

XB2.1.1. XB2.1.1. Describir o concepto de mineral. 
Explicar algunhas propiedades físicas dos 

CMCCT 1,7 X   
ESCRITOS 
Probas escritas 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización (Avaliación) Instrumento de 
avaliación 1ª 2ª 3ª 

minerais. 
Relacionar algunhas propiedades dos 
minerais cos seus usos. 

CAA Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

XB2. 1.2.  

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

CMCCT 3,5 X   

XB2.1.3.  XB2.1.3. Interpretar un diagrama de fases. 
CAA 
CCL 

0,6 X   

XB2.1.4.  

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

CAA 1,5 X   

Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas 
XB3.1.1.  XB3.1.1. Explicar o concepto de rocha. CMCCT 0,2 X   ESCRITOS 

Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

XB3.1.2.  

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 

3 X   

XB3.2.1.  

XB3.2.1. Describir a evolución do magma 
segundo a súa natureza. 
Relacionar  a composición química do 
magmas cos  silicatos  das rochas ígneas ás 
que da lugar  
Interpretar diagramas. 

CMCCT 2,4 X   
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización (Avaliación) Instrumento de 
avaliación 1ª 2ª 3ª 

XB3.3.1. 
BX3.3.2.  

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 

2 X   

XB3.4.1.  

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

CMCCT 
CSIEE 

2 X   

BX3.5.1.  BX3.5.1. Comprender  o concepto de fluído 
hidrotermal. 

CD 
CMCCT 

0,6 X   

BX3.6.1.  

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 

2,7 X   

Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global 

XB4.1.1.  

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

CAA 
CD 

1,5 X   

ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 

XB4.2.1.  

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

CD 2,4 X   
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización (Avaliación) Instrumento de 
avaliación 1ª 2ª 3ª 

Describir os principais procesos intraplaca. OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

XB4.2.2.  XB4.2.2. Explicar as causas do movemeto das 
placas tectónicas. CAA 0,6 X   

XB4.3.1.  XB4.3.1. Describir as deformacións das 
rochas. 

CCL 
CMCCT 

1 X   

XB4.4.1.  XB4.4.1. Coñecer as principais estruturas 
xeolóxicas. 

CCL 
CAA 

0,6 X   

XB4.5.1.  XB4.5.1. Coñecer e describir os modelos 
oroxénicos. 

CCL 
CAA 

0,6 X   

XB4.6.1.  XB4.6.1. Relacionar as principais formas de 
relevo coa tectónica de placas. CAA 0,6 X   

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

CAA 
CMCCT 

0,6 X   

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

CAA 
CMCCT 

0,6 X   

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

CAA 
CSIEE 

0,6 X   

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

CAA 
CMCCT 

0,6 X   

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

CD 
CMCCT 

0,6 X   

Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos 

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

CAA 0,6  X  
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. XB5.2.1.  XB5.2.1. Identificar os axentes xeolóxicos 

eexternos en relación cos subsistemas CMCCT 0,6  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización (Avaliación) Instrumento de 
avaliación 1ª 2ª 3ª 

terrestres. Intervenciones na clase. 
Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

XB5.3.1.  XB5.3.1. Recoñecer as enerxías responsables 
da xeodinámica externa. CAA 0,6  X  

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

CMCCT 1,5  X  

XB5.4.2.  

XB5.4.2. Describir os factores de formación 
dun solo. 
Distinguir os compoñentes dun solo. 
Entender a organización interna dun solo. 
Relacionar os proceos edafoxénicos cos 
distintos tipos de solos. 

CMCCT 
CAA 

3  X  

XB5.5.1.  

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

CMCCT 1,5  X  

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

CMCCT 
CAA 

1,5  X  

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

CAA 
CSIEE 

0,6  X  

XB5.8.1.  

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

CMCCT 
CAA 

1,5  X  

XB5.9.1. 

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 

1,5  X  

XB5.10.1.  XB5.10.1. Describir as principais formas da CMCCT 0,6  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización (Avaliación) Instrumento de 
avaliación 1ª 2ª 3ª 

modelaxe eólica. 

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

CMCCT 1,5  X  

XB5.12.1.  XB5.12.1. Relacionar algúns relevos 
singulares co tipo de rocha. CAA 0,6  X  

XB5.13.1.  XB5.13.1. Relacionar algúns relevos 
singulares coas estruturas xeolóxicas. CAA 0,6  X  

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

CD 1  X  

Bloque 6. Tempo xeolóxico e Xeoloxía histórica 

XB6.1.1.  XB6.1.1. Entender o concepto de tempo 
xeolóxico. 

CSC 
CSIEE 

0,5  X  
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

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

CAA 0,6  X  

XB6.2.2.  

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

CMCCT 
CAA 

1,5  X  

XB6.3.1.  
XB6.3.1.Interpretar mapas topográficos. 
Interpretar cortes xeolóxicos. 
Interpretar columnas estratigráficas. 

CMCCT 
CAA 

3  X  

XB6.4.1.  XB6.4.1. Coñecer as unidades 
cronoestratigráficas. 

CMCCT 
CCEC 

1  X  

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

CMCCT  
CSIEE 

1  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización (Avaliación) Instrumento de 
avaliación 1ª 2ª 3ª 

XB6.6.1.  
XB6.6.1. Relacionar fenómenos naturais con 
cambios climáticos, e valora a influencia da 
actividade humana. 

 CSC 
CAA 

1  X  

Bloque 7. Riscos xeolóxicos 

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

CMCCT 
CAA 

1  X  
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

XB7.2.1.  

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

CMCCT 2  X  

XB7.3.1.  XB7.3.1. Analizar casos concretos dos 
principais riscos naturais en España. CAA 1  X  

XB7.4.1.  

XB7.4.1. Coñecer os riscos máis importantes 
en España. 
Relacionar os riscos máis importantes en 
España coas características de cada zona. 

CAA 
CMCCT 

2  X  

XB7.5.1.  XB7.5.1. Interpretar os mapas de riscos. CAA 0,6  X  

XB7.6.1.  XB7.6.1. Coñecer as principais medidas de 
predición e prevención de riscos. 

CAA 
CSC 

0,6  X  

XB7.6.2.  XB7.6.2. Analizar os principais fenómenos 
naturais acontecidos ao longo do curso. CAA 0,6  X  

Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas 

XB8.1.1.  XB8.1.1. Clasificar os recursos naturais en 
renovalbes e non renovables. CMCCT 1   X 

ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 

XB8.2.1.  XB8.2.1. Clasificar os recursos minerais e 
enerxéticos. 

CMCCT 
CAA 

1,3   X 

XB8.3.1.  
XB8.3.1. Entender os conceptos de reserva e 
lei. 
Relacionar a formación de depósitos 

CD 
CAA 

2,4   X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización (Avaliación) Instrumento de 
avaliación 1ª 2ª 3ª 

minerais cos distintos procesos xeolóxicos. Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

XB8.4.1.  
XB8.4.1. Interpretar gráficos  e táboas 
sinxelas relacionadas coas actividades 
mineiras. 

CMCCT 
CAA 

1   X 

XB8.5.1.  XB8.5.1. Relacionar as actividades mineiras 
cos posibles impactos ambientais derivados.  

 CSC 
CCL 

1,7   X 

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

CMCCT 
CAA 

1,3   X 

XB8.7.1.  
XB8.7.1. Explicar os procesos de 
sobreexplotación, salinización e 
contaminación de acuíferos. 

 CSC 1,3   X 

Bloque 9. Xeoloxía de España 

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

CMCCT 
CSC  

2,7   X 
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

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

CD 
CMCCT 
CSC  

1,3   X 

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

CMCCT 
CAA 

1,3   X 

XB9.4.1.  

XB9.4.1. Describir os principais eventos na 
historia xeolóxica de Galicia. 
Identificar as princiapis unidades xeolóxicas 
de Galicia. 

CAA 2,7   X 

Bloque 10. Xeoloxía de campo 
XB10.1.1.  XB10.1.1. Utilizar o material de campo. CSIEE 1,3   X ESCRITOS 

Probas escritas 
Realización de exercicios XB10.2.1.  XB10.2.1. Interpretar mapas xeolóxicos 

sinxelos. CD 2   X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de cada 
estándar 

Competencias 
clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización (Avaliación) Instrumento de 
avaliación 1ª 2ª 3ª 

Relacionar imaxes de distintar fontes coas 
observacións de campo. 

ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervenciones na clase. 
Participación e exposición 
en Aprendizaxe 
Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as 
actividades colaborativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

XB10.3.1.  XB10.3.1. Identificar os principais elementos 
xeolóxicos nun itinerario. 

CAA 
CMCCT 

1,3   X 

XB10.3.2.  XB10.3.2. Identificar os principais 
afloramentos nunha zona. 

CMCCT 
CCL 

1,3   X 

XB10.3.3.  XB10.3.3. Recoñecer mostras de rochas e 
minerais nunha zona. 

CAA 
CMCCT 

1,3   X 

XB10.4.1.  XB10.4.1. Utilizar as principais técnicas de 
representación de datos xeolóxicos. CMCCT 1,3   X 

XB10.5.1.  
XB10.5.1. Reconstruir a historia xeolóxica da 
rexión. 
Identificar os procesos activos. 

CAA 2,4   X 

XB10.6.1.  XB10.6.1. Coñecer os principais recursos e 
riscos xeolóxicos da zona. 

CAA 
CMCCT 

1,7   X 

XB10.7.1.  

XB10.7.1. Comprender a necesidade de 
apreciar, valorar, respectar e protexer os 
elementos do patrimonio xeolóxico. 
Indicar os principais exemplos  en Galicia. 

 CSC 2,7   X 
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XEO.4 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Cada Unidade Didáctica será precedida dunha introdución na que se delimitará o estudio a 

realizar, tentando motivar o alumno, a partir do estudo de problemas reais próximos e sinxelos, 

recollendo as ideas previas dos alumnos e estimulándoos na súa resolución, adquirindo logo 

novos coñecementos.  

¨ Explicacións e instrucións dos contidos utilizando o encerado, o ordenador e canón 

dixital e outros medios audiovisuais.  

¨ Ensino guiado no que se traballarán os contidos da materia mediante: resolución de 

problemas, elaboración de esquemas, resumos, interpretación de gráficas, lectura de 

textos, etc.  

¨ Elaboración de exercicios durante e ao final de cada Tema.  

¨ Realización de prácticas. 

¨ Traballo en equipo  mediante Aprendizaxe Cooperativa. 

¨ Actividades diversificadas que traballan as distintas competencias, o 

desenvolvemento de habilidades científicas, o pensamento crítico e creativo, o traballo 

cooperativo, as TIC e a aprendizaxe-investigación dentro e fóra da aula. 

