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Curso 2019-2020
INTRODUCIÓN

INTRODUCIÓN e CONTEXTUALIZACIÓN

 Marco Normativo
 O deseño da programación efectuada polo departamento ten como referencia o seguinte

marco legal:

 Lei Orgánica 2/2006  , do 3 de maio de educación (LOE), modificada parcialmente pola
L  ei Orgánica 8/2013  , do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LO-
MCE).

 Orde ECD/65/2015  , do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as com-
petencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato.

 Decreto 86/2015  , do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación se-
cundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo
co disposto nos artigos 6 e 6 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e
no artigo 3 do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o
currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

 Resolución do 15 de Xullo de 2016  , da Dirección Xeral de Educación, Formación Profe-
sional e innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación no cur-
so 2016/17,do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos cen-
tros docentes da Comunidade autónoma de Galicia.

 R  esolución do 11 de maio de 2018  , da Dirección Xeral de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento,
no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de
xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia

 Na programación das materias de 2º de bacharelato obxecto de avaliación nas ABAU
(neste curso unicamente a Bioloxía) terase en conta a lexislación específica ao respecto:
Resolución do 27 de Marzo de 2018 (mentres non se publique instrución novas en rela-
ción aos cambios xa previstos para o curso 2018-2029. Tómanse tamén en considera-
ción as directrices que establecen os Grupos de Traballo das materias respectivas e que
se atopan dispoñibles na páxina da CIUG. Neste curso en concreto, só hai grupo para a
materia Bioloxía:  http://ciug.gal/grupos/bioloxia.php

 Contextualización

O noso centro, o IES Pontepedriña é un centro educativo situado nun ámbito urbano, se

ben tamén cunha importante presenza de alumnado residente fóra de Santiago de Com-

postela. Desde o punto de vista da docencia, isto repercute esencialmente no feito de que

unha boa parte do alumnado de bacharelato non cursou os seus estudos de ESO no noso

centro, senón que procede doutros, sendo maioritario o do CPI Plurilingüe de Vedra. Loxi-

camente iso tradúcese en algunhas dificultades, usualmente pouco importantes, en 1º de

bacharelato, debido á diversidade na formación previa do alumnado dese nivel.
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ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA-XEOLOXÍA

 CURSOS E GRUPOS DEPENDENTES DO DEPARTAMENTO

Durante o Curso 2019-2020 o departamento ten ao seu cargo os grupos seguintes:

MATERIA CURSO GRUPOS H/Seman HORAS

ESO

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

HORTICULTURA ECOLÓXICA

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

BIOLOGY & GEOLOGY

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

BIOLOGY & GEOLOGY

1º ESO

2º ESO

3º ESO

3º ESO

4º ESO

4º ESO

4

2

2

2

2

1

4

1

2

2

3

3

16

2

4

2

6

3

BACHARELATO
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

BIOLOXÍA

XEOLOXÍA

1º Bac

2º Bac

2º Bac

2

1

1

4

4

4

8

4

4

Reducións

horarias

Xefatura Departamento

Seccións Bilingües  3º ESO / 4º ESO

1

2

HORAS TOTAIS MATERIAS DO DEPARTAMENTO 52

MATERIAS AFÍNS

Departamento  de
Matemáticas

MATEMÁTICAS 1º ESO 1 5 5

Departamento  de
Física e Química

FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO 1 3 3

HORAS TOTAIS ASIGNADAS AO DEPARTAMENTO 60

Coa dispersión en materias optativas ofertadas polo centro, non houbo solicitudes de ma-

trícula suficientes para formar grupos de Cultura Científica (4ª ESO, 1º BAC). 

O departamento ofrece unha materia propia de libre configuración: “Horticultura ecolóxica e

nutrición”, este curso só en  2º de ESO, aproveitando a experiencia e material acumulado

despois de moitos anos de ofertar unha materia semellante para o extinto Programa de Di-

versificación Curricular.

Facémonos cargo tamén de oito horas dos departamentos de Matemáticas e de Física e

Química, correspondentes materias de 1º e 2º de ESO.
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 COMPOÑENTES do DEPARTAMENTO. ASIGNACIÓN de CURSOS

 Nicolás Lucas Domínguez (desempeña o cargo de xefe de departamento): 

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO ................................................. 1 grupo

Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO............................................. 2 grupos

Biology & Geology (seccións bilingües) 4º ESO .................. 1 grupo

Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato....................................... 1 grupo

Bioloxía 2º  Bacharelato ...................................................... 1 grupo

 Mª Inmaculada Riballo Riballo:

Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO............................................. 2 grupos

Biology & Geology (seccións bilingües) 3º ESO .................. 1 grupo

Xeoloxía 2º  Bacharelato ..................................................... 1 grupo

Matemáticas  1º ESO .......................................................... 1 grupo

 Mª Carmen Souto Basadre

Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO............................................. 2 grupos

Horticultura ecolóxica 2º ESO .............................................. 2 grupos

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO ................................................. 1 grupo

Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato....................................... 1 grupo

Física e Química de 2º ESO ................................................ 1 grupo
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PROGRAMACIÓN da ESO

COMPETENCIAS BÁSICAS a desenvolver en 1º ESO e 3º ESO
 Comunicación lingüística (CCL).

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

 Competencia dixital (CD).

 Aprender a aprender (CAA).

 Competencias sociais e cívicas (CSC).

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE).

 Conciencia e expresións culturais (CCEC).

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESENVOLVER EN 2º E 4º ESO

Competencia en comunicación lingüística

 Extraer a información mediante a lectura dos textos e outros materiais de divulgación.

 Progresivo emprego dos termos científicos específicos da bioloxía e da xeoloxía.

 Desenvolver pouco a pouco a capacidade de expresión oral e de discurso en exposi-
cións de traballos en público.

  Iniciarse no emprego de literatura científica e recursos básicos no idioma Inglés.

Competencia matemática

 Representar a realidade con maquetas e debuxos a escala que identifiquen distintos
compoñentes.

 Construír e interpretar diagramas sectoriais. Calcular e representar porcentaxes.

 Representar e interpretar a realidade a partir da información dispoñible para construír
e interpretar gráficas sinxelas.

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico:

 Identificar hábitos de vida que permiten coñecer e previr riscos para a saúde.

 Expor preguntas e problemas e obter conclusións baseadas na información científica.

 Adquirir técnicas de observación e metodoloxía científica. Coñecer os novos retos da
ciencia moderna.

 Realizar observacións, formular preguntas, obter, analizar e representar información
cualitativa e cuantitativa.
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Tratamento da información e competencia dixital

 Localizar información de fontes rigorosas e organizar datos para responder ás cues-
tións formuladas.

 Aplicación da información obtida a través de Internet (Espazo Abalar, Aulas virtuais,
páxinas de recursos).

 Traballo interactivo na aula virtuais de Bioloxía.

Competencia social e cidadá

 Comprender criticamente a realidade do mundo, a súa evolución, os seus logros e os
seus problemas.

 Axudar ao desenvolvemento de actitudes e comportamentos solidarios e de respecto
cos demais.

Competencia para aprender a aprender

 Transformar a información en coñecemento, integrándoa cos coñecementos previos e
coa propia experiencia persoal e aplicala en contextos diversos.

OBXECTIVOS Curriculares da Educación Secundaria na ESO

Segundo a  LOMCE,  a Educación  Secundaria  Obrigatoria  contribuirá  a  desenvolver  nos

alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no res-

pecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as

persoas e os grupos, exercitarse no dialogo, afianzando os dereitos humanos e a igualda-

de de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha so-

ciedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como

medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condi-

ción ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discrimina-

ción 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 calque-

ra tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
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e) Desenvolver  destrezas básicas  na utilización das fontes de información,  para adquirir

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos

do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar deci-

sións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lin-

gua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no

estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das ou-

tras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que rea-

lizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mun-

do.

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 físi-

ca 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 criticamen-

te os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o

medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utili-

zando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, histórico e artís-

tico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade

linguística 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 plurilingue, que permite a comunicación con outras

linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona 
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Dende a perspectiva das materia sdo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía os obxectivos

para os cursos da ESO deberan facilitar o achegamento á natureza e ás ideas básicas da

ciencia. E por isto que se van centrar os seguintes aspectos:

 Desenvolvemento progresivo de estratexias para a procura de informacións de diferen-

tes fontes, e da capacidade para analizalas, formarse opinións fundamentadas, formular

hipóteses, contrastalas e elaborar conclusións e informes. En suma, trátase de formar

cidadáns críticos, que manexan información e con capacidade para elaborar opinións

propias. O desenvolvemento do proxecto ABALAR no Instituto permitirá aos alumnos fa-

miliarizarse coa procura de información on line e seleccionar os recursos máis axeitados

empregando criterios máis selectivos.

 Familiarizar o alumnado coa natureza e as ideas básicas da ciencia e coñecer as proble-

máticas de orixe científica que o afecten como cidadán, e de xerar actitudes responsa-

bles.

 Dirixir  o  estudo do medio,  dos fenómenos que ocorren nel,  das súas interaccións e

dinámica de xeito que os alumnos poidan orientar as súas vidas na sociedade tecno-

científica na que vivimos. En realidade este coñecemento integra conceptos e procede-

mentos propios de varias materias desta e doutras áreas.

 Desenvolver as capacidades plasmadas nos obxectivos da etapa, promovendo a forma-

ción de persoas tolerantes, cooperativas, solidarias e democráticas; consolidando hábi-

tos de estudo e traballo, individual e en equipo; desenvolvendo a capacidade de pensa-

mento abstracto, a curiosidade e a creatividade.

 Finalmente, a comprensión dos problemas a cuxa solución poida contribuír o desenvol-

vemento científico e tecnolóxico, favorecendo actitudes responsables cara ao desenvol-

vemento sustentable.

OS CONTIDOS na ESO
 Nos dous primeiros cursos intégranse nunha visión máis global de área, coa finalidade

de manter unha aproximación de conxunto aos fenómenos naturais. Nos dos últimos

anos se afonda máis en aspectos epistemolóxicos de cada unha das materias.

 Os contidos están organizados en bloques que inclúen un conxunto de saberes relacio-

nados que se secuenciarán como se detalla no apartado de cada curso. O primeiro blo-

que de cada curso recolle os contidos, procedementais e actitudinais, relacionados co

xeito de construír a ciencia e de transmitir as experiencias e o coñecemento científico.

Estes contidos teñen un papel transversal, xa que se relacionan con todos os bloques e
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deberán desenvolverse da forma máis integrada posible co conxunto dos contidos de

cada curso.

 Na distribución dos contidos tense en conta a madurez intelectual do alumnado e a esi-

xencia cognitiva das materias; así,  afóndase nos dous primeiros cursos en aspectos

máis descritivos e observables dos conceptos, aínda que se introducen modelos explica-

tivos sinxelos.

No primeiro curso do curriculum LOMCE (Bioloxía e Xeoloxía) aparecen contidos rela-

cionados coa Terra como planeta e os Seres Vivos e a diversidade bioloxíca. O currículo

parte do mundo macroscópico, máis concreto, observable e identificable polo alumnado

(como a Terra no Universo, a biodiversidade no planeta Terra e os ecosistemas).

No segundo curso, Ciencias da Natureza, aparece a enerxía como concepto estrutu-

rante, relacionada cos cambios nos sistemas materiais.

Nos dous últimos cursos afóndase máis no nivel interpretativo das ciencias biolóxicas e

xeolóxicas e empréganse modelos un pouco máis complexos e teóricos para interpretar

os fenómenos e aspectos do medio. En terceiro de ESO achégase a un nivel máis abs-

tracto (estudo microscópico da célula, o ser humano e a saúde, do relevo terrestre e da

súa evolución). En cuarto de ESO achégase á xenética, a ecoloxía e a historia da Terra

e da vida nun planeta en evolución.

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS na ESO
 Terase en conta os contextos nos que aplicar os marcos interpretativos. Temáticas de

actualidade como os incendios, o cambio climático, a explotación dos recursos naturais,

a biodiversidade e os espazos protexidos formarán parte da práctica da aula, con refe-

rentes dende o local ata o global.

 Trátase de desenvolver a capacidade de comprensión con lecturas de textos científicos

e contrastar materiais escritos e audiovisuais nun proceso de identificación dos concep-

tos e ideas principais, e as relacións que se establecen entre eles. A comunicación, nos

ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como escrita, constitúe un eixe funda-

mental no proceso de ensino e aprendizaxe do coñecemento científico e por elo adicare-

mos especial atención á utilización de linguaxe científica e a redacción e exposicións

orais por parte dos alumnos. A expresión oral e escrita buscará a coherencia e precisión

no uso da linguaxe, tanto no nivel descritivo como no interpretativo. O emprego rigoroso

do léxico e da terminoloxía científica é un aspecto especialmente importante nas nosas

materias. É por elo que tanto en Ciencias da Natureza nos primeiros cursos, como no

traballo con Bioloxía e Xeoloxía en niveis superiores, no Departamento, queremos incidir
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especialmente na necesidade de expresar con propiedade as ideas, tanto na linguaxe

oral como escrita. 

 Como estratexias para traballar a expresión utilízase o contraste de ideas -aclarando

significados sobre conceptos ou procesos científicos, a realización de sínteses, a elabo-

ración de mapas conceptuais, formulación de conclusións, e a confección de informes.

Tamén ar e realización de presentacións públicas e realización de debates ordenados

que favorezan a mellora na expresión oral e escrita,  a confianza para expresarse en

público, o saber escoitar, o contraste de opinións e máis a súa argumentación.

 Na resolución de problemas débese estimular a lectura comprensiva a través da con-

textualización da situación, da identificación dos conceptos que aparecen e das relacións

que se establecen entre os ditos conceptos e os datos. Conscientes de que esta área de

coñecemento contribúe ao desenvolvemento da competencia matemática, traballaranse

problemas que precisen cuantificar e ser expresados na linguaxe matemática. O empre-

go de números, símbolos, operacións e relacións entre eles forman parte da metodoloxía

científica e constitúen unha base importante para a comprensión de leis e principios. Así

mesmo o rigor á hora de cuantificar sinalando as unidades nas que se traballa.

 Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de proble-

mas desenvólvense capacidades para identificar e manexar variables, para organizar e

representar datos obtidos de maneira experimental, para a interpretación gráfica das re-

lacións entre eles, para realizar operacións con números e símbolos, para atopar as so-

lucións correctas, para cuantificar as leis e principios científicos e para utilizar estratexias

básicas na resolución. Nas ciencias da natureza emprégase o razoamento matemático

como apoio cara a unha mellor comprensión das relacións entre conceptos.

 A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico recae de xeito importan-

te sobre esta área na cal o alumnado aprende os conceptos básicos que lle permitan a

análise desde diferentes eidos do coñecemento científico da materia, dos seres vivos,

dos fenómenos naturais, das súas transformacións, dos seus efectos sobre o ambiente e

a saúde, dos cambios e dos obxectos tecnolóxicos.

 A área de ciencias da natureza contribúe á competencia de tratamento da información e

competencia dixital, xa que se traballan habilidades para identificar, contextualizar, rela-

cionar e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e presentada en diver-

sas linguaxes propias das tecnoloxías da información e comunicación tales son os bus-

cadores pola internet, os documentos dixitais, foros, chats, mensaxería, xornais dixitais,

revistas divulgativas na web, presentacións electrónicas e simulacións interactivas. Non

debemos deixar ao marxe a necesidade de fomentar unha actitude crítica reflexiva sobre

as informacións de tipo científico que achegan as tecnoloxías da información e a comuni-
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cación, fomentando tamén comportamentos favorables ao emprego destas tecnoloxías,

pero evitando o seu emprego indiscriminado.

 É importante incidir na idea de que na Ciencia traballase con modelos. Así, trataremos

de insistir en que son modelos teóricos los que empregamos nas representacións de da-

tos por medio de programas informáticos, cando se realizan experiencias virtuais para

contrastalas coas reais,  cando se representan estruturas moleculares, atómicas,  ana-

tómicas, xeolóxicas, situacións problemáticas representadas de xeito virtual coa axuda

dos ordenadores. Preténdese completar a formación dos alumnos neste xeito de enten-

der a información e os soportes dixitais.

 En relación coa competencia social e cidadá, esta área trata de dotar o alumnado das

habilidades necesarias para comprender a problemática actual en relación coa súa per-

soa, co resto da sociedade e co planeta. A aproximación do currículo á situación concre-

ta na cal se vive facilita a participación activa do alumnado en actividades que impliquen

esa cidadanía responsable cos recursos naturais e o futuro do planeta. As ciencias da

natureza contribuirán a coñecer e aceptar o funcionamento do corpo, respectar as dife-

renzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e ser críticos cos hábitos so-

ciais pouco saudables e a contribuír á conservación e mellora do ambiente.

 Desde a área de ciencias contribuirase a desenvolver esta competencia cando se pro-

move a presentación das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se lles deixa ás

alumnas e aos alumnos a liberdade de elixir os ditos formatos estéticos e artísticos, can-

do se utilizan os museos de ciencias para espallar os xeitos de pensar ou facer doutras

culturas, ou nas exposicións relacionadas co ámbito científico, como medio de coñecer,

comprender e gozar do coñecemento científico.

 O desenvolvemento das competencias básicas desde os ámbitos científico e tecnolóxi-

co, nun mundo en continuo e acelerado cambio, implica espertar inquedanzas e moti-

vacións cara á aprendizaxe permanente. Cando afloran as ideas previas do alumnado

sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa que se está a promover

que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus propios coñecementos e limi-

tacións. Neste sentido empregarase a historia da ciencia para que os estudantes non ca-

ian no desánimo de estar case sempre errados nas súas concepcións, cando ata os

máis grandes científicos experimentaron erros e resistencias ás novas ideas.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A necesidade de tomar as diferentes medidas para a atención á diversidade será detectada

na avaliación inicial que cada membro do departamento fará na súa aula. Unha vez feita

esa avaliación inicial consideraremos dúas situacións:
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 A) Atención á diversidade que se corresponde coa heteroxeneidade de coñecementos e

capacidades que hai nun grupo e que non require medidas especiais de atención. Esta

situación deberá resolvela o profesor na súa aula tendo en conta, á hora de deseñar as

actividades, que terán que ser de diferentes niveis de dificultade e que non todo o alum-

nado da clase terá que facer as mesmas. Proporanse tamén actividades de recupera-

ción e ampliación que chegarán ós distintos tipos de alumnos. Ademais as distintas for-

mas de agrupamento para os traballos de clase favorecerá, a interrelación e axuda entre

compañeiros.

 B) Atención á diversidade que require medidas especiais de atención. Para resolver esta

situación o contarase coa axuda do Departamento de Orientación que ten un psicólogo,

un especialista en logopedia e unha pedagoga-terapeuta. Este Departamento axudará

ao profesorado de Bioloxía e Xeoloxía a diagnosticar as necesidades educativas espe-

ciais e, se é o caso, a tomar as correspondentes medidas especiais de atención a diver-

sidade.