XEO.5 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

¨ Temas proporcionados polo profesor a través de fotocopias. 

¨ Ordenador e proxector. 

¨ Presentacións en Power Point 

¨ Vídeos, DVD 

¨ Páxinas  específicas de Internet 

¨ Prensa, revistas  e libros especializados (ou fragmentos dos mesmos) 

¨  Ordenadores da Biblioteca. 

¨ Aprendizaxe cooperativa. 

¨ Material manipulable e experimental propio da materia. 

¨ Coleccións naturalistas: de rochas,  minerais,  fósiles, formas cristalográficas . 

¨ Guías de minerais e rochas e seres vivos, mapas topográficos e xeolóxicos. 

¨ Saídas ao entorno para a observación directa. 

¨ Globo terráqueo. 

¨ Mapas topográficos e xeolóxicos. 

¨ Debates e conferencias. 

¨ Exposicións de material do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

XEO.6 CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN 
E PROMOCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas escritas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
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• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía e ortografía adecuada. 

• Tempo de realización. 

• Destrezas. 

Realización de exercicios 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía e ortografía adecuada. 

• Tempo de realización. 

• Destrezas. 

Participación do alumno/a 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Nivel de adecuación das intervencións. 

• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Interese e esforzo. 

Intervencións na clase 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Nivel de adecuación das intervencións. 

• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Interese e esforzo. 

Participación e exposición en Aprendizaxe Cooperativa 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Capacidade de traballar de forma colaborativa. 

• Comunicación adecuada cos compañeiros. 

• Resolución de conflitos. 

• Interese e motivación. 

• Iniciativa. 

• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Actitude durante as actividades colaborativas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Capacidade de traballar de forma colaborativa. 

• Comunicación adecuada cos compañeiros. 

• Resolución de conflitos. 

• Interese e motivación. 

• Iniciativa. 

• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 
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Interese e participación nas actividades diarias da clase 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Nivel de adecuación das intervencións. 

• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

• Uso de vocabulario axeitado. 

• Interese e esforzo. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN CONTÍNUA 

A cualificación que cada alumno ou alumna obterá en cada sesión de avaliación será o 

resultado de ter en conta os seguintes aspectos: 

1. Asistencia a clase. Tal e como establece o RRI “A falta reiterada de asistencia a clase pode 

provocar a imposibilidade de avaliación continua ó alumno”.  

2. Actitude no desenvolvemento das clases e nas prácticas. Ata un 5% da nota da avaliación. 

3. Realización de exercicios. Ata un 5% da nota da avaliación. 

4. Probas escritas. Realizaranse un mínimo de dúas probas por avaliación. En cada unha das 

preguntas de cada proba especificase na marxe esquerda a súa valoración cuantitativa de acordo 

coa ponderación dos estándares establecidos. 

A cualificación mínima para considerar aprobada a materia é de 5. 

A nota en cada avaliación é o resultado da media ponderada das probas escritas. Aqueles 

alumnos que nalgunha proba obteñan unha cualificación inferior a 5 e superior a 3,5 non terán 

que recuperala se coa media das outras notas obteñen unha cualificación mínima de 5. 

Se nalgunha das probas o alumno non acada un 3,5 terá que recuperala aínda que na media 

acade un 5. 

Para o redondeo da nota de avaliación teranse en conta os apartados 2 e 3 arriba 

establecidos. No caso de que un alumno incumpra sistematicamente un ou os dous apartados a 

nota da avaliación poderase reducir ata nun punto. 

Ao comezo da segunda e terceira avaliacións, cada alumno que non acadara a cualificación 

mínima ou en caso de acadala, ter nalgunha proba escrita unha cualificación inferior a 3,5 deberá 

facer unha recuperación mediante unha proba escrita que consta de tantas partes como exames 

parciais se realizaran na avaliación correspondente. Cada alumno deberá recuperar só aquelas 

partes nas que non acadara o mínimo establecido. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN FINAL 

Ao remate da terceira avaliación haberá unha proba final para aqueles alumnos que non 

acadaran unha cualificación mínima de 5 logo das recuperacións da primeira e segunda 

avaliacións e na terceira avaliación. Cada alumno deberá recuperar só aquelas partes nas que 

non acadara a cualificación mínima. 

A cualificación na avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións.  

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se un alumno/a non acadase o aprobado como cualificación final en xuño, deberá 

presentarse á proba de recuperación extraordinaria de setembro. Esta proba consistirá nun 

cuestionario que se realizará por escrito onde se resolverán diversas cuestión e supostos (entre 

7 e 20). Nas cuestións aparecerán de forma equitativa, unha representación dos estándares 
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establecidos na programación. Nesta proba o alumno deberá acadar unha nota mínima de 5 

correspondente ao grado mínimo de consecución dos estándares. 

XEO.7 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 

Lévase a cabo dentro das dúas primeiras semanas do curso a través dunha proba escrita. 

Consta de tres apartados. No primeiro deles avalíase sobre todo a capacidade de comprensión 

e de expresión dos alumnos a través da lectura dun texto a partir do cal deben responder as 

cuestións plantexadas. No segundo apartado avalíase a capacidade de expresión dos alumnos a 

través dunha pequena redacción que deben elaborar a partir dun esquema. No terceiro 

apartado avalíanse a capacidades de síntese,  relación e comprensión. Consta dun texto no que 

aparecen subliñados unha serie de termos a partir dos cales os alumnos deben primeiro elaborar 

un esquema e logo completar con algúns termos do texto unha figura. 

Os resultados obtidos permiten establecer unha primeira aproximación para determinar 

obxectivamente o nivel dos alumnos e serve de base para establecer os grupos para a 

aprendizaxe cooperativa. 

XEO.8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partimos da base de que cada alumno e alumna posúe unha serie de peculiaridades que o 

diferencia do resto dos seus compañeiros, xa que logo non todos eles van aprender ao mesmo 

ritmo, ou van ter as mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 

desenvolvementos educativos distintos, que se correspondan con eses intereses e aptitudes. 

Polo tanto, a educación organizarase atendendo á diversidade do alumnado. As medidas de 

atención á diversidade están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 

alumnado e á consecución das competencias básicas e os obxectivos marcados. 

No caso concreto deste curso, as medidas inclúen que, no momento de encarar cada 

estándar, o profesor tentará coñecer os coñecementos previos dos alumnos ademais de 

identificar os preconceptos. Aos alumnos nos que se detecte unha lagoa nos seus 

coñecementos, débeselles propor un ensino compensatorio, na que debe desempeñar un papel 

importante o traballo en situacións concretas. Por outro lado, procurarase sempre a conexión 

dos diferentes estándares cos coñecementos previos e que o proceso de aprendizaxe dos 

mesmos sexa gradual e adecuado ao seu nivel cognitivo. Empregaranse instrumentos de 

avaliación variados, e o alumnado conta coa dispoñibilidade do profesorado fóra das horas nas 

que se imparte a materia para explicar contidos e procedementos a un alumno en concreto, así 

como para atender a outro tipo de necesidades. 

O traballo de algúns dos estándares incluirá o emprego da metodoloxía de traballo 

cooperativo que facilita a inclusión, xa que os equipos establecidos polo profesor serán 

heteroxéneos respecto a súa capacidade. Isto permite unha maior e mellor atención aos 

intereses, necesidades, ritmos, capacidades e motivacións de todos e cada un dos alumnos. 

Ademais de contribuír a aceptar a diversidade, favorecer a participación e integración de todo o 

alumnado, permitir axustar diferentes ritmos, capacidades e estratexias de aprendizaxe, nunha 

coexistencia que redunda en beneficio para todos e fomentar os comportamentos de axuda 

mutua e de respecto polo traballo alleo. 

Esta mesma metodoloxía favorece o segundo punto de contribuír á cohesión de todo 

alumnado da aula e dos membros de cada un dos equipos. Nesta dirección trabállase de forma 

coordinada co Departamento de Orientación e co titor, sendo unha práctica habitual informar e 
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consultar cos titores dos diferentes grupos sobre calquera incidencia observada que repercuta 

tanto no desenvolvemento académico como no clima das aulas.  

No instituto existe unha aula de convivencia onde pode ser enviado un alumno que presente 

unha conduta disruptiva que interrompa o traballo do resto dos compañeiros. O envío a aula de 

convivencia supón o aviso ao titor, aos pais e ao inicio de actuacións destinadas á mellora da 

convivencia. O tipo de actuación que debe adoptarse decídea a Dirección do centro, o 

Departamento de Orientación, o titor do alumno e, de ser o caso, o profesor que expulsou ao 

alumno. Nesta materia e dado o número de alumnos, sería moi raro que se tivese que acudir a 

esta medida.  

CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 

CTA.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente ten como eixe principal o uso que 

facemos as persoas dos recursos que nos ofrece o noso planeta, un planeta finito que 

"utilizamos" como se fose ilimitado. Debe ser un instrumento para a comprensión do mundo 

que nos rodea e debe, tamén, promover unha reflexión crítica acerca da problemática ambiental 

que leve o alumnado a exercer unha cidadanía con conciencia cívica responsable, inspirada en 

valores, actitudes e intereses que o leven a protexer e mellorar o medio natural e, 

consecuentemente, participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu 

contorno social.  

A humanidade enfróntase a importantes retos no século XXI; entre eles, a procura de fontes 

alternativas de enerxía, o abastecemento de materias primas, o quecemento global, a alteración 

da capa de ozono ou a perda da biodiversidade. Cómpre non esquecer toda a variabilidade de 

impactos ambientais que a humanidade, coas súas accións, provoca no medio natural, e que é 

necesario abordar desde unha perspectiva integradora e holística e dun xeito interdisciplinario 

e sintético, que é, precisamente, unha característica inherente a esta materia do bacharelato: a 

aplicación de coñecementos e competencias adquiridas doutras ciencias, principalmente da 

Bioloxía, da Xeoloxía, da Física e da Química. 

Coñecer a problemática ambiental e os avances científicos contribúe a facilitar a formulación 

de solucións integradoras entre desenvolvemento e ambiente, permitindo establecer unha 

xestión sustentable do noso planeta, o que permitirá evitar, ou cando menos diminuír, o impacto 

sobre o medio dalgunhas actividades humanas. 

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente aborda cuestións relacionadas coa comprensión do 

funcionamento dos sistemas terrestres, as súas dinámicas e as súas interaccións desde a escala 

local, rexional ou global. Para o conseguir, cómpre unha reflexión científica, aplicando modelos 

teóricos e análises, coa finalidade de proporcionar unha visión que permita atopar un equilibrio 

entre o aproveitamento dos recursos e a sustentabilidade, así como comprender a realidade de 

xeito global e sistémico, e valorar o contorno e toda a problemática relacionada coa actividade 

humana. Para isto é necesario valorar os riscos e propor medidas de predición, prevención e 

corrección, que mitiguen o risco. 