No curso actual as necesidades detectadas inclúen alumnado con hiperactividade e déficit

de atención (TDAH), dislexia e alumnado con dificultades motóricas e mobilidade reducida.

O seguimento e a colaboración do departamento de orientación serán as claves para o esta-

blecemento das medidas especificas que sexa necesario aplicar en cada caso.

TDAH.- No caso do alumnado con hiperactividade e déficit de atención as medidas que se

aplicarán, seguindo as recomendacións do Departamento de Orientación serán as seguin-

tes:

 O alumno/a debe de estar sentado preto da mesa do profesor/a.

 Asegurarnos en cada momento que o alumno/a entendeu a tarefa.

 Permitir máis tempo para realizar os exames.

 Os exames escritos completalos con orais, cando se observa que están incompletos, e
sempre que sexa doado.

 Cada enunciado só terá unha pregunta.

 Valorar o contido das respostas e non a ortografía ou composición do texto.

 Evitar de que o alumno/a teña máis dun exame por día.

 Dar a coñecer a data das probas de avaliación con tempo de antelación.

 Controlar o tempo do exame, cada 10 – 15 minutos, o que axudará a que xestionen e
organicen mellor os tempos en cada actividade.

Dislexia.- No caso do alumnado con dislexia as medidas recomendadas son: 

[Exames]

 Aumentar o tamaño da letra.
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 Aumentar o espazado entre liñas.

 Fragmentar o texto en pequenas partes e intercalar preguntas de comprensión con ou-
tras de numerar; preguntas curtas coas de libre elección...

 Evitar preguntas de resposta aberta.

 Realizar unha lectura previa do exame.

[Avaliación]

 Permitir que o alumno responda na súa lingua materna ou que presente interferencias
entre o castelán e o galego e non penalizalo por elo.

 Evitar a corrección en vermello.

 Evitar a corrección sistemática de tódolos erros, faltas de ortografía, na súa escritura.

 Presentar as preguntas do exame por escrito (non ditar).

 Evitar que o alumno teña máis dun exame por día.

 Dar a coñecer a data das probas de avaliación con tempo de antelación

 Expor alternativas complementarias de avaliación ao exame escrito: exame oral, exa-
me tipo test...

 Avaliar as tarefas, probas, traballos ou exames en función do seu contido. As faltas de
ortografía non deben influír na avaliación dos mesmos.

 Nas probas escritas asegurarnos de que comprendeu o enunciado de tódalas pregun-
tas. Despois de 5 ou 10 minutos de empezar o exame, é aconsellable preguntarlle se
ten algunha dúbida e animalo a preguntarnos se non entende ao longo do exame.

Dificultades motoras e mobilidade reducida.- Neste caso contamos co apoio permanen-

te na aula dunha profesora de Pedagoxía Terapéutica. As adaptacións necesarias do mate-

rial didáctico iránse realizando a medida que se concreten as necesidades, en colabora-

ción tamén co departamento de Orientación. 
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CIENCIAS DA NATUREZA - PRIMEIRO ESO

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

O ensino da Bioloxía e no primeiro curso da ESO terá como obxectivo o desenvolvemento,

adaptado á idade do alumnado, das seguintes capacidades:

Iniciarse no coñecemento e a aplicación do método científico.

 Utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza para describir
e interpretar os fenómenos naturais:  A materia e as súas características, os com-
poñentes do universo, a dinámica da auga e da atmosfera no planeta, a composición
da terra e das rochas, a biodiversidade e a clasificación dos seres vivos.

 Aplicar, en sinxelas investigacións, estratexias baseadas nos procedementos das cien-
cias: a discusión, a formulación de hipóteses, os deseños experimentais, análise de
resultados, valorar as repercusións da ciencia, etc.

 Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando con propiedade di-
ferentes linguaxes (oral, escrita, gráfica, icónica, multimedia), comunicar e argumen-
tar adecuadamente.

 Seleccionar información sobre temas científicos utilizando diferentes fontes; emprega-
la, valorando o seu contido, para fundamentar os traballos sobre temas.

 Desenvolver hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria en ámbi-
tos como alimentación, hixiene e sexualidade, facilitando estratexias que permitan fa-
cer fronte aos riscos da sociedade actual como drogodependencias e transmisión de
enfermidades.

 Comprender a importancia de utilizar os coñecementos provenientes das ciencias da
natureza para satisfacer as necesidades humanas e participar na necesaria toma de
decisións verbo de problemas locais e globais.

 Adoptar  actitudes  críticas  fundamentadas  no  coñecemento  científico  para  analizar
cuestións relacionadas coa ciencia, a tecnoloxía e a sociedade. Coñecer e valorar os
problemas aos cales se enfronta hoxe a humanidade: á sobreexplotación dos recur-
sos e a necesidade de avanzar cara ao logro dun futuro sustentable.

 Valorar a contribución da ciencia ao pensamento humano ao longo da historia, apre-
ciando os grandes debates e as revolucións
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PERFIL COMPETENCIAL

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT ESTÁNDARES

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

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

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

BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe as súas características xe-
rais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 

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

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

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

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu con-
torno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CCL ESTÁNDARES

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

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

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

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

COMPETENCIA DIXITAL CD ESTÁNDARES

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

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

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

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

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER CAA ESTÁNDARES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPETENCIA DO SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR CSIEE ESTÁNDARES

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

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

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

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 

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

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu con-
torno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC ESTÁNDARES

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

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

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

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

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

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

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 

BXB5.4.1. Participa, valora e respectaro traballo individual e en grupo. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS CCEC ESTÁNDARES

BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da vida co-
tiá. 

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

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

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

CONTIDOS, CRITERIOS de avaliación, e ESTÁNDARES de aprendizaxe

As diferentes unidades didácticas correspóndense cos CONTIDOS, CRITERIOS de avalia-

ción e ESTÁNDARES de aprendizaxe que ese indican na seguinte táboa. 

- A numeración das Unidades de 1 a 15 corresponde coa do libro de texto

- Os bloques que se indican fan referencia aos do currículo oficial

- Os códigos que figuran nas táboas tamén son os do currículo

- Os Bloques 1 e 5 son transversais en relación á organización temporal dos contidos,
polo que se distribúen ao longo de tódalas unidades.

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 O vocabulario  científico  na ex-
presión oral e escrita.

B1.1.  Utilizar  adecuadamente o  voca-
bulario científico nun contexto preciso
e adecuado ao seu nivel.

BXB1.1.1.  Identifica  os  termos  máis  fre-
cuentes  do  vocabulario  científico  e  ex-
présase  con  corrección,  tanto  oralmente
como por escrito.

 Metodoloxía  científica:  ca-
racterísticas básicas.

 Experimentación  en  bioloxía  e
xeoloxía:  obtención,  selección
e interpretación de información
de  carácter  científico  a  partir
da  selección  e  a  recollida  de

B1.2. Procurar, seleccionar e interpre-
tar a información de carácter científi-
co  e  utilizala  para formar unha opi-
nión propia, expresarse con precisión
e argumentar  sobre problemas rela-
cionados 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.

BXB1.2.2. Transmite a información seleccio-
nada  de  xeito  preciso  utilizando  diversos
soportes.

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

mostras  do  medio  natural  ou
doutras fontes.

científico para formar unha opinión propia
e argumentar  sobre problemas relaciona-
dos.

 Planificación  e  realización  do
traballo  experimental,  e  inter-
pretación dos seus resultados.

 Normas de seguridade no labo-
ratorio,  e  coidado  dos  instru-
mentos 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 respectaras normas de
seguridade no laboratorio, e coida os ins-
trumentos e o material empregado.

BXB1.3.2.  Desenvolve  con  autonomía  a
planificación do traballo experimental, utili-
zando  tanto  instrumentos  ópticos  de  re-
coñecemento como material básico de la-
boratorio, argumenta o proceso experimen-
tal seguido, describe as súas observacións
e interpreta os seus resultados.

Bloque 2. A Terra no Universo

Unidade 1. UNIVERSO e SISTEMA SOLAR / Unidade 2. A TERRA e a LÚA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Principais modelos sobre a orixe
do Universo. 

 Compoñentes do Universo. 

 Características do Sistema Solar
e dos seus compoñentes.

 Concepcións  sobre  o  Sistema
Solar ao longo da historia.

 Os planetas no Sistema Solar.

 O planeta Terra: características.

 Os movementos da Terra, da Lúa
e do Sol, e as súas consecuen-
cias.

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

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

B2.2. Expor a organización do Univer-
so e do Sistema Solar, así como al-
gunhas  das  concepcións  que  sobre
este sistema planetario se tiveron ao
longo da historia.

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

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.

B2.4. Localizar a posición da Terra no
Sistema Solar.

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

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

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos prin-
cipais  relacionados co movemento  e  a
posición dos astros, e deduce a súa im-
portancia para a vida. 

BXB2.5.2.  Interpreta  correctamente  en
gráficos  e  esquemas  fenómenos como
as fases lunares e as eclipses, e esta-
blece a súa relación coa posición relati-
va da Terra, a Lúa e o Sol. 

Unidade 3.- A XEOSFERA e os seus compoñentes

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 A xeosfera: estrutura e compo-
sición da codia,  o  manto e  o
núcleo. 

B2.6. Identificar os materiais terrestres
segundo a súa abundancia e a distri-
bución 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 distri-
bución en capas segundo a densidade. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Minerais  e  rochas:  propieda-
des,  características  e  utilida-
des. 