O desenvolvemento da materia implica utilizar de xeito sintético os coñecementos científicos 

adquiridos en cursos anteriores e outros que se adquiren dun xeito menos formal, xa que moitos 

dos temas que se estudan constitúen unha preocupación da sociedade actual e están cada vez 

máis presentes nos medios de comunicación social. Ademais, require relacionar de xeito 
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explícito o estudo da ciencia, a técnica, a sociedade e o ambiente, coa finalidade de analizar as 

situacións e as opcións ou alternativas de xestión coas que se pode abordar toda a problemática 

ambiental á que se enfronta a humanidade na actualidade.  

A materia divídese en sete bloques de contidos. No bloque I ("Medio ambiente e fontes de 

información ambiental"), logo de definido o medio ambiente, os contidos céntranse na teoría 

de sistemas e a súa metodoloxía de traballo, así como nas fontes de información ambiental. 

Trátase de pór á disposición do alumnado as ferramentas básicas para abordar o estudo da Terra 

desde un punto de vista sistémico, así como adquirir o coñecemento necesario para acceder con 

rigor ás fontes de información ambiental. 

O bloque 2 ("Dinámica dos sistemas fluídos") aborda contidos relacionados coa dinámica dos 

subsistemas terrestres fluídos, a atmosfera e a hidrosfera, como paso previo ao estudo dos 

bloques 3 ("Contaminación atmosférica") e 4 ("Contaminación das augas"), nos que os contidos 

xirarán arredor de toda a problemática ambiental relacionada coa contaminación dos anteditos 

subsistemas terrestres: a contaminación atmosférica e a contaminación das augas. 

O bloque 5  ("A xeosfera e os riscos xeolóxicos") trata contidos relacionados cos riscos 

xeolóxicos internos e externos, facendo fincapé nas medidas de predición, prevención e 

corrección que se poden pór en práctica fronte a este tipo de impactos. 

O bloque 6, co título de "Circulación de materia e enerxía na biosfera", inclúe contidos 

relacionados coa composición, a estrutura e a dinámica dos ecosistemas, a importancia da 

biodiversidade e a súa conservación e, finalmente, un análise sobre a situación de interfases 

como o solo e o medio litoral, que son moi fráxiles en relación á presión ás que os someten as 

actividades humanas, e que é preciso valorar e conservar. 

Por último, a modo de conclusión, o bloque 7 ("A xestión do planeta e o desenvolvemento 

sustentable") ten como finalidade analizar modelos de xestión do planeta, investigar sobre a 

información facilitada por diferentes instrumentos de avaliación ambiental e achegarse á 

lexislación en materia ambiental a nivel local, autonómico, estatal e internacional. En definitiva, 

trátase de reflexionar con sentido crítico sobre a problemática ambiental á que se enfronta a 

sociedade utilizando diferentes fontes de información. 
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CTA.2 CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 
Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental 

i 
l 

B1.1. Concepto de medio ambiente e 
dinámica de sistemas. Modelos da teoría de 
Sistemas. 

B1.1. Realizar modelos de sistemas 
considerando as variables, analizando a 
interdependencia dos seus elementos e 
establecendo as súas relacións causais. 

CTMAB1.1.1. Contrasta a interdependencia 
dos elementos dun sistema establecendo as 
súas relacións. 

CMCCT 

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

CAA 

i 
l 

B1.2. O medio natural como sistema. 
Aplicación da teoría de sistemas ao sistema 
natural. 

B1.3. Humanidade e medio ambiente. 
Historia das relacións da humanidade coa 
natureza. 

B1.2. Aplicar a dinámica de sistemas aos 
cambios ambientais acontecidos como 
consecuencia da aparición da vida e as 
actividades humanas ao longo da historia. 

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. 

CCEC 
CAA 

i 
l 

B1.4. Recursos naturais, riscos e impactos 
ambientais. 

B1.3. Identificar recursos, riscos e impactos, 
asociándoos á actividade humana sobre o 
medio ambiente. 

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

CMCCT 

g 
i 
l 

B1.5. Fontes de información ambiental. 
B1.4. Identificar os principais instrumentos 
de información ambiental. 

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os principais 
métodos de información ambiental. 

CMCCT 
CD 

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

CCL 
CD 
CSIEE 

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 

i 
l 

B2.1. A radiación solar como recurso 
enerxético.  

B2.2. As masas fluídas e a súa relación co 
funcionamento do clima. 

B2.1. Identificar os efectos da radiación solar 
na dinámica das capas fluídas, no clima e na 
xeodinámica externa. 

CTMAB2.1.1. Valora a radiación solar como 
recurso enerxético. 

CMCCT 
CSC 

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

CMCCT 

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

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

i 
l 

B2.2. As masas fluídas e a súa relación co 
funcionamento do clima. 

B2.2. Comprender o funcionamento das 
capas fluídas establecendo a súa relación co 
clima. 

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

CMCCT 
CAA 

i 
l 

B2.3. Compoñentes da atmosfera, orixe e 
importancia biolóxica. 

B2.3. Recoñecer os compoñentes da 
atmosfera relacionándoos coa súa 
procedencia e importancia biolóxica. 

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

CMCCT 
CAA 

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

CMCCT 
CAA 

i 
l 

B2.4. Capa de ozono: orixe e importancia.  

B2.5. Diminución da capa de ozono: efectos e 
medidas preventivas. 

B2.4. Comprender a importancia da capa de 
ozono e a súa orixe. 

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

CMCCT 
CSC 

CTMAB2.4.2. Sinala medidas que preveñen a 
diminución da capa de ozono. 

CSIEE 

i 
l 

B2.6. Efecto invernadoiro: relación coa vida 
na Terra. Causas e consecuencias do 
aumento do efecto invernadoiro. 

B2.5. Determinar a orixe do efecto 
invernadoiro e a súa relación coa vida na 
Terra. 

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

CMCCT 
CSC 

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

CMCCT 
CAA 

i 
l 

B2.7. A hidrosfera e o seu papel como 
regulador climático. 

B2.6. Comprender o papel da hidrosfera 
como regulador climático. 

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

CMCCT 

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

CMCCT 
CAA 

i 
l 

B2.8. Relación das correntes oceánicas coa 
circulación dos ventos e o clima e con algúns 
fenómenos climáticos. 

B2.7. Asociar algúns fenómenos climáticos 
coas correntes oceánicas (ou a temperatura 
superficial da auga). 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

i 
l 

B2.9. Formación das precipitacións. Tipos de 
precipitacións. 

B2.10. Interpretación de mapas 
meteorolóxicos. 

B2.8. Explicar a formación de precipitacións 
en relación aos movementos de masas de 
aire e interpretar mapas meteorolóxicos. 

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

CMCCT 

CTMAB2.8.2. Interpreta mapas 
meteorolóxicos. 

CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

b 
i 
l 
p 

B2.11. Os riscos climáticos, causas e 
consecuencias. Medidas de predición, 
prevención e corrección. 

B2.9. Identificar os riscos climáticos, 
valorando os factores que contribúen a 
favorecelos e a paliar os seus efectos. 

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

CMCCT 
CAA 

CTMAB2.9.2. Propón medidas para evitar ou 
diminuír os efectos dos riscos climáticos. 

CSIEE 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 

i 
l 
p 

B3.1. Orixe e efectos da contaminación 
atmosférica. 

B3.1. Argumentar a orixe da contaminación 
atmosférica e identificar os efectos sociais, 
ambientais e sanitarios que produce. 

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

CMCCT 

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

CMCCT 
CAA 

h 
i 
l 

B3.2. Medidas preventivas e correctoras da 
contaminación atmosférica e do efecto 
invernadoiro. 

B3.2. Propor medidas que favorecen a 
diminución da contaminación atmosférica e 
do efecto invernadoiro. 

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

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

i 
l 

B3.1. Orixe e efectos da contaminación 
atmosférica. 

B3.3. Factores que inflúen na dispersión dos 
contaminantes atmosféricos. 

B3.3. Relacionar a contaminación 
atmosférica cos seus efectos biolóxicos e con 
certas condicións meteorolóxicas e/ou 
topográficas. 

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

CMCCT 
CAA 

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

CMCCT 

i 
l 

B3.4. Efectos da contaminación atmosférica 
segundo o seu raio de influencia. 

B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e 
globais da contaminación atmosférica. 

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

CMCCT 

i 
l 

B3.5. Ozono troposférico e ozono 
estratosférico. 

B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do ozono 
troposférico e do ozono estratosférico. 

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

CMCCT 

Bloque 4. Contaminación das augas 

i 
l 

B4.1. Ciclo hidrolóxico. 

B4.2. Orixe e efectos da contaminación das 
augas superficiais e subterráneas. 

B4.1. Clasificar os contaminantes da auga en 
relación á súa orixe e aos seus efectos. 

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

CMCCT 

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

CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

i 
l 

B4.3. Parámetros de medida da calidade da 
auga. 

B4.2. Coñecer os indicadores de calidade da 
auga. 

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

CMCCT 

h 
i 
l 
p 

B4.2. Orixe e efectos da contaminación das 
augas superficiais e subterráneas. 

B4.4. Prevención e corrección da 
contaminación da auga. 

B4.3. Valorar as repercusións para a 
humanidade da contaminación da auga, e 
propón medidas que a eviten ou diminúan. 

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

CMCCT 
CAA 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións 
individuais, estatais e intergobernamentais, 
que reduzan as repercusións ambientais da 
contaminación da auga. 

CMCCT 
CSIEE 
CSC 

i 
l 

B4.5. Sistemas de tratamento e depuración 
das augas. 

B4.4. Coñecer os sistemas de potabilización e 
depuración das augas residuais. 

CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de 
potabilización e depuración da auga nunha 
EDAR. 

CMCCT 

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos 

i 
l 

B5.1. Xeosfera: soporte dos restantes 
subsistemas terrestres. 

B5.2. Riscos xeolóxicos e a súa relación cos 
fluxos de enerxía terrestres. 

B5.1. Relacionar os fluxos de enerxía e os 
riscos xeolóxicos. 

CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da 
enerxía interna da Terra e a súa relación cos 
riscos xeolóxicos. 

CMCCT 
CAA 

h 
i 
l 

B5.3. Orixe dos riscos xeolóxicos internos. 
B5.2. Identificar os factores que determinan, 
favorecen e atenúan os riscos xeolóxicos 
sísmico e volcánico. 

CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que 
determinan os riscos sísmico e volcánico. 

CMCCT 
CAA 

h 
i 
l 
m 
p 

B5.4. Métodos de predición e prevención dos 
riscos xeolóxicos. 