 Xestión sustentable dos recur-
sos minerais.  Recursos mine-
rais en Galicia. 

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. 

B2.7.  Recoñecer as propiedades e as
características dos minerais e das ro-
chas,  distinguir  as  súas  aplicacións
máis frecuentes e salientar a súa im-
portancia económica e a xestión sus-
tentable. 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utili-
zando criterios que permitan diferencialos. 

BXB2.7.2.  Describe  algunhas  das  aplica-
cións máis frecuentes dos minerais e das
rochas no ámbito da vida cotiá. 

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

Unidade 4.- A ATMOSFERA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 A  atmosfera:  composición  e
estrutura.  O  aire  e  os  seus
compoñentes.  Efecto  inverna-
doiro. Importancia da atmosfe-
ra para os seres vivos. 

 Contaminación  atmosférica:
repercusións  e  posibles  solu-
cións. 

B2.8.  Analizar  as  características  e  a
composición da atmosfera, e as pro-
piedades do aire.

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a compo-
sición da atmosfera. 

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

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

BXB2.9.1.  Relaciona  a  contaminación  am-
biental coa deterioración ambiental, e pro-
pón  accións  e  hábitos  que  contribúan  á
súa solución. 

B2.10. Recoñecer a importancia do pa-
pel protector da atmosfera para os se-
res  vivos  e  considerar  as  repercu-
sións da actividade humana nela.

BXB2.8.3.  Identifica  e  xustifica  con  argu-
mentacións  sinxelas  as  causas  que  sus-
tentan o papel protector da atmosfera para
os seres vivos. 

BXB2.10.1.  Relaciona  situacións  en  que  a
actividade humana interfire coa acción pro-
tectora da atmosfera. 

Unidade 5.- A HIDROSFERA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 A hidrosfera.  Propiedades  da
auga.  Importancia  da  auga
para os seres vivos. 

 A auga na Terra. Auga doce e
salgada. 

 Ciclo da auga. 

 A auga como recurso. 

 Xestión sustentable da auga 

 Contaminación das augas do-
ces e salgadas. 

B2.11.  Describir  as  propiedades  da
auga e a súa importancia para a exis-
tencia da vida.

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

2.12. 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 rela-
ción cos seus cambios de estado de agrega-
ción.

B2.13. Valorar e identificar a necesida-
de dunha xestión sustentable da auga
e de actuacións persoais e colectivas
que potencien a redución do consumo
e a súa reutilización. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o signifi-
cado da xestión sustentable da auga doce,
e enumera medidas concretas que colabo-
ren nesa xestión. 

B2.14. Xustificar e argumentar a impor- BXB2.14.1. Recoñece os problemas de con-
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

tancia de preservar e non contaminar
as augas doces e salgadas.

taminación de augas doces e salgadas, en
relación coas actividades humanas 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra

Unidade 7.- BIODIVERSIDADE e CLASIFICACIÓN. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 A biosfera. Características que
fixeron da Terra un planeta ha-
bitable. 

 Concepto  de  biodiversidade.
Importancia da biodiversidade.

 Sistemas de  clasificación  dos
seres vivos.  Concepto  de es-
pecie. Nomenclatura binomial. 

 Reinos dos seres vivos: Mone-
ras, Protoctistas, Fungi, Metafi-
tas e Metazoos. 

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

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

B3.1. Recoñecer a importancia da bio-
diversidade e as características mor-
folóxicas  principais  dos  grupos  ta-
xonómicos.

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiver-
sidade  e  aplica  criterios  de  clasificación
dos seres vivos, relacionando os animais e
as plantas máis comúns co seu grupo ta-
xonómico. 

B3.2. Categorizar os criterios que ser-
ven  para  clasificar  os  seres  vivos  e
identificar  os  principais  modelos  ta-
xonómicos aos que pertencen os ani-
mais e as plantas máis comúns. 

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

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

BXB3.3.1.  Discrimina as características xe-
rais e singulares de cada grupo taxonómi-
co. 

Unidades 9/10/12/13/15.- METAZOOS: os animais invertebrados e vertebrados

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Invertebrados: poríferos, celentére-
os, anélidos, moluscos, equinoder-
mos  e  artrópodos.  Características
anatómicas e fisiolóxicas. 

 Vertebrados: peixes, anfibios, répti-
les, aves e mamíferos. Característi-
cas anatómicas e fisiolóxicas. 

 Clasificación de animais a partir de
claves dicotómicas.

B3.4.  Caracterizar  os  principais
grupos de invertebrados e verte-
brados. 

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

BXB3.4.2.  Recoñece exemplares de verte-
brados e asígnaos á clase á que perten-
cen. 

B3.6.  Utilizar  claves  dicotómicas
ou outros medios para a identifi-
cación  e  a  clasificación  de  ani-
mais e plantas. 

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

BXB3.7.1. Identifica exemplares de animais
propios dalgúns ecosistemas ou de intere-
se especial por seren especies en perigo
de extinción ou endémicas. 

Unidades 8/11/14/13/15.- METAFITAS: as plantas

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Plantas:  brións,  fieitos,  ximnosper-
mas  e  anxiospermas.  Característi-
cas principais,  nutrición, relación e
reprodución

 Clasificación de animais e plantas a
partir  de claves  dicotómicas e  ou-

B3.5.  Coñecer  e  definir  as  fun-
cións vitais das plantas e a súa
importancia para a vida, e carac-
terizar  os  principais  grupos  de
plantas.

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

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

B3.6.  Utilizar  claves  dicotómicas BXB3.6.1.  Clasifica  e  identifica  plantas  a
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

tros medios. 

 Identificación de plantas e animais
propios dalgúns ecosistemas, espe-
cies  en  extinción  e  especies  en-
démicas. 

ou outros medios para a identifi-
cación e  a  clasificación de ani-
mais e plantas. 

partir de claves de identificación. 

BXB3.7.1.  Identifica exemplares de plantas
propios dalgúns ecosistemas ou de intere-
se especial por seren especies en perigo
de extinción ou endémicas. 

Unidade 6.- O medio natural: os ECOSISTEMAS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Ecosistema:  identificación  dos
seus  compoñentes.  Factores
abióticos e bióticos 

 Ecosistemas acuáticos e terres-
tres. 

 Adaptacións  dos  animais  e  as
plantas ao medio.  Biodiversida-
de en Galicia. 

 Factores desencadeantes de de-
sequilibrios nos ecosistemas. 

 Estratexias  para  restablecer  o
equilibrio nos ecosistemas. 

 Accións que favorecen a conser-
vación ambiental. 

B4.1.  Diferenciar  os  compoñentes
dun ecosistema.

BXB4.1.1.  Identifica  os  compoñentes  dun
ecosistema. 

B3.7. Determinar a partir da observa-
ción  as  adaptacións  que  permiten
aos animais e ás plantas sobrevivir
en determinados ecosistemas, 

con  especial  atención  aos  ecosiste-
mas galegos. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao
medio a presenza de determinadas estru-
turas nos animais e nas plantas máis co-
múns. 

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

B4.2.  Identificar  nun  ecosistema  os
factores  desencadeantes  de  dese-
quilibrios  e  establecer  estratexias
para restablecer o seu equilibrio.

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

B4.3.  Recoñecer  e  difundir  accións
que favorezan a conservación am-
biental.

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen
a destrución ambiental. 

Bloque 5. Proxecto de investigación

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Método  científico.  Elaboración  de
hipóteses, e a súa comprobación e
argumentación, a partir da experi-
mentación ou a observación.

B5.1. Planear, aplicar e integrar as
destrezas  e  as  habilidades  pro-
pias do traballo científico.

BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas pro-
pias do método científico.

B5.2. Elaborar hipóteses e contras-
talas a través da experimentación
ou da observación e a argumen-
tación.

BXB5.2.1.  Utiliza  argumentos  que  xusti-
fiquen as hipóteses que propón.

 Artigo científico. Fontes de divulga-
ción científica.

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

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

 Proxecto de investigación en equi-
po.  Organización.  Participación  e
colaboración  respectuosa  no  tra-
ballo  individual  e  en equipo.  Pre-
sentación de conclusións.

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

BXB5.4.1. Participa, valora e respectaro tra-
ballo individual e en grupo.

B5.5. Expor e defender en público
o proxecto de investigación reali-
zado.

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

BXB5.5.2. Expresa con precisión e coheren-
cia as conclusións das súas investigacións,
tanto verbalmente como por escrito.
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MÍNIMOS, Instrumentos de avaliación e Temporalización.

Para cada unha das unidades temáticas presentamos un cadro onde se relacionan os están-

dares de aprendizaxe coa temporalización e os procedementos/intrumentos de avaliación. 

Os mínimos quedan expresados como porcentaxe, pero

lémbrese  algo  evidente:  os  instrumentos  de  avaliación

(como unha proba escrita) representan unha mostra de

diferentes indicadores de logro. O mínimo sería alcanzar

o 50% en cada procedemento de avaliación empregado.

Códigos dos Intrumentos de avaliación

AcC Actividade de Campo
Deb Debate
Lab Informe laboratorio
ObA Observación aula
PrE Proba Escrita
RAc Revisión Actividades
TrG Traballo grupal
TrI Traballo individual

BLOQUE 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica.