B5.5. Danos orixinados polos riscos 
xeolóxicos. 

B5.3. Identificar os danos que producen os 
riscos xeolóxicos, e determinar métodos de 
predición e prevención. 

CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de 
predición e prevención dos riscos xeolóxicos. 

CMCCT 
CSIEE 

CTMAB5.3.2. Relaciona os riscos xeolóxicos 
cos danos que producen. 

CMCCT 
CAA 

i 
l 

B5.6. O relevo como consecuencia da 
interacción da dinámica interna e externa do 
planeta. 

B5.4. Comprender o relevo como a 
interacción da dinámica interna e externa. 

CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como 
consecuencia da interacción da dinámica 
interna e externa do planeta. 

CMCCT 
CAA 

i 
l 

B5.7. Riscos asociados aos sistemas de 
ladeira e fluviais. 

B5.5. Determinar os riscos asociados aos 
sistemas de ladeira e fluviais, e valorar os 
factores que inflúen. 

CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados 
aos sistemas de ladeira e fluviais, e 
comprende os factores que interveñen. 

CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

a 
h 
i 
l 
m 
p 

B5.8. Importancia da ordenación do 
territorio na prevención dos riscos 
xeolóxicos. 

B5.9. Impactos máis frecuentes na paisaxe. 

B5.6. Recoñecer a fraxilidade da paisaxe 
fronte aos impactos ambientais e valorar a 
ordenación do territorio como prevención de 
riscos. 

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do 
territorio como método de prevención de 
riscos. 

CSC 
CSIEE 
CCEC 

CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade da paisaxe e 
os impactos máis frecuentes que sofre. 

CSC 
CCEC 

i 
l 

B5.10. Recursos da xeosfera: problemas 
ambientais ocasionados pola súa 
explotación. 

B5.7. Recoñecer os recursos minerais, os 
combustibles fósiles e os impactos derivados 
do seu uso. 

CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos 
principais recursos minerais e enerxéticos 
cos problemas ambientais ocasionados e cos 
riscos asociados. 

CMCCT 
CAA 

a 
h 
i 
l 
p 

B5.11. Impactos derivados da explotación 
dos recursos da xeosfera en Galicia. 

B5.8. Identifica os impactos derivados da 
explotación dos recursos da xeosfera en 
Galicia. 

CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos 
derivados da explotación dos recursos da 
xeosfera no seu contorno máis próximo. 

CMCCT 
CCEC 

a 
b 
h 
i 
l 
p 

B5.12. Uso eficiente da enerxía e dos 
recursos. 

B5.9. Identificar medidas de uso eficiente da 
enerxía e dos recursos, determinando os 
seus beneficios. 

CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da 
enerxía e dos recursos. 

CSC 
CCEC 

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que 
promoven un uso eficiente da enerxía e dos 
recursos. 

CSC 
CCEC 
CSIEE 

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera 

i 
l 

B6.1. Circulación de materia e enerxía na 
biosfera. 

B6.2. Relacións tróficas nos ecosistemas, 
cadeas e redes tróficas. Representacións 
gráficas. 

B6.3. Factores limitantes da produción 
primaria. 

B6.1. Recoñecer as relacións tróficas dos 
ecosistemas, valorando a influencia dos 
factores limitantes da produción primaria e 
daqueles que aumentan a súa rendibilidade. 

CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes 
da produción primaria e aqueles que 
aumentan a súa rendibilidade. 

CMCCT 
CAA 

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións 
tróficas dun ecosistema. 

CMCCT 
CAA 

CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, 
cadeas e redes tróficas. 

CMCCT 
CAA 

CTMAB6.1.4. Explica as causas da diferenza 
de produtividade en mares e continentes. 

CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

i 
l 

B6.4. Ciclos bioxeoquímicos do osíxeno, o 
carbono, o nitróxeno, o fósforo e o xofre. 

B6.2. Comprender a circulación de 
bioelementos (sobre todo O, C, N, P e S) 
entre os subsistemas terrestres. 

CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos 
bioxeoquímicos e argumenta a importancia 
do seu equilibrio. 

CMCCT 
CAA 

i 
l 

B6.5. Os ecosistemas no tempo: sucesión, 
autorregulación e regresión. 

B6.3. Comprender os cambios que se 
suceden nos ecosistemas ao longo do tempo. 

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se 
producen nas sucesións ecolóxicas e 
interpreta a variación dos parámetros 
tróficos. 

CMCCT 
CAA 

h 
i 
l 

B6.6. Autorregulación dos ecosistemas e 
repercusión da acción humana sobre eles. 

B6.4. Comprender os mecanismos naturais 
de autorregulación dos ecosistemas e valorar 
a repercusión da acción humana sobre eles. 

CTMAB6.4.1. Coñece os mecanismos naturais 
de autorregulación dos ecosistemas. 

CMCCT 
CAA 

CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as 
actividades humanas coas repercusións na 
dinámica dos ecosistemas. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

a 
b 
h 
i 
l 
p 

B6.7. Concepto de biodiversidade. 

B6.8. Causas e repercusións da perda da 
biodiversidade. 

B6.5. Distinguir a importancia da 
biodiversidade e recoñecer as actividades 
que teñen efectos negativos sobre ela. 

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da 
biodiversidade e os riscos que supón a súa 
diminución. 

CMCCT 
CCEC 
CSC 

CTMAB6.5.2. Relaciona as accións humanas 
coa súa influencia na biodiversidade do 
ecosistema. 

CMCCT 
CAA 

i 
l 

B6.9. O solo como interfase. 

B6.10. Edafoxénese e tipos de solos. 
B6.6. Identificar os tipos de solo, en relación 
coa litoloxía e o clima que os orixinou. 

CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en 
relación coa litoloxía e o clima que os orixina. 

CMCCT 
CAA 

b 
h 
i 
l 
p 

B6.11. Usos e fraxilidade do solo como 
recurso. 

B6.7. Valorar o solo como recurso fráxil e 
escaso. 

CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso 
fráxil e escaso. 

CSC 
CCEC 

i 
l 

B6.12. Impactos sobre o solo. Técnicas de 
valoración do grao de alteración dun solo. 

B6.8. Coñecer técnicas de valoración do grao 
de alteración dun solo. 

CTMAB6.8.1. Identifica o grao de alteración 
dun solo aplicando distintas técnicas de 
valoración. 

CMCCT 
CSIEE 

a 
h 
i 

B6.13. Impactos sobre a biosfera producidos 
pola deforestación, a agricultura e a 
gandaría. 

B6.9. Analizar os problemas ambientais 
producidos pola deforestación, a agricultura 
e a gandaría. 

CTMAB6.9.1. Analiza os problemas 
ambientais producidos pola deforestación, a 
agricultura e a gandaría. 

CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

l 
p 
i 
l 

B6.14. O sistema litoral como interfase. 
B6.10. Comprender as características do 
sistema litoral. 

CTMAB6.10.1. Coñece as características dos 
sistema litoral. 

CMCCT 

a 
h 
i 
l 
p 

B6.15. Importancia ecolóxica dos recursos do 
sistema litoral, impactos derivados da súa 
sobreexplotación. 

B6.11. Analizar e valorar a evolución dos 
recursos pesqueiros. 

CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como 
fonte de recursos e biodiversidade. 

CSC 
CCEC 

CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación 
dos recursos pesqueiros con impactos nas 
zonas litorais. 

CMCCT 
CAA 
CCEC 

a 
b 
h 
i 
l 
p 

B6.16. Importancia da conservación das 
zonas litorais. 

B6.12. Valorar a conservación das zonas 
litorais polo seu elevado valor ecolóxico. 

CTMAB6.12.1. Establece a importancia da 
conservación das zonas litorais. 

CCEC 
CSC 

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable 

a 
b 
e 
h 
m 

B7.1. Xestión dos impactos ambientais; 
alternativas ante a problemática ambiental: 
desenvolvemento incontrolado, 
conservacionismo e desenvolvemento 
sustentable. 

B7.1. Establecer diferenzas entre o 
desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o desenvolvemento 
sustentable. 

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

CMCCT 
CSIEE 

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

CCL 
CSC 
CCEC 

g 
i 
l 

B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 

B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 
B7.2. Coñecer algúns instrumentos de 
avaliación ambiental. 

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

CD 
CAA 
CSIEE 

a 
b 
h 
m 

B7.4. Relación entre desenvolvemento, 
calidade de vida e problemas ambientais no 
ámbito internacional. 

B7.3. Identificar a relación, a nivel 
internacional, entre o desenvolvemento dos 
países, a calidade de vida e os problemas 
ambientais. 

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

CSC 
CAA 
CSIEE 

a 
h 

B7.5. Modelos de xestión de recursos. B7.4. Determinar a orixe dos residuos, as 
consecuencias da súa produción e do seu 

CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns 
CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

i 
l 

consumo, e as alternativas á súa xestión. produtos e a deterioración do medio. 

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

CCL 
CCEC 
CSIEE 

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

CCL 
CMCCT 
CAA 

a 
g 
i 
l 
p 

B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 

B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 

B7.5. Valorar a importancia do uso de novas 
tecnoloxías nos estudos ambientais e 
interpretar matrices sinxelas para a 
ordenación do territorio. 

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

CMCCT 
CCL 
CSC 

CTMAB7.5.2. Analiza a información de 
matrices sinxelas, valorando o uso do 
territorio. 

CMCCT 
CAA 

a 
b 
d 
e 
h 
p 

B7.6. Influencia dos organismos nacionais e 
internacionais en materia ambiental. 

B7.7. Lexislación ambiental. 

B7.6. Coñecer os principais organismos 
nacionais e internacionais en materia 
ambiental, e a lexislación estatal e 
autonómica sobre algúns impactos 
ambientais. 

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

CD 
CCL 
CCEC 

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

CCL 
CAA 

a 
b 
m 
p 

B7.8. Protección dos espazos naturais. 

B7.9. Espazos naturais en España e, en 
particular, en Galicia. 

B7.7. Valorar a protección dos espazos 
naturais. 

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

CCL 
CSC 
CCEC 
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CTA.3 CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR EVALUABLE: TEMPORALIZACIÓN, GRADO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
I Medio ambiente e fontes de información ambiental 

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

CMCCT 0,6 X   
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervencións na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
cooperativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

CTMAB1.1.2.  

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

Interpretar diagramas causais. 

CA 2 X   

CTMAB1.3.1.  

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 2,6 X   

CTMAB1.4.1.  
CTMAB1.4.1. Coñecer algúns  métodos 
de información ambiental. 

CMCCT 

CD 
0,2 X   

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

CCL 

CD 

CSIEE 

0,6 X   

II A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable 

CTMAB1.2.1.  

CTMAB1.2.1. Comprender  os 
principais cambios ambientais naturais 
no planeta. 

Establecer as etapas da humanidade na 
que a sociedade conquire avances 

CCEC 

CAA 
2,2 X   

ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
significativos. 

Describir as consecuencias das accións 
humanas sobre o medio natural. 

Intervencións na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
cooperativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

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

CMCCT 

CSIEE 
0,6 X   

CTMAB7.1.2.  

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

CCL 

CSC 

CCEC 

1 X   

CTMAB7.2.1.  

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 

3 X   

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

CMCCT 

CCL 

CSC 

0,2 X   

CTMAB7.5.2. 

CTMAB7.5.2. Relacionar a ordenación 
do territorio coa xestión dos recursos. 

Interpretar as matrices para a 
avaliación de impacto ambiental 

CMCCT 

CAA 
0,8 X   

CTMAB7.3.1.  

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

CSC 

CAA 

CSIEE 

0,6 X   

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

CMCCT 

CAA 
0,6 X   
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
medio. 

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

CCL 

CCEC 

CSIEE 

0,6 X   

CTMAB7.4.3.  

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

Describir as alternativas ao tratamento 
dos residuos. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

1,6 X   

CTMAB7.6.1.  

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 

1,2 X   

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

CCL 

CAA 
0,6 X   

CTMAB7.7.1.  

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 

1,2 X   

III Dinámica dos sistemas fluídos 

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

CMCCT 1 X   
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. CTMAB2.1.3.  

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

CMCCT 1 X   
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

CTMAB2.2.1.  

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 
5,2 X   

Intervencións na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
cooperativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

CTMAB2.3.1.  

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 
1,8 X   

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

CMCCT 

CAA 
0,6 X   

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

CMCCT 

CSC 
2 X X  

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

CMCCT 

CSC 
1 X   

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

CMCCT 1  X  

CTMAB2.6.2.  
CTMAB2.6.2. Diferenciar entre 
corrente de deriva e termohalina. CMCCT 2  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
Comprender o concepto de 
afloramento oceánico. 

CAA 

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

CMCCT 1  X  

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

CMCCT 1  X  

CTMAB2.8.1.  

CTMAB2.8.1. Describir  fronte polar e 
corrente en chorro. 

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

CMCCT 1,6  X  

CTMAB2.8.2. 
CTMAB2.8.2. Interpretar mapas 
meteorolóxicos 

CMCCT 

CAA 
1  X  

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

CMCCT 

CAA 
1  X  

CTMAB2.9.2.  
CTMAB2.9.2. Propoñer medidas para 
evitar ou diminuír os efectos dos riscos 
climáticos. 

CSIEE 1  X  

IV A contaminación dos sistemas fluídos 

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

CMCCT 0,6  X  
ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervencións na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 

CTMAB3.1.2.  
CTMAB3.1.2. Asociar os contaminantes 
coa súa orixe. 

CMCCT 

CAA 
1  X  

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

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

1  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

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

CMCCT 

CAA 
1  X  

Actitude durante as actividades 
cooperativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

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

CMCCT 0,6  X  

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

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

2  X  

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

1  X  

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

CMCCT 0,6  X  

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

CMCCT 1  X  

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

CMCCT 

CAA 
1  X  

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

CMCCT 1  X  

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

CMCCT 

CAA 
1  X  

CTMAB4.3.2.  
CTMAB4.3.2. Popoñer medidas que 
reduzan a contaminación das augas. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

1  X  
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 

CTMAB4.4.1.  
CTMAB4.4.1. Esquematizar as fases 
dunha ETAP e dunha  EDAR. CMCCT 0,6  X  

V A xeosfera e os riscos xeolóxicos 

CTMAB5.1.1.  

CTMAB5.1.1. Identificar as 
manifestacións da enerxía interna da 
Terra e a súa relación cos riscos 
xeolóxicos. 

CMCCT 

CAA 1  X  

ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervencións na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
cooperativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

CTMAB5.2.1.  
CTMAB5.2.1. Explicar a orixe e os 
factores que determinan os riscos 
sísmico e volcánico. 

CMCCT 

CAA 1  X  

CTMAB5.3.1.  
CTMAB5.3.1. Coñecer os métodos de 
predición e prevención dos riscos 
xeolóxicos. 

CMCCT 

CSIEE 
1  X  

CTMAB5.3.2.  
CTMAB5.3.2. Relacionar os riscos 
xeolóxicos cos danos que producen. 

CMCCT 

CAA 
0,6  X  

CTMAB5.4.1.  
CTMAB5.4.1. Interpretar o relevo como 
consecuencia da interacción da 
dinámica interna e externa do planeta. 

CMCCT 

CAA 
0,6  X  

CTMAB5.5.1.  
CTMAB5.5.1. Identificar os riscos 
asociados aos sistemas de ladeira e 
fluviais. 

CMCCT 

CAA 
1  X  

CTMAB5.6.1.  
CTMAB5.6.1. Valorar a ordenación do 
territorio como método de prevención 
de riscos. 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

0,5  X  

CTMAB5.7.1.  

CTMAB5.7.1. Relacionar a utilización 
dos principais recursos minerais e 
enerxéticos cos problemas ambientais 
ocasionados e cos riscos asociados.  

Establecer os impactos ambientais 
provocados polos combustibles fósiles 

CMCCT 

CAA 
2,5  X X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
e a enerxía nuclear de fisión. 

CTMAB5.8.1. 

CTMAB5.8.1. Coñecer os principais 
impactos derivados da explotación dos 
recursos minerais da xeosfera. 

Coñecer algúns  impactos derivados da 
explotación dos recursos enerxéticos 
da xeosfera no seu contorno máis 
próximo. 

CMCCT 

CCEC 
2,5  X X 

VI Circulación de materia e enerxía na biosfera 

CTMAB6.1.1.  

CTMAB6.1.1. Identificar os factores 
limitantes da produción primaria. 

Diferenciar ciclo da materia e fluxo de 
enerxía nun ecosistema. 

CMCCT 

CAA 
1,5   X 

ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervencións na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
cooperativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

CTMAB6.1.2.  
CTMAB6.1.2. Esquematizar as relacións 
tróficas dun ecosistema. 

CMCCT 

CAA 

1,5 
  X 

CTMAB6.1.3.  
CTMAB6.1.3. Interpretar gráficos, 
pirámides, cadeas e redes tróficas. 

CMCCT 

CAA 

1,5 
  X 

CTMAB6.1.4.  

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 

2,5 

  X 

CTMAB6.2.1.  
CTMAB6.2.1. Esquematizar os ciclos 
bioxeoquímicos. 

CMCCT 

CAA 

1 
  X 

CTMAB6.3.1.  

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que 
se producen nas sucesións ecolóxicas e 
interpreta a variación dos parámetros 
tróficos. 

CMCCT 

CAA 

1,5 

  X 

CTMAB6.4.1.  CTMAB6.4.1. Coñecer os mecanismos CMCCT 1,5   X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
naturais de autorregulación dos 
ecosistemas. 

CAA 

CTMAB6.4.2.  
CTMAB6.4.2. Relacionar as actividades 
humanas coas repercusións na 
dinámica dos ecosistemas. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

1,4 

  X 

CTMAB6.5.1.  

CTMAB6.5.1. Explicar os niveis de 
biodiversidade. 

Argumentar a importancia da 
biodiversidade e os riscos que supón a 
súa diminución. 

CMCCT 

CCEC 

CSC 

1,3 

  X 

CTMAB6.5.2.  
CTMAB6.5.2. Describir as accións 
humanas que inflúen na perda de 
biodiversidade. 

CMCCT 

CAA 
0,1   X 

VII As interfases: o solo e o sistema litoral 

CTMAB6.6.1.  

CTMAB6.6.1. Entender o solo como 
interfase. 

Identificar os factores de formación 
dun solo. 

Describir os horizontes dun solo. 

Clasificar os tipos de solo en relación 
coa litoloxía e o clima que os orixina. 

CMCCT 

CAA 
4   X 

ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervencións na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
cooperativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

CTMAB6.7.1.  
CTMAB6.7.1. Valorar o solo como 
recurso non renovable. 

CSC 

CCEC 
1   X 

CTMAB6.8.1.  
CTMAB6.8.1. Identificar o grao de 
alteración dun solo. 

CMCCT 

CSIEE 
1   X 

CTMAB6.9.1.  
CTMAB6.9.1. Coñecer os principais 
impactos das actividades antrópicas 
sobre o solo. 

CMCCT 

CAA 
1   X 

CTMAB6.10.1.  CTMAB6.10.1. Coñecer as CMCCT 1,4   X 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Grado mínimo de consecución de 
cada estándar 

Competencias 
Clave 

Ponderación 
(%) 

Temporalización 
(Avaliación) Instrumento de avaliación 

1ª 2ª 3ª 
características dos sistema litoral. 

CTMAB6.11.1.  

CTMAB6.11.1. Entender o sistema 
litoral como interfase. 

Valora o sistema litoral como fonte de 
recursos e biodiversidade. 

CSC 

CCEC 
2   X 

CTMAB6.11.2.  
CTMAB6.11.2. Coñecer algúns  
impactos antrópicos sobre os recursos 
litorais. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

1,4   X 

CTMAB6.12.1. 
CTMAB6.12.1. Establecer a importancia 
da conservación das zonas litorais. 

CCEC 

CSC 
0,1   X 

VIII Os recursos enerxéticos 

CTMAB2.1.1.  
CTMAB2.1.1. Valora a radiación solar 
como recurso enerxético directo e 
como fonte doutras enerxías. 

CMCCT 

CSC 
1,5   X 

ESCRITOS 
Probas escritas 
Realización de exercicios 
ORAIS 
Participación do alumno/a. 
Intervencións na clase. 
Participación e exposición en 
Aprendizaxe Cooperativa 
OBSERVACIÓN DIRECTA E 
SISTEMÁTICA 
Actitude durante as actividades 
cooperativas. 
Interese e participación nas 
actividades diarias da clase. 

CTMAB5.9.1.  
CTMAB5.9.1. Valorar o uso eficiente da 
enerxía e dos recursos. 

CSC 

CCEC 

1,4 
  X 

CTMAB5.9.2.  
CTMAB5.9.2. Avaliar  as medidas que 
promoven un uso eficiente da enerxía 
e dos recursos. 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

1,4 

  X 
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CTA.4 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Cada Unidade Didáctica será precedida dunha introdución na que se delimitará o estudio a 
realizar, tentando motivar o alumno, a partir do estudo de problemas reais próximos e sinxelos, 
recollendo as ideas previas dos alumnos e estimulándoos na súa resolución, adquirindo logo 
novos coñecementos.  

¨ Explicacións e instrucións dos contidos utilizando o encerado, o ordenador e canón 
dixital e outros medios audiovisuais.  