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB1.1.1. 50 ü ü ü ObA, TrI, TrG BXB1.2.3. 50 ü ü ü ObA

BXB1.2.1. 50 ü ü ü ObA, TrI, TrG BXB1.3.1. 50 ü ü ü ObA

BXB1.2.2. 50 ü ü ü TrI, TrG, RAc BXB1.3.2. 50 ü ü ü ObA, Lab

Unidade 1-2- Universo e Sistema Solar / A Terra e a Lúa 

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B2.1.1. 100 ü PrE, TrI BX-B2.4.1. 100 ü PrE,

BX-B2.2.1. 100 ü PrE, BX-B2.5.1. 100 ü PrE,

BX-B2.3.1. 100 ü PrE, BX-B2.5.2. 100 ü PrE, RAc

Unidade 4.- A ATMOSFERA

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB2.8.1. 100 ü PrE, BXB2.8.3. 100 ü PrE,

BXB2.8.2. 100 ü PrE, TrI BXB2.10.1. 50 ü PrE, TrI, TrG

BXB2.9.1. 100 ü PrE, RAc,

Unidade 5.- A HIDROSFERA

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB2.11.1 50 ü PrE, RAc BXB2.13.1 100 ü PrE, RAc

BXB2.12.1. 100 ü PrE, RAc BXB2.14.1 100 ü PrE, TrI, TrG; 
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Unidade 3.- A XEOSFERA e os seus compoñentes

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB2.6.1. 100 ü PrE, RAc BXB2.7.2. 100 ü PrE, TrI

BXB2.6.2. 100 ü PrE, RAc BXB2.7.3. 50 ü ObA, PrE,

BXB2.7.1. 100 ü PrE, AcC, TrG

Unidade 7.- BIODIVERSIDADE e CLASIFICACIÓN. 

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB2.15.1. 50 ü ObA, PrE, BXB3.2.1 100 ü PrE, Rac, Lab

BXB3.1.1. 100 ü PrE, Rac, TrG BXB3.3.1. 100 ü PrE, RAc

Unidades 9/10/12/13/15.- METAZOOS: os animais invertebrados e vertebrados

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB3.4.1. 100 ü PrE, AcC, BXB3.6.1. 100 ü ü RAc, Lab, AcC

BXB3.4.2. 100 ü PrE, AcC, BXB3.7.1. 100 ü ü PrE, TrG

Unidades 8/11/14/13/15.- METAFITAS: as plantas

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB3.5.1. 100 ü PrE BXB3.6.1. 100 ü RAc, Lab, AcC

BXB3.5.2. 100 ü PrE BXB3.7.1. 100 ü PrE, AcC, TrG

Unidade 6.- O medio natural: os ECOSISTEMAS

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB4.1.1. 100 ü PrE, RAc BXB4.2.1. 100 ü PrE, TrI

BXB3.7.2. 100 ü PrE, RAc BXB4.3.1. 50 ü ObA, PrE,

BXB3.7.3. 100 ü PrE, AcC, TrG

BLOQUE 5. Proxecto de investigación

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB5.1.1. 50 ü ü ü ObA, TrI, TrG BXB5.4.1. 50 ü ü ü ObA

BXB5.2.1. 50 ü ü ü ObA, TrI, TrG BXB5.5.1. 50 ü ü ü AcC, TrI, TrG

BXB5.3.1. 50 ü ü ü TrI, TrG, RAc BXB5.5.2. 50 ü ü ü ObA, Rac, Tr
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TEMPORALIZACIÓN, PROBAS e outras ACTIVIDADES

A táboa indica unha proposta orientativa de temporalización mensual, asociada a  posibles

exames e suxerencias de traballos de investigación. 

B
L

O
Q

U
E

CONTIDOS

Unidade.- Título

TEMPORALIZACIÓN

P
R

O
B

A
S

OUTROS TRABALLOS E ACTI-
DADES PROGRAMADOS

S
E

S
IO

N
S

MES

1-5 A ciencia e o método científico A desenvolver transver-
salmente (Set-Xun) Proxectos trimestrais

2
U1-U2.- A Terra no Universo

O Universo e Sistema solar
12 Set/Out Ex 1

Escalas.  Observación  do ceo.  Pro-
xecto solos, xerminación 

2 U5.- A Hidrosfera terrestre 10 Outubro Exa 2 Inicio do estudo da charca.

2 U4.- A Atmosfera terrestre 10 Nov/Dec EX 3 Modelos mapas de tempo. Traballo sobre po-
lución

2
U3.- A xeosfera (I). Os minerais

As Rochas

6

6

Xaneiro

Febreiro
Ex 4

Exercicios  sobre  a  estrutura  da  Terra  /
Identificación propiedades dos minerais
Identificar as clases de rochas. Colección de

rochas
Guía de minerais e rochas locais 

3
U7.- Biodiversidade  e  Clasifi-

cación:  Moneras, Protistas e
Fungos

12 Febreiro/ Mar

Ex 5

Vídeos
Proxecto biodiversidade en medios acuáticos
Observación  co  microscopio  de  células  ani-

mais e vexetais

3 U..- Os animais invertebrados 10 Marzo Presentación invertebrados

Proxecto biodiversidade 

3 U..- Os animais vertebrados 8 Abril Ex 6 Proxecto  biodiversidade.  /  Presentacións
vertebrados para Museo (MHN-USC)

3 U..- O mundo das Plantas 12 Maio Ex 7 Traballo sobre a polinización 

Proxecto biodiversidade 

4
U.6.- Ecosistemas  e  Biodiver-

sidade
12 Maio/Xuño Ex 8 Vídeos e traballos

Estudo de campo dun ecosistema

CUALIFICACIÓN criterios e mecanismo

As cualificacións para cada avaliación dos alumnos terán en conta:

1. As cualificacións obtidas nas probas escritas, dúas por avaliación, representan como
mínimo un 80% da nota. 

2. Proxectos de investigación ou traballos obrigatorios con presentación escrita e/ou
oral, até un 10% da nota. Para obter unha avaliación positiva estes traballos necesa-
riamente serán entregados en prazo. No caso de que nalgunha avaliación non se pi-
dan traballos deste tipo, o factor de ponderación das probas escritas subirá a 0,9.

3. Exercicios realizados diariamente e tarefas na casa e elaboración do caderno da ma-
teria que se presentará cada trimestre, 10%.
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En definitiva, para cada avaliación 

 Un 90% vai reflectir os resultados en exames e probas escritas curtas realizadas, máis
o proxecto de investigación e outros traballos a realizar. O 10% restante corresponde
ao traballo na clase, e ao traballo en casa reflectido o caderno.

 Convocarase polo menos 2 EXAMES por avaliación e neles estará reflectida a puntua-
ción de cada pregunta. Os exames constarán de preguntas de “citar, indicar, relacio-
nar, explicar e definir” para dar cumprimento aos diferentes aspectos cognitivos pro-
pios da idade tendo en conta os estándares de aprendizaxe avaliables que figuran no
currículo e que se detallan nesta programación.

 Para cada traballo, proxecto ou presentación, a nota consistirá en:

Adecuación: O traballo axústase ao guión ou instrucións recibidas 25%

Calidade dos contidos e da información seleccionada e elaborada 25 %

Aportación persoal, iniciativa e creatividade 25%

Presentación oral ou escrita: uso linguaxe científico, maquetación... 25%

 Para aprobar cada avaliación hai que ter como mínimo 5 puntos, realizando a media
ponderada das diferentes cualificacións tal como se acaba de indicar.

 Realizaranse probas escritas de recuperación despois da primeira e e segunda avalia-
cións. Así mesmo poderá abrirse un novo prazo para a entrega de traballos non pre-
sentados no seu momento ou para mellorar a cualificación neses apartados.

 A cualificación final do xuño será a resultante de facer a media das cualificacións obti-
das durante o curso antes do redondeo. Será a cifra resultante a que se redondee se-
gundo a normativa. 

 No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro será a resul-
tante de redondear o resultado da única proba escrita que se convoque.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

As decisións sobre a promoción do alumnado ao curso seguinte serán adoptadas de xeito

colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a,

atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias co-

rrespondentes.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

En función da información que se recolla nas primeiras semanas de curso e tras a Avaliación

inicial a realizar na primeira metade de Octubro poderase identificar alumnado con dificulta-

des de aprendizaxe e/ou nivel excesivamente elemental. Neses casos traballaríase cun ma-

terial de referencia máis básico, utilizando unha variante do libro deseñada pola editorial

para a atención á Diversidade (BX 1D) en lugar do libro de texto. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS

O libro de texto as utilizar é o da Editorial Vicens Vives, Proxecto

Aula 3D de 1º ESO. Nas primeiras semanas xestiónase as licenzas

do alumnado para o acceso ao material interactivo dixital da edito-

rial. Pódeno descargar para o seu uso off-line (moi útil para quen-

non teña conexión a internet na casa) ou ben utilizar en liña o servi-

dor da editorial.

En caso necesario, empregarase tamén a versión simplificada BX

1D para a  Diversidade,  tal  como se aclara no apartado anterior.

Ademais na aula utilízanse libros de texto dispoñibles, vídeo-noticias de prensa. Lamenta-

blemente, os equipos do proxecto Abalar, unha vez eliminado o servicio técnico de asisten-

cia, están cada ano en peores condicións, polo que todo parece indicar que o seu uso -e dos

materiais didácticas asociados- vai ir desaparecendo.
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HORTICULTURA – SEGUNDO ESO

INTRODUCCION

Trátase dunha adaptación á materia de tres horas semanais para iniciación profesional que

fora deseñada para o alumnado do extinto Programa de Diversificación Curricular, e que o

departamento ofertou ininterrompidamente dende o ano 2000. A modificación implica á redu-

ción do tempo a 1 hora semanal, posto que se oferta ao alumnado como alternativa á reli -

xión en 1º ou en 2º de ESO, buscándose para eles unha resposta educativa válida que in-

clúa situacións novas e atractivas de aprendizaxe. Preténdese relacionar a nutrición e a

saúde humanas coa promoción da agricultura ecolóxica e o aproveitamento sostible dos

seus recursos.