¨ Ensino guiado no que se traballarán os contidos da materia mediante: resolución de 
problemas, elaboración de esquemas, resumos, interpretación de gráficas, lectura de 
textos, etc.  

¨ Elaboración de exercicios durante e ao final de cada Tema.  

¨ Realización de prácticas. 

¨ Traballo en equipo mediante Aprendizaxe Cooperativa. 
¨ Actividades diversificadas que traballan as distintas competencias, o 
desenvolvemento de habilidades científicas, o pensamento crítico e creativo, o traballo 
cooperativo, as TIC e a aprendizaxe-investigación dentro e fóra da aula. 

CTA.5 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

¨ Temas proporcionados polo profesor a través de fotocopias. 
¨ Ordenador e proxector. 

¨ Presentacións en Power Point 

¨ Vídeos, DVD 

¨ Páxinas  específicas de Internet 
¨ Prensa, revistas  e libros especializados (ou fragmentos dos mesmos) 

¨  Ordenadores da Biblioteca. 

¨ Aprendizaxe cooperativa. 

¨ Material manipulable e experimental propio da materia. 

¨ Saídas ao entorno para a observación directa. 
¨ Globo terráqueo. 

¨ Debates e conferencias. 

¨ Exposicións de material do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

CTA.6 CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN 
E PROMOCIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas escritas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía e ortografía adecuada. 
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• Tempo de realización. 
• Destrezas. 

Realización de exercicios 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía e ortografía adecuada. 
• Tempo de realización. 
• Destrezas. 

Participación do alumno/a 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Nivel de adecuación das intervencións. 
• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 
• Uso de vocabulario axeitado. 
• Interese e esforzo. 

Intervencións na clase 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Nivel de adecuación das intervencións. 
• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 
• Uso de vocabulario axeitado. 
• Interese e esforzo. 

Participación e exposición en Aprendizaxe Cooperativa 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Capacidade de traballar de forma colaborativa. 
• Comunicación adecuada cos compañeiros. 
• Resolución de conflitos. 
• Interese e motivación. 
• Iniciativa. 
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Actitude durante as actividades colaborativas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Capacidade de traballar de forma colaborativa. 
• Comunicación adecuada cos compañeiros. 
• Resolución de conflitos. 
• Interese e motivación. 
• Iniciativa. 
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación. 

Interese e participación nas actividades diarias da clase 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
• Nivel de adecuación das intervencións. 
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• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 
• Uso de vocabulario axeitado. 
• Interese e esforzo. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN CONTÍNUA 

A cualificación que cada alumno ou alumna obterá en cada sesión de avaliación será o 
resultado de ter en conta os seguintes aspectos: 

1. Asistencia a clase. Tal e como establece o RRI “A falta reiterada de asistencia a clase pode 
provocar a imposibilidade de avaliación continua ó alumno”.  

2. Actitude no desenvolvemento das clases e nas prácticas. Ata un 5% da nota da avaliación. 
3. Realización de exercicios. Ata un 5% da nota da avaliación. 
4. Probas escritas. Realizaranse un mínimo de dúas probas por avaliación. En cada unha das 

preguntas de cada proba especificase na marxe esquerda a súa valoración cuantitativa de acordo 
coa ponderación dos estándares establecidos. 

A cualificación mínima para considerar aprobada a materia é de 5. 
A nota en cada avaliación é o resultado da media ponderada das probas escritas. Aqueles 

alumnos que nalgunha proba obteñan unha cualificación inferior a 5 e superior a 3,5 non terán 
que recuperala se coa media das outras notas obteñen unha cualificación mínima de 5. 

Se nalgunha das probas o alumno non acada un 3,5 terá que recuperala aínda que na media 
acade un 5. 

Para o redondeo da nota de avaliación teranse en conta os apartados 2 e 3 arriba 
establecidos. No caso de que un alumno incumpra sistematicamente un ou os dous apartados a 
nota da avaliación poderase reducir ata nun punto.   

Ao comezo da segunda e terceira avaliacións, cada alumno que non acadara a cualificación 
mínima ou en caso de acadala, ter nalgunha proba escrita unha cualificación inferior a 3,5 deberá 
facer unha recuperación mediante unha proba escrita que consta de tantas partes como exames 
parciais se realizaran na avaliación correspondente. Cada alumno deberá recuperar só aquelas 
partes nas que non acadara o mínimo establecido. 

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN FINAL 

Ao remate da terceira avaliación haberá unha proba final para aqueles alumnos que non 
acadaran unha cualificación mínima global de 5 ou os que teñan algunha avaliación suspensa. 
Cada alumno deberá recuperar só aquelas partes nas que non acadara a cualificación mínima. 

A cualificación na avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións.  

PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se un alumno/a non acadase o aprobado como cualificación final en xuño, deberá 
presentarse á proba de recuperación extraordinaria de setembro. Esta proba consistirá nun 
cuestionario que se realizará por escrito onde se resolverán diversas cuestión e supostos (entre 
7 e 20). Nas cuestións aparecerán de forma equitativa, unha representación dos estándares 
establecidos na programación. Nesta proba o alumno deberá acadar unha nota mínima de 5 
correspondente ao grado mínimo de consecución dos estándares. 
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CTA.7 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 

Lévase a cabo  dentro das dúas primeiras semanas do curso a través dunha proba escrita. 
Consta de tres apartados. No primeiro deles avalíase sobre todo a capacidade de comprensión 
e de expresión dos alumnos a través da lectura dun texto a partir do cal deben responder as 
cuestións plantexadas. No segundo apartado avalíase a capacidade de expresión dos alumnos a 
través dunha pequena  redacción  que deben elaborar a partir dun esquema. No terceiro 
apartado avalíanse a capacidades de síntese,  relación e comprensión. Consta dun texto no que 
aparecen subliñados unha serie de termos a partir dos cales os alumnos deben primeiro elaborar 
un esquema e logo completar con algúns termos do texto unha figura. 

Os resultados obtidos permiten establecer unha primeira aproximación para determinar 
obxectivamente o nivel dos alumnos e serve de base para establecer os grupos para a 
aprendizaxe cooperativa. 

CTA.8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Partimos da base de que cada alumno e alumna posúe unha serie de peculiaridades que o 
diferenza do resto dos seus compañeiros, xa que logo non todos eles van aprender ao mesmo 
ritmo, ou van ter as mesmas capacidades e intereses. A educación debe permitir e facilitar 
desenvolvementos educativos distintos, que se correspondan con eses intereses e aptitudes. 
Polo tanto, a educación organizarase atendendo á diversidade do alumnado. As medidas de 
atención á diversidade están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 
alumnado e á consecución das competencias básicas e os obxectivos marcados. 

No caso concreto deste curso, as medidas inclúen que, no momento de encarar cada 
estándar, o profesor tentará coñecer os coñecementos previos dos alumnos ademais de 
identificar os preconceptos. Aos alumnos nos que se detecte unha lagoa nos seus 
coñecementos, débeselles propor un ensino compensatorio, na que debe desempeñar un papel 
importante o traballo en situacións concretas. Por outro lado, procurarase sempre a conexión 
dos diferentes estándares cos coñecementos previos e que o proceso de aprendizaxe dos 
mesmos sexa gradual e adecuado ao seu nivel cognitivo. Empregaranse instrumentos de 
avaliación variados, e o alumnado conta coa dispoñibilidade do profesorado fóra das horas nas 
que se imparte a materia para explicar contidos e procedementos a un alumno en concreto, así 
como para atender a outro tipo de necesidades. 

O traballo de algúns dos estándares incluirá o emprego da metodoloxía de traballo 
cooperativo que facilita a inclusión, xa que os equipos establecidos polo profesor serán 
heteroxéneos respecto a súa capacidade. Isto permite unha maior e mellor atención aos 
intereses, necesidades, ritmos, capacidades e motivacións de todos e cada un dos alumnos. 
Ademais de contribuír a aceptar a diversidade, favorecer a participación e integración de todo o 
alumnado, permitir axustar diferentes ritmos, capacidades e estratexias de aprendizaxe, nunha 
coexistencia que redunda en beneficio para todos e fomentar os comportamentos de axuda 
mutua e de respecto polo traballo alleo. 

Esta mesma metodoloxía favorece o segundo punto de contribuír á cohesión de todo 
alumnado da aula e dos membros de cada un dos equipos. Nesta dirección trabállase de forma 
coordinada co Departamento de Orientación e co titor, sendo unha práctica habitual informar e 
consultar cos titores dos diferentes grupos sobre calquera incidencia observada que repercuta 
tanto no desenvolvemento académico como no clima das aulas.  
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No instituto existe unha aula de convivencia onde pode ser enviado un alumno que presente 
unha conduta disruptiva que interrompa o traballo do resto dos compañeiros. O envío a aula de 
convivencia supón o aviso ao titor, aos pais e ao inicio de actuacións destinadas á mellora da 
convivencia. O tipo de actuación que debe adoptarse decídea a Dirección do centro, o 
Departamento de Orientación, o titor do alumno e, de ser o caso, o profesor que expulsou ao 
alumno. Nesta materia sería moi raro que se tivese que acudir a esta medida.  

PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR 
OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 

NOS CONTIDOS PROGRESIVOS 

Na Resolución do 15 de xullo do 2016 no seu Artigo 21 trata da elección de materias de 2º 
Bacharelato condicionadas á superación das correspondentes materias do primeiro curso. Das 
materias impartidas por este Departamento só a Bioloxía e a Xeoloxía de 2º Bacharelato están 
suxeitas a esta normativa, xa que os alumnos que desexen cursalas teñen que ter cursado 
previamente a Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bacharelato, segundo o Anexo VI do Decreto 86/2015. 
En caso de non telo feito, teñen que acreditar os coñecementos necesarios ben cursando a 
materia de 1º en 2º Bacharelato, ben se o Departamento realiza una proba obxectiva e avaliable 
que demostre que o alumno ou a alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir con 
aproveitamento a materia de segundo. Esta proba debe realizarse antes do inicio das actividades 
lectivas. 

Por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non pode asistir á clase 
da materia de primeiro, polo que no noso caso esta materia trátase de forma análoga ás 
pendentes de 1º Bacharelato. Así, os alumnos que se atopen nesta situación deben presentar 
resoltos unha serie de exercicios que se corresponden con aqueles contidos mínimos exixibles 
que son chave para non ter dificultade coas materias de 2º de Bacharelato. Estes traballos 
presentaranse en diferentes datas acordadas polos profesores e alumnos implicados na primeira 
parte do curso. Así poderá verificarse a superación da materia de 1º Bacharelato. 

No presente curso ningún alumno está nesta circunstancia.  