A horta escolar ecolóxica fundaméntase no respeto á natureza, procurando un cultivo racio-

nal con medios naturais que conserven as características do solo e melloren as mesmas

ano tras ano. Utilizarase para iso abono orgánico, procedente do compostaxe de restos ve-

xetais ou esterco de animais, e estratexias de rotación de cultivos.

Con estas actividades búscase a consciencia da importancia de protexer a natureza evitan-

do na medida do posible o emprego de produtos de síntese de uso común na práctica

agrícola (herbicidas, funxicidas, insecticidas,...) que producen alteracións en animais e per-

soas como transtornos no sistema nervioso e reprodutor, alteracións celulares, esgotamento

de solos e contaminación de augas.

Para o desenvolvemento das actividades prácticas está acondicionada unha parcela

no recinto escolar que conta cun invernadoiro contiguo. Hai que lembrar que segundo como

sexan as condicións meteorolóxicas ao longo do curso será posible ou non sair fóra para re-

alizar as labores programadas. O invernadoiro pode aliviar a situación en días chuviosos,

pero no seu momento foi deseñado para que traballasen non máis de 10 persoas simultáne-

amente (e como máximo pódese dividir en 4 seccións para que traballen catro grupos dife-

rentes). 

OBXECTIVOS

1. Comprender e expresar mensaxes científicos utilizando a linguaxe oral e escrita con pro-

piedade asi como outros sistemas de anotación e de representación cando sexa necesario
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2. Utilizar algúns conceptos básicos da Bioloxía e Xeoloxía para elaborar, interpretar, anali-

zar e valorar aspectos relacionados coa nutrición humana e o manexo dunha horta ecolóxi-

ca como soporte desta opción saudable.

3. Participar na planificación e realización en equipo de actividades, valorando as aporta-

cións propias e alleas en función dos obxectivos establecidos, mostrando unha actitude fle-

xible e de colaboración e asumindo responsabilidades no desenvolvemento de tarefas.

4. Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións relacionadas coa alimentación hu-

mana actual, mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en diferentes fon-

tes.

5. Afianzar hábitos de cuidado e saúde corporal que propicien un clima individual e social

sano e saudable.

6. Apreciar a importancia da formación na Ciencia nas actividades cotiáns, e adoptar unha

actitude crítica e fundamentada ante problemas que se peesentan hoxe en día relaciona-

dos coa nosa alimentación e saúde.

CONTIDOS

CONCEPTOS e TEMPORALIZACIÓN

PRIMEIRA  AVALIACION

 Introdución e fundamentos
 Solo:  formación,  compoñentes,  estrutura,  utilización,  clasificación.  modosde  cultivo,

abonos e pesticidas. 
 A vía cara a autosuficiencia: O ciclo natural. Importancia dos vexetais como organismos

produtores
 Incidencia dos factores ambientais no desenvolvemento das plantas: luz, temperatura,

humidade, deficiencias de nutrientes.
 Agricultura. Calidade dos alimentos e saúde. Importancia dos vexetais nas dietas sau-

dables.
 Agricultura convencional. Unha alternativa: agricultura ecolóxica.

SEGUNDA  AVALIACIÓN

 Planificación e deseño da horta
 Apeiros: tipos e mantemento
 Sementado e plantación: calendario de sementeira e recolección. 
 Sementeiros. 
 Cultivo de hortalizas, legumes e herbas en función das estacións de ano.
 Clasificación, importancia nutricional.
 Abonos e elaboración de compost
 Acolchado
 Rotación de cultivos
 Asociacións de cultivos
 Cultivo en invernadoiros
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 Froitas e hortalizas en macetas
 Síntomas de deficiencias
 Control biolóxico de pestes
 Recolección e almacenamento
 Conservación e preparación dos produtos da horta

TERCEIRA  AVALIACIÓN

 Propiedades das plantas: fitoterapia
 Agricultura e Medioambiente
 Contaminación por nitratos
 Eutrofización
 Agricultura e erosión
 Alimentos transxénicos

ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE

O desenvolvemento deste curso precisa simultanear actividades de aula destinadas estable-

cer os conceptos básicos, con actividades experimentais de laboratorio nas que se utiliza

dalgún modo metodoloxía científica y todo isto coas labores prácticas propias da horticultura

no invernadoiro e parcelas delimitadas.

A distribución temporal destes diferentes traballos está sometida por un lado ás necesidades

dos distintos ciclos de cada cultivo (sementado, plantación,...) e polo outro ás limitacións que

impoñen as condicións meteorolóxicas, que impiden o traballo de campo en determinados

días non predecibles con antelación. O traballo de investigación bibliográfica e de laboratorio

permite utilizar este tempo no que non se poida traballar fora, aparte do seu elevado valor

formativo intrínseco.

A principio de curso repártense os diferentes cultivos entre os grupos de alumnos, comezán-

dose en cada caso polo estudio da especie correspondente (características, variedades, re-

quirimentos nutricionais e hídricos, calendario das labores a realizar, etc.). Os grupos planifi-

can así o seu traballo e teñen autonomía para presentar propostas alternativas.

Na épocas oportunas vanse realizando as distintas labores necesarias (cava, abonado, se-

mentado,etc) até o momento da recolección.

Finalmente realízanse actividades simples de conservación dos produtos obtidos e elabora-

ción de menús.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Comunicación lingüística (CCL), nas actividades máis teóricas relacionadas cos compoñen-

tes do solo, os nutrientes e a hixiene farase unha exposición dos traballos realizados tan-

to individuais como en grupo.
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), na ela-

boración de dietas, gráficos, comparación de valores nutricionais, e interpretación de da-

tos numéricos relacionados co valor nutricional dos alimentos.

Competencia dixital (CD), na busca e selección de información relacionada con característi-

cas e esixencias dos distintos cultivos e coa conservación de alimentos.

Aprender a aprender (CAA), planificación do traballo, formulación de hipóteses, recollida de

datos, elaboración de fichas.

Competencias sociais e cívicas (CSC), planificación de traballo en equipo, colaboración

nas tareas que a horta precisa, fomento da cooperación no traballo en equipo.

Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE), calendario das labores a realizar en

función da información seleccionada, planificación do traballo, presentación de propostas

alternativas.

Conciencia e expresións culturais (CCEC), aprecio e goce da natureza nas diferentes esta-

cións do ano, valoración da importancia do traballo agrícola, responsabilidade coa vida

animal e vexetal do noso contorno.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Describir impactos da agricultura convencional e comparar coa agricultura ecolóxica.

Establecer relacións entre o consumo de vexetais e a saúde.

Coñecer a importancia da agricultura na nosa sociedade.

Relacionar  prácticas  agrícolas,  calidade  e  cantidade  de  produtos  agrícolas  e  boa

saúde.

Xustificar a elección de vexetais na nosa dieta.

Relacionar o consumo de abonos químicos, herbicidas e pesticidas con algunhas alte-

racións da saúde.

Manexo de utensilios con prácticas de seguridade e prevención de riscos.

Participación no traballo en grupo.

Seguimento das instrucións.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
 Diferencia entre abonos orgánicos, inorgánicos e abonos verdes.

 Coñece o concepto de enmenda de pH e dalgún procedemento que se utiliza en solos
de Galicia.

 Sabe en que consiste a eutrofización.

 Describe o proceso de produción de compost.

 Define do concepto de produto fitosanitario.

 Destaca a importancia dos vexetais como organismos produtores.

 Entende o ciclo da materia e o fluxo de enerxía.
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 Coñece cales son os factores limitantes da produción primaria.

 Comprende a función dos descompoñedores no solo.

 Utiliza o concepto de textura edáfica, e diferencia entre solos arxillosos, areosos e de
textura limosa.

 Diferencia entre agricultura tradicional e ecolóxica.

 Describe os conceptos de: rotación de cultivos, asociación de cultivos, fertilización,
drenaxe, xerminación, transplante, aclareo.

 Coñece as hortalizas que cultiva, e as súas propiedades e características.

 Describe as avantaxes das leguminosas.

 Sabe facer sementeiras en bandexa de alvéolos e noutros recipientes, tamén semen-
tado directo do solo.

 Identifica malas herbas e coñece algún método de control das mesmas.

 Coñece diferentes sistemas de rega: goteo, aspersores, difusores.

 Diferencia entre plantas de crecemento lento e crecemento rápido.

 Recoñece a importancia do N, P e K na nutrición das plantas.

 Saber detectar e corrixir deficiencias en micronutrientes (falta de N, P , K e Mg, B)

 Coñece e manexa o calendario de sementado e recolección de hortalizas.

 Describe características e alimentos que forman parte da dieta mediterránea.

 Sabe o significado de Organismo
Xenéticamente  Modificado  apli-
cado  aos  alimentos  (alimentos
transxénicos).

 Argumenta avantaxes e desvanta-
xes dunha dieta vexetariana.

 Manexa con coidado os apeiros e
tamén o material de laboratorio.

 Desenvolve prácticas sinxelas do
laboratorio  seguindo  instrucións
establecidas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As cualificacións para cada avaliación dos alumnos terán en conta:

1. Traballo práctico realizado no invernadoiro e terreos anexos (marcaxe do terreo, prepa-

ración do solo e bancal, sementeiros, plantación, limpeza de herbas, participación na

rega). Valórase tamén aquí a atención prestada, a orde e organización, a cooperación

nos traballos en grupo, respecto polos materias e polos compañeiros. Representa como

mínimo un 80% da nota. 

2. Un 10% para exercicios de gabinete para busca de información, realizados en sesións

lectivas ou como labor para casa, con resultados presentados por escrito no caderno ou

oralmente cando se lles solicite facelo.
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3. Proxectos de investigación con presentación oral na aula, no que os compañeiros e a

profesora poderán formular preguntas, até un 10% da nota. No caso de que nalgunha

avaliación non se pidan traballos deste tipo, a porcentaxe de puntuación correspondente

trasládase ao apartado anterior, que pasaría nese caso a ter un factor de  ponderación

de 0,2).

En función da dinámica observada en cada grupo, a profesora pode realizar unha proba

escrita dos contidos teóricos, que substitúa na puntuación á dos apartados 2 e/ou 3 de

modo que chegaría a valer o 10% ou o 20% da cualificado. Nese caso o alumnado sería

informado con suficiente antelación da data, contidos e ponderación da proba (polo me-

nos con dúas semanas, é dicir, deixando polo medio unha sesión semanal), e esta infor-

mación estará exposta no taboleiro da aula correspondente.
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BIOLOXIA e XEOLOXIA -TERCEIRO ESO

PERFIL COMPETENCIAL
COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT ESTÁNDARES

B1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito.

B1.3.1. Coñece e respectaras normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado.

B1.3.2. 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 re -
sultados.

B2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas.

B2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.

B2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida.

B2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas.

B2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.

B2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida.

B3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas.

B3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas.

B3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como método de prevención das doenzas.

B3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación.

B3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables.

B3.14.1. 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.

B3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición.

B3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento.

B3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas cau -
sas.

B3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación.

B3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsables de cada proceso.

B3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan.

B3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa preven -
ción.

B3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa función.

B3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie claramente a integración neuroendócrina.

B3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparello locomotor.

B3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla.

B3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica a súa función.

B3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas participan na súa regulación.

B3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto

B3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana.

B3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención.

B3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes.

B4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles.

B4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa dinámica.

B4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo.

B4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece algún dos seus efectos
no relevo.

B4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT ESTÁNDARES

B4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica algunhas formas resul -
tantes características.

B4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante.

B4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo.

B4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación.

B4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos no relevo.

B4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran.

B4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo.

B4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude.

B5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións.

B5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo.

B6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

B6.5.2. Expresa con precisión coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CCL ESTÁNDARES

B1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito.

B1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes.

B1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados.

B3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña propostas de actuación.

B6.5.2. Expresa con precisión coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.

COMPETENCIA DIXITAL CD ESTÁNDARES

B1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes.

B1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes.

B3.12.1. 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.

B6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións.

B6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutri -
ción humana, para a súa presentación e defensa na aula.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER CAA ESTÁNDARES

B1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes.

B1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados.

B1.3.2. 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 re -
sultados.

B3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles.

B3.12.1. 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.

B3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria.

B3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen.

B4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe.

B4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude.

B5.13.1. 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.

B6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

B6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

B6.4.1. Participa, valora e respectaro traballo individual e en grupo.
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COMPETENCIA DO SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR CSIEE ESTÁNDARES

B1.3.2. 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 re -
sultados.

B3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns.

B3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña propostas de actuación.

B3.9.1. 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.

B6.4.1. Participa, valora e respectar o traballo individual e en grupo.

B6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutri -
ción humana, para a súa presentación e defensa na aula.

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC ESTÁNDARES

B1.3.1. Coñece e respectaras normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado. 

B3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promo -
vela individual e colectivamente. 

B3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas.

B3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns.

B3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña propostas de actuación.

B3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como método de prevención das doenzas.

B3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o ser humano.

B3.9.1. 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.

B3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

B3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria.

B3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa preven -
ción.

B3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen.

B3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención.

B3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno.

B4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación.

B4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre.

B5.13.1. 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.

B5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo.

B6.4.1. Participa, valora e respectar o traballo individual e en grupo.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS CCEC ESTÁNDARES

B3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención.

B3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno.

B4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe.

B4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre.

B6.5.2. Expresa con precisión coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.
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CONTIDOS, CRITERIOS de avaliación, e ESTÁNDARES de aprendizaxe

As diferentes unidades didácticas correspóndense cos CONTIDOS, CRITERIOS de avalia-

ción e ESTÁNDARES de aprendizaxe que ese indican na seguinte táboa. A súa ordenación

representa tamén unha aproximación á sua TEMPORALIZACIÓN ao longo do curso. 

- A numeración das Unidades de 1 a 11 corresponde coa do libro de texto

- Os bloques que se indican fan referencia aos do currículo oficial

- Os códigos que figuran nas táboas tamén son os do currículo

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 O vocabulario  científico  na ex-
presión oral e escrita.

B1.1.  Utilizar  adecuadamente o  voca-
bulario científico nun contexto preciso
e adecuado ao seu nivel.

B1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes
do vocabulario científico e exprésase con
corrección,  tanto oralmente como por es-
crito.

 Metodoloxía  científica:  ca-
racterísticas básicas.

 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 interpre-
tar a información de carácter científi-
co  e  utilizala  para formar unha opi-
nión propia, expresarse con precisión
e argumentar  sobre problemas rela-
cionados co medio natural e a saúde.

B1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a in-
formación de carácter científico a partir da
utilización de diversas fontes.

B1.2.2. Transmite a información selecciona-
da de xeito preciso utilizando diversos so-
portes.

B1.2.3.  Utiliza  a  información  de  carácter
científico para formar unha opinión propia
e argumentar  sobre problemas relaciona-
dos

 Planificación  e  realización  do
traballo  experimental,  e  inter-
pretación dos seus resultados.

 Normas de seguridade no labo-
ratorio,  e  coidado  dos  instru-
mentos 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.

B1.3.1. Coñece e respectaras normas de se-
guridade no laboratorio, e coida os instru-
mentos e o material empregado.

B1.3.2. Desenvolve con autonomía a planifi-
cación do traballo experimental, utilizando
tanto  instrumentos  ópticos  de  recoñece-
mento como material básico de laboratorio,
argumenta o proceso experimental  segui-
do, describe as súas observacións e inte-
preta os seus resultados.

Unidade 1. Organización do corpo humano
Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Características da materia viva e
diferenzas coa materia inerte.

 A célula.  Características básicas
da célula procariota e eucariota,
animal e vexetal.

 Funcións vitais: nutrición, relación
e reprodución.

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

B2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte 

B2.1.2. Establece as analoxías e as diferen-
zas entre célula procariota e eucariota,  e
entre célula animal e vexetal

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

B2.2.1. Diferencia e recoñece a importancia
de cada función. 

B2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición au-

35 de 132



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Niveis de organización da mate-
ria viva.

 Organización xeral  do corpo hu-
mano: células, tecidos, órganos,
aparellos e sistemas

 A célula animal: estruturas celula-
res. Orgánulos celulares e a súa
función.

 Os tecidos do corpo humano: es-
trutura e funcións.

tótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a
relación entre elas

B3.1.  Catalogar  os  niveis  de  or-
ganización da materia viva (células,
tecidos, órganos e aparellos ou sis-
temas)  e  diferenciar  as  principais
estruturas celulares e as súas fun-
cións.

B3.1.1. Interpreta os niveis de organización
no ser humano e a relación entre eles.

B3.1.2. Diferencia os tipos celulares e des-
cribe a función dos orgánulos máis impor-
tantes.

B3.2. Diferenciar os tecidos máis im-
portantes  do  ser  humano e  a  súa
función.

B3.2.1. Recoñece os principais tecidos que
conforman o corpo humano e asóciaos á
súa función.

Unidade 2. Alimentación e nutrición: a dieta
Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Alimentación  e  nutrición.  Alimen-
tos e nutrientes: tipos e funcións
básicas.

 Dieta  e  saúde.  Dieta  equilibrada.
Deseño e análise de dietas. Hábi-
tos  nutricionais  saudables.  Tras-
tornos da conduta alimentaria.

B3.11. Recoñecer a diferenza entre
alimentación  e  nutrición,  e  di-
ferenciar os principais nutrientes e
as súas funcións básicas.

B3.11.1.  Discrimina  o  proceso  de  nutrición
do da alimentación.

B3.11.2.  Relaciona  cada  nutriente  coa  súa
función no organismo, e recoñece hábitos
nutricionais saudables.

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

B3.12.1. Deseña hábitos nutricionais sauda-
bles  mediante  a  elaboración  de  dietas
equilibradas, utilizando táboas con grupos
de alimentos cos nutrientes principais pre-
sentes neles e o seu valor calórico.

B3.11. Recoñecer a diferenza entre
alimentación  e  nutrición,  e  di-
ferenciar os principais nutrientes e
as súas funcións básicas.

B3.13.1. Valora e determina unha dieta equi-
librada para unha vida saudable e identifica
os principais trastornos da conduta alimen-
taria.

Unidades 3 e 4. Nutrición: dixestivo e respiratorio / circulatorio e excretor
Bloque 3. As persoas e a saúde. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Función de nutrición. Visión global
e integradora de aparellos e pro-
cesos  que  interveñen  na  nutri-
ción.

 Anatomía  e  fisioloxía  dos  apare-
llos dixestivo, respiratorio, circula-
torio e excretor.

 Alteracións máis frecuentes e do-
enzas  asociadas  aos  aparellos
que interveñen na nutrición: pre-
vención e hábitos de vida sauda-
bles.