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES, 
SEGUIMENTO E RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 

Segundo a lexislación vixente en materias de pendentes o Decreto 86/2015 o alumnado de 
ESO que teña promoción, con materias pendentes, sen superar todas as materias deberá 
matricularse das materias non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o 
equipo docente e deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de 
reforzo.  
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No presente curso atópanse nesta situación só alumnos pertencentes á ESO, xa que en 
ningunha das materias de Bacharelato hai alumnos pendentes. Hai 1 alumno que cursa 2º ESO 
coa materia de 1º ESO pendente (que promocionou por Imperativo legal) e 2 alumnas de 4º ESO 
coa Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO pendente. 

O programa de reforzo consiste no plan de traballo que se explica a continuación e duns 
criterios de avaliación. Os alumnos nesta situación infórmaselles a principio do curso do 
programa a seguir. 

PLAN DE TRABALLO 

Os alumnos deberán presentar un caderniño que contén unha serie de exercicios que se 
corresponderán cos estándares de aprendizaxe establecidos para a materia que deben superar. 
Como a Dirección do Centro establece a realización de dúas probas parciais para facilitar a 
superación da materia, os estándares serán repartidos en dous caderniños. 

Para a súa resolución utilizarán o material da materia do curso correspondente. A 
presentación dos exercicios resoltos será nunha data anterior á establecida pola Dirección do 
Centro para cada unha das probas parciais. Nos meses previos a presentación do traballo, o Xefe 
do Departamento estará a disposición dos alumnos para a consulta de calquera dúbida que poda 
xurdir e que dificulte a realización dos exercicios. Establecerase cos alumnos en que recreo da 
semana terán lugar estas consultas, previa solicitude por parte dun alumno, co fin de que a 
atención sexa persoalizada. Se as dúbidas son comúns a varios alumnos poderase convocar a 
varios na mesma cita. 

Os exercicios entregados con tempo suficiente serán corrixidos e revisada esta corrección co 
alumno individualmente para explicar os erros cometidos, a necesidade de ampliar a resposta 
de determinadas cuestións, de forma que os exercicios convértanse no material adecuado para 
encarar a proba escrita. 

CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES 

Na data establecida para cada proba parcial, os alumnos que teñan presentado previamente 
os exercicios propostos serán avaliados mediante unha proba escrita que abarcará parte dos 
estándares da materia previstos para cada proba. Dado que o traballo que o alumno ten que 
presentar supón o primeiro elo na secuenciación de oportunidades que este Departamento 
concede ao alumnado para a superación da materia pendente, a non presentación do mesmo 
implicará a perda do dereito a presentarse as probas parciais.  

Avaliarase cada proba esixindo o grado de consecución mínimo dos estándares incluidos na 
proba escrita. Se o alumno supera ambas probas cunha nota igual ou superior ao 5, a materia 
considerarase aprobada. En todo caso, poderanse compensar as notas de ambas probas sempre 
que ningunha delas sexa inferior a 4. Poderase ter en conta para a superación dunha proba 
parcial o grado de interese e esforzo na realización do caderniño, así como o grado de acerto na 
resolución dos exercicios. 

De non ter superadas as probas parciais, os alumnos realizarán unha proba global no mes de 
maio e, se non a superan, terán outra oportunidade na proba extraordinaria en setembro tal e 
como marca a lei. Os alumnos que non superaran algunha das probas parciais poderán 
presentarse só co parcial suspenso na proba global. En setembro deben acreditar a superación 
de todos os estándares da materia.  
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CONCRECIÓN DE ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS 

Os temas transversais non supoñen engadir novos contidos, pero incorporan importantes 
facetas á hora de enfocar a área, entre as que destacan fundamentalmente os valores e as 
actitudes. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Actitudes a desenvolver : 
z Valorar o hábito da lectura de textos científicos como medio para saciar a 
curiosidade. 
z Decatarse da importancia da lectura previa da totalidade das preguntas dos exames 
para resolver dúbidas de comprensión. 
z Preocuparse por entender a totalidade dun texto antes de sintetizar o seu 
significado. 
z Apreciar o uso dun diccionario para comprender a totalidade dos termos dun texto. 
z Valorar a audacia de preguntar para axudar á comprensión dun texto. 

Moitas destas actitudes están incorporadas nas competencias a desenvolver no currículo das 
materias da LOMCE ou son intrínsecas na metodoloxía de traballo cooperativo que levan a cabo 
os membros do Departamento. 

EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA 

Actitudes a desenvolver : 
z Valorar que os textos escritos estean adecuadamente redactados. 
z Evitar o uso de determinadas expresións de carácter coloquial. 
z Fomentar o uso dunha ortografía correcta, en particular con todos aqueles termos 
propios da ciencia. 
z Coidar a caligrafía e seguir unhas pautas de presentación, orde e limpeza 

Moitas destas actitudes están incorporadas nas competencias a desenvolver no currículo das 
materias da LOMCE ou son intrínsecas na metodoloxía de traballo que levan a cabo os membros 
do Departamento ou están incorporados aos criterios de avaliación dos diferentes instrumentos 
de avaliación. 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 

Actitudes a desenvolver : 
z Valorar a incorporación das novas tecnoloxías na aula.  
z Ser conscientes da cantidade de recursos que ofrecen as TIC para a presentación de 
traballos. 
z Interesarse por novas ferramentas que aparecen continuamente nas TIC. 
z Valorar a autonomía que permiten as TIC na busca de información. 
z Decatarse da inexactitude de moita da información que circula nas redes e da 
necesidade de contrastala. 
z Ser prudente á hora de subir materiais sensibles ou información confidencial ás redes 
sociais. 
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z Denunciar atentados contra á intimidade cometidos dentro da comunidade 
educativa. 

Moitas destas actitudes están incorporadas nas competencias a desenvolver no currículo das 
materias da LOMCE ou son intrínsecas na metodoloxía e valoradas nos instrumentos de 
avaliación que levan a cabo os membros do Departamento. 

EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL 

Actitudes a desenvolver : 
z Valorar o coñecemento científico como un proceso de construción ligado ás 
características e necesidades da sociedade en cada momento histórico e sometido a 
evolución e revisión continua. 
z Valorar as achegas propias e alleas no traballo en equipo, mostrando unha actitude 
flexible e de colaboración, asumindo responsabilidades no desenvolvemento das tarefas. 
z Valorar a necesidade de establecer normas e acuerdos para o desenvolvemento de 
traballos nos que participe unha pluridade. 
z Valorar a necesidade de información e formación previas ao establecemento dunha 
opinión. 
z Respectar as opinións diferentes das propias.  
z Ser prudente na utilización dos recursos e tomar conciencia da limitación dos 
recursos naturais. 
z Rexeitar as actividades humanas contaminantes. 

Moitos destas actitudes están incorporadas nas competencias a desenvolver no currículo das 
materias da LOMCE ou son intrínsecas na metodoloxía de traballo cooperativo que levan a cabo 
os membros do Departamento. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Actitudes a desenvolver : 
z Valorar a importancia da enerxía nas actividades cotiás e da súa repercusión sobre a 
calidade de vida e el desenrolo económico tomando conciencia da limitación dos recursos 
enerxéticos e das implicacións medioambientais do uso dos distintos tipos de enerxías. 
z Valoración crítica do efecto de produtos químicos presentes no entorno sobre a 
saúde, a calidade de vida, o patrimonio artístico e sobre o futuro do noso planeta, 
rexeitando as actividades humanas contaminantes. 
z Desenvolver unha actitude de coidado e respecto polos animais e plantas. 
z Desenvolver unha actitude favorable cara o aforro no consumo dos recursos 
naturais. 
z Favorecer a sensibilidade pola orde e limpeza do lugar de traballo e do noso entorno. 

Este elemento transversal forma parte das competencias clave e de moitos estándares 
desenvolvidos nas materias da LOMCE. Non obstante, considérase importante incluílo como un 
elemento transversal xa que debe impregnar totalmente o desenvolvemento de todas as 
materias impartidas polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

Actitudes a desenvolver : 
z Recoñecer e valorar o efecto dos produtos químicos presentes no entorno sobre a 
saúde e a calidade de vida, analizando as medidas que se establecen a este respecto. 
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z Valorar os efectos que teñen sobre a saúde os hábitos de alimentación, hixiene, 
condutas preventivas e coidados corporais. 
z Espertar o interese por informarse e coñecer os aditivos alimentarios presentes nos 
alimentos comúns e a súa influencia sobre a saúde. 
z Valoración das agresións á saúde que supón o abuso de determinadas tecnoloxías. 
z Valoración da capacidade da Ciencia para dar resposta ás necesidades da 
Humanidade mediante a produción de materiais con novas propiedades e las melloras na 
produción de alimentos e medicinas. 
z Desenvolvemento dunha actitude responsable e madura diante das drogas. 

Estas actitudes a desenvolver forman parte dos estándares principalmente da materia de 
Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO. Nas outras materias deben ser incorporadas como elemento 
transversal xa que, o desenvolvemento do noso currículo permite utilizar moitos casos 
relacionados coa saúde para exemplificar contidos ou estándares. Así os alumnos poden coñecer 
a base científica de moitos hábitos saudables e a repercusión dos nocivos. 

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 

Actitudes a desenvolver : 
z Desenvolver actitudes críticas fronte ás influencias da moda nos estilos de vida 
z Analizar produtos alimenticios tendo en conta criterios adecuados, rexeitando 
condutas consumistas e adoptando posturas razoadas á hora de comprar. 
z Tomar conciencia da importancia do aforro de enerxía e da limitación dos recursos 
enerxéticos, para adquirir hábitos no seu ambiente próximo, que lles permitan realizar un 
aforro efectivo de enerxía. 
z Recoñecer e aceptar os dereitos dos consumidores, comprendendo as vantaxes de 
asociarse para defender ditos dereitos. 

As materias desenvolvidas no Departamento de Bioloxía e Xeoloxía sempre, e agora con máis 
intensidade se cabe, teñen un eixe vertebrador na necesidade de construír unha sociedade 
humana, sostible e respectuosa co medio ambiente, polo que este elemento transversal é 
inherente a formación que debemos impartir. 

EDUCACIÓN PREVENCIÓN DA VIOLENCIA 

Actitudes a desenvolver : 
z Analizar os logros científicos valorando e recoñecendo o efecto negativo da 
intolerancia. 
z Ser conscientes de que a ignorancia, a negación ao coñecemento, ao diálogo e ao 
raciocinio tiveron repercusións negativas para o desenrolo da Ciencia e para os propios 
científicos. 
z Respectar e valorar as opinións alleas. 
z Recoñecemento da existencia de conflitos interpersoais e grupais propugnando o 
diálogo como vía de entendemento e negociación. 
z Practicar a tolerancia e respecto polas diferenzas individuais de tipo físico, ideolóxico 
e psíquico e comportamento coherente con dita tolerancia. 
z Recoñecer  que as novas tecnoloxías desenvolvidas pola ciencia non levan, en si 
mesmas, ánimo de destrución, senón que o seu indebido uso depende de intencións 
extracientíficas. 
z Ser solidarios, participativos e non ter reparos para comprometerse na causa da Paz. 
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Este elemento transversal traballase activamente no desenvolvemento das actividades de 
aprendizaxe cooperativa, xa que é inherente a esta metodoloxía. 

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACIÓN 

Actitudes a desenvolver : 
z Empregar unha linguaxe non discriminatoria. 
z Evitar os tratamentos sexistas nos exemplos e distribución de roles, especialmente 
dentro das actividades prácticas que impliquen manipulación, toma de mostras ou 
medidas, mantemento da hixiene e a orde no lugar de traballo, ... 
z Incorporar as achegas femininas e de persoeiros habitualmente discriminados á 
Ciencia. 
z Evitar a imposición de criterios dende a óptica dun ou outro sexo. 
z Deseñar actividades diversificadas que atendan de forma compensada os diferentes 
tipos de capacidades e motivacións dos alumnos e alumnas. 

Este elemento transversal, a maiores de ser traballado directamente nas actividades 
cooperativas, estará presente nas prácticas de laboratorio e en aquelas materias nas que se 
traballen contidos de Historia da Ciencia. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES 

Estas actividades realizaranse coa intención de que sirvan para comprender e relacionar unha 
ampla variedade de contidos incluídos na avaliación. O alumnado deberá velas coma unha 
continuidade da clase na aula, e como unha parte avaliable que ten tanta importancia, como os 
outros elementos availables da materia. Por iso cremos que deben facerse atendendo ós 
seguintes criterios: 

Ø Procurar sempre a máxima interdisciplinariedade para optimizar o aproveitamento 
da saída ao exterior do centro. 
Ø Realizar sempre traballos complementarios á saída, para que o alumnado as 
considere como unha clase máis e non un simple paseo sen repercusións na avaliación 
académica. 
Ø Penalizar a aqueles alumnos ou alumnas que estean pendentes de sanción. 

As saídas programadas, na actualidade, para o presente curso son: 
v Saída didáctica cos alumnos de 1º ESO (organizado polo Departamento de Educación 
Física no marco do Plan Proxecta) ao porto, lonxa e praza de abastos de Bueu. 
v Saída didáctica de tres días para os alumnos de 1º Bacharelato de Bioloxía e Xeoloxía 
e os alumnos de 2º de Bacharelato de Bioloxía, Xeoloxía e CTMA. - O Caurel- Os Ancares. 
v Visita á Feira de Minerais de Guláns (ponteareas) para os alumnos de 1º e 3º ESO e 
para os alumnos de Xeoloxía. 
v Visita a unha Central de Tratamento de Residuos para os alumnos de CTMA. 
v Visita aos Museos de Ciencias da Coruña (organizado co Departamento de Física e 
Química) para os alumnos de 3º ESO. 
v Saída a Universidade Complutense de Madrid dos alumnos de Anatomía Aplicada para 
visitar a exposición permanente modelos anatómicos.  
v Visita ao zoolóxico de Vigo para os alumnos de 1º ESO. 
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v Visita Naturnova en Vigo e ao Museo do Mar para realización de actividades 
relacionadas con especies invasoras e cos peixes para alumnos de 1º ESO. 
v Charla de Nutrición e Saúde para alumnos de Anatomía Aplicada e 3º ESO. 

INDICADORES DE LOGRO PARA 
AVALIAR O PROCESO DE ENSINO 

APRENDIZAXE E A PRÁCTICA 
DOCENTE 

Os profesores do Departamento reúnense todas as semanas nunha hora establecida no 
horario a petición dos compoñentes do mesmo na que se tratan calquera asunto de interese 
para a práctica docente. Nesta reunión unifícanse criterios, búscanse solucións a problemas que 
xurdan na práctica diaria nas aulas e revísase a temporalización para detectar desaxustes.  

Ao final de cada avaliación utilizaranse estas reunións para avaliar a práctica docente. Para 
elo, cada profesor revisará nas súas aulas os resultados obtidos en cada unha das materias que 
imparte. Establecéronse unhas porcentaxes mínimas de aprobados para cada curso que obrigan 
a unha análise para coñecer as causas que permitirán a adopción de medidas para evitar que 
nas sucesivas avaliacións prodúzase este fracaso. As causas poden ser intrínsecas do grupo 
(facilmente detectables porque produciranse tamén noutras materias) ou por desaxuste entre 
o impartido e o esixido ao alumnado ou ben por causas persoais de alumnos concretos. En todos 
os casos revisarase a metodoloxía e os instrumentos de avaliación empregados, a motivación do 
alumnado co fin de buscar estratexias xerais de cara a seguinte avaliación. Realizarase esta 
análise se o número de aprobados en 1º ESO é inferior ao 90%, en 3º ESO ao 85%, no resto dos 
cursos (4º ESO, 1º Bacharelato e 2º Bacharelato) un 80% debido ás esixencias curriculares da 
materia. 

Paralelamente analizarase a porcentaxe de alumnos que acadaron máis dun 5 en cada un dos 
estándares de aprendizaxe traballados nesa avaliación. Se a porcentaxe de aprobados para un 
estándar concreto é inferior ao 50% considerarase imprescindible revisar: a metodoloxía de 
traballo (na clase, na casa), a idoneidade dos materiais utilizados (co fin de identificar as 
necesidades de novos materiais ou da súa cantidade para mellorar os resultados) e os 
instrumentos de avaliación empregados. Esta revisión servirá tanto para mellorar na seguinte 
avaliación (aínda que os estándares non sexan os mesmos), como para planificar as actividades 
de recuperación. Tamén conformarán a base para a revisión da programación para o seguinte 
curso. 

A criterio do profesor, os alumnos avaliarán o proceso de ensinanza – aprendizaxe mediante 
unha rúbrica que conterá diversos aspectos relacionados: co interese da parte da materia 
traballada na avaliación; coa competencia do profesor respecto a súa capacidade para motivar 
ao alumnado, explicación dos contidos, o ritmo, o trato persoal, as actividades escollidas, a súa 
contribución a un clima distendido na aula; coa adecuación dos instrumentos de avaliación 
utilizados, á temporalización ou ao axuste aos coñecementos previos, entre outros. Tamén 
poderá ser avaliada a súa propia actitude respecto ao traballo persoal, ao traballo en equipo e 
á súa implicación nos diferentes procedementos empregados. 
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Finalmente analizaranse as actividades complementarias e extraescolares realizadas co fin 
de establecer a súa adecuación ao nivel, o seu impacto no proceso de ensino aprendizaxe e a 
opinión dos alumnos respecto a elas. 

O Departamento debe avaliar a presente programación ao longo do curso e ao final do 
mesmo, para analizar se os obxectivos previstos, os contidos programados, os criterios de 
avaliación seguidos, os estándares avaliables, as competencias clave, a temporalización prevista 
e as actividades programadas se axustan á realidade dos nosos alumnos.  

Con todo elo, ao final do curso avaliaranse a eficacia dos cambios para ser incorporados na 
programación do seguinte curso e formularanse aqueles novos que considérense máis axeitados 
para facer unha programación máis axustada a nosa realidade. Os resultados recolleranse na 
Memoria Didáctica que se presenta ao final do curso. Teranse en conta, tamén, o 
desenvolvemento das competencias clave compartidas con outros Departamentos no mesmo 
nivel, co fin de mellorar a eficacia no seu desenvolvemento. O excesivo número de estándares 
a desenvolver nalgunhas materias obriga a consensuar interdisciplinarmente. 

A rúbrica utilizada para avaliar o proceso de ensino, a práctica docente e a propia 
programación será a que se presenta a continuación. A partir dos seus resultados faranse as 
propostas de mellora. 

Indicadores de logro 
Escala 

 
4 3 2 1 NP 

Escala: 4: Todo- Sempre/ 3: Case todo – Case sempre/ 2: Poucos  – As veces/ 1: Ningún – Nunca/ NP – Non procede      

Proceso de ensino aprendizaxe      

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

2.- Conseguiuse motivar ao alumnado       

3.- Conseguise a participación activa do alumnado      

4.- Atendeuse adecuadamente ao alumnado NEAE      

5.- Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade       

6.- Os alumnos informan sobre as dificultades encontradas      

7.- Usáronse diferentes instrumentos de avaliación para cada estándar      

8.- Deuse un peso real á observación directa      

9.- Valorouse adecuadamente a cada alumno no traballo cooperativo/colaborativo      

10.- Mantívose un contacto adecuado cos titores de cada grupo      

Práctica docente 4 3 2 1 NP 

1.- Ofréceselle a cada alumno explicacións individualizadas se as precisa      

2.- Elabóranse actividades atendendo á diversidade      

3.- Elaboráronse probas de avaliación adaptadas ao alumnado NEAE      

4.- Utilízanse diferentes estratexias metodolóxicas en cada unidade didáctica      

5.- Combínase o traballo individual co de equipo/grupo      

6.- Poténcianse estratexias de expresión/compresión oral e escrita      

7.- Poténcianse estratexias de comprensión lóxica      

8.- Foméntase a reflexión sobre os temas tratados      

9.- Incorporáronse actividades nas que se precisaba o uso das TIC      

10.- Ofréceselle ao alumnado de forma rápida o resultado de probas/actividades      

11.- Analízase co alumnado os resultados obtidos e explicítase a forma de 
melloralos  

    
 

12.- Incorporouse a autoavaliación e a coavaliación       
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Programación 4 3 2 1 NP 

1.- Deseñáronse as unidades didácticas a partir dos elementos do currículo      

2.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación proposta      

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á temporalización proposta      

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación      

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista      

6.- O tempo adicado a cada unidade didáctica foi suficiente      

7.- Vinculouse cada estándar a varios instrumentos para a súa avaliación      

8.- Establecéronse os temas transversais a desenvolver con cada estándar ou UD      

9.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados      

10.- Os instrumentos de avaliación empregados foron axeitados      

11.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación      

12.- Considéranse adecuados os graos mínimos de consecución dos estándares       

13.- Elaboráronse as probas escritas tendo en conta o valor de cada estándar      

14.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial das competencias/estándares      

15.- Establecéronse criterios para a recuperación dunha proba / dunha avaliación      

16.- Fixáronse criterios para a avaliación extraordinaria      

17.- Os criterios para a avaliación das materias pendentes foron adecuados      

18.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas       

19.- Foron proveitosas as actividades complementarias e extraescolares realizadas      

20.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso      

 
 