B3.14.  Explicar  os  procesos  fun-
damentais da nutrición, utilizando es-
quemas  gráficos  dos  aparellos  que
interveñen nela.

B3.14.1. 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.

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

B3.15.1. Recoñece a función de cada apa-
rello e de cada sistema nas funcións de
nutrición.

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

B3.16.1. Coñece e explica os compoñen-
tes  dos  aparellos  dixestivo,  circulatorio,
respiratorio e excretor, e o seu funciona-
mento.

B3.17.  Indagar  acerca  das  doenzas
máis habituais nos aparellos relacio-
nados coa nutrición, así como sobre

B3.17.1.  Diferencia  as doenzas máis fre-
cuentes dos órganos, os aparellos e os
sistemas  implicados  na  nutrición,  e
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

as súas causas e a maneira de pre-
vilas.

asóciaas coas súas causas.

Unidades 5 e 6. Relación: sistema nervioso e hormonal / sentidos e aparello locomotor
Bloque 3. As persoas e a saúde. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Función de relación. Sistema ner-
vioso e sistema endócrino.

 Órganos dos sentidos: estrutura e
función; coidado e hixiene.

 Sistema nervioso:  organización e
función.

 Doenzas comúns do sis tema ner-
vioso: causas, factores de risco e
prevención.

 Sistema endócrino: glándulas en-
dócrinas e o seu funcionamento.
Principais alteracións.

 Visión  integradora  dos  sistemas
nervioso e endócrino.

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

B3.18.  Describir  os  procesos  im-
plicados na función de relación, e os
sistemas  e  aparellos  implicados,  e
recoñecer e diferenciar os órganos

B3.18.1. Especifica a función de cada apa-
rello e de cada sistema implicados nas
funcións de relación.

B3.18. Recoñecer e diferenciar os ór-
ganos dos sentidos e os coidados do
oído e a vista

B3.18.2. Describe os procesos implicados
na función de relación, e identifica o ór-
gano  ou  a  estrutura  responsables  de
cada proceso

B3.18.3.  Clasifica  os  tipos  de receptores
sensoriais e relaciónaos cos órganos dos
sentidos en que se atopan.

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

B3.19.1.  Identifica  algunhas  doenzas  co-
múns do sistema nervioso e relaciónaas
coas súas causas, cos factores de risco
e coa súa prevención.

B3.20. Asociar as principais glándulas
endócrinas coas hormonas que sin-
tetizan e coa súa función.

B3.20.1.  Enumera  as  glándulas  endócri-
nas e asocia con elas as hormonas se-
gregadas e a súa función.

B3.21.  Relacionar  funcionalmente  o
sistema neuroendócrino.

B3.21.1.  Recoñece  algún  proceso  que
teña lugar na vida cotiá no que se evi-
dencie  claramente  a  integración  neuro-
endócrina.

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

B3.22.1.  Localiza  os  principais  ósos  e
músculos  do  corpo  humano  en  esque-
mas do aparello locomotor.

B3.23. Analizar as relacións funcionais
entre ósos, músculos e sistema ner-
vioso.

B3.23.1.  Diferencia os tipos de músculos
en función do seu tipo de contracción, e
relaciónaos co sistema nervioso que os
controla.

B3.24.  Detallar  as  lesións  máis  fre-
cuentes  no  aparello  locomotor  e
como se preveñen.

B3.24.1.  Identifica  os  factores  de  risco
máis  frecuentes  que  poden  afectar  o
aparello locomotor e relaciónaos coas le-
sións que producen.

Unidade 7. Reprodución humana
Bloque 3. As persoas e a saúde. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Reprodución humana. Anatomía e
fisioloxía  do  aparello  reprodutor.
Cambios  físicos  e  psíquicos  na
adolescencia.

B3.25. Referir os aspectos básicos do
aparello reprodutor, diferenciar entre
sexualidade  e  reprodución,  e  inter-
pretar  esquemas do aparello  repro-
dutor.

B3.25.1. Identifica en esquemas os órga-
nos do aparello  reprodutor  masculino e
feminino, e especifica a súa función.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Ciclo  menstrual.  Fecundación,
embarazo e parto.

 Análise  dos  métodos  an-
ticonceptivos.

 Doenzas  de  transmisión  sexual:
prevención.

 Técnicas de reprodución asistida.

 Reposta  sexual  humana.  Sexo  e
sexualidade. Saúde e hixiene se-
xual.

B3.26. Recoñecer os aspectos básicos
da  reprodución  humana  e  describir
os  acontecementos  básicos  da  fe-
cundación, embarazo e parto.

B3.26.1. Describe as principais etapas do
ciclo menstrual e indica que glándulas e
que hormonas participan na súa regula-
ción.

B3.26.2. Identifica os acontecementos fun-
damentais da fecundación, do embarazo
e do parto

B3.27. Comparar os métodos anticon-
ceptivos, clasificalos segundo a súa
eficacia  e  recoñecer  a  importancia
dalgúns deles na prevención de do-
enzas de transmisión sexual.

B3.27.1.  Discrimina  os  métodos  de  anti-
concepción humana.

B3.27.2. Categoriza as principais doenzas
de transmisión sexual e argumenta sobre
a súa prevención

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

B3.28.1. Identifica as técnicas de reprodu-
ción asistida máis frecuentes.

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

B3.29.1. Actúa, decide e defende respon-
sablemente a súa sexualidade e a das
persoas do seu contorno.

Unidade 8. Saúde humana e sistema inmunitario
Bloque 3. As persoas e a saúde. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Saúde e  doenza,  e  factores  que
as determinan.

 Doenzas infecciosas e non infec-
ciosas.

 Hixiene  e  prevención.  Hábitos  e
estilos de vida saudables.

 Sistema inmunitario.  Vacinas,  so-
ros e antibióticos.

B3.3.  Descubrir,  a  partir  do  coñe-
cemento do concepto de saúde e do-
enza, os factores que os determinan.

B3.3.1.  Argumenta  as  implicacións  dos
hábitos  para  a  saúde,  e  xustifica  con
exemplos  as  eleccións  que  realiza  ou
pode realizar para promovela individual e
colectivamente.

B3.4.  Clasificar  as  doenzas  e  de-
terminar  as  infecciosas  e  non  in-
fecciosas máis comúns que afectan
a  poboación  (causas,  prevención  e
tra- tamentos).

B3.4.1. Recoñece as doenzas e as infec-
cións máis comúns, e relaciónaas coas
súas causas.

B3.4.2. Distingue e explica os mecanismos
de transmisión das doenzas infecciosas.

B3.5. Valorar e identificar hábitos e es-
tilos de vida saudables como método
de prevención das doenzas.

B3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida
saudable  e identifícaos como medio de
promoción  da  súa  saúde  e da das de-
mais persoas.

B3.5.2. Propón métodos para evitar o con-
taxio e a propagación das doenzas infec-
ciosas máis comúns

B3.6.  Seleccionar  información,  esta-
blecer diferenzas dos tipos de doen-
zas  dun  mundo  globalizado  e  de-
señar propostas de actuación.

B3.6.1. Establece diferenzas entre as do-
enzas que afectan as rexións dun mundo
globalizado, e deseña propostas de ac-
tuación.

B3.7. Determinar o funcionamento bá-
sico do sistema inmune e as conti-

B3.7.1. Explica en que consiste o proceso
de inmunidade, e valora o papel das va-
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Uso  responsable  de  me-
dicamentos.

nuas  contribucións  das  ciencias  bi-
omédicas, e describir  a importancia
do uso responsable dos medicamen-
tos.

cinas  como  método  de  prevención  das
doenzas.

 Transplantes e doazón de células,
sangue e órganos.

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

B3.8.1.  Detalla  a  importancia  da  doazón
de células, sangue e órganos para a so-
ciedade e para o ser humano.

 Substancias aditivas: tabaco, alco-
hol  e  outras  drogas.  Problemas
asociados.

B3.9. Investigar as alteracións produ-
cidas por distintos tipos de substan-
cias aditivas, e elaborar propostas de
prevención e control.

B3.9.1. Detecta situacións de risco para a
saúde  relacionadas  co  consumo  de
substancias tóxicas e estimulantes (taba-
co,  alcohol,  drogas),  constata  os  seus
efectos  nocivos  e  propón  medidas  de
prevención.

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

B3.10.1.  Identifica  as  consecuencias  de
seguir  condutas  de  risco  coas  drogas,
para o individuo e a sociedade.

Unidade 9. Procesos externos e formación de solos
Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 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.

B4.1.1.  Identifica  a  influencia  do  clima  e
das características das rochas no condi-
cionamento do relevo 

Procesos xeolóxicos externos e diferen-
zas cos internos. Meteorización,
erosión, transporte e sedimenta-
ción.

B4.2. Relacionar os procesos xeolóxi-
cos externos coa enerxía que os ac-
tiva e diferencialos dos procesos in-
ternos.

B4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos pro-
cesos  externos,  e  xustifica  o  papel  da
gravidade na súa dinámica.

B4.2.2. Diferencia os procesos de meteori-
zación, erosión, transporte e sedimenta-
ción.

 O solo como ecosistema.

 Compoñentes  do solo  e  as  súas
interaccións.

 Importancia  do  solo.  Riscos  da
súa  sobreexplotación,  degra-
dación ou perda.

B5.1.  Analizar  os  compoñentes  do
solo e esquematizar as relacións en-
tre eles.

B5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado
da  interacción  entre  os  compoñentes
bióticos e abióticos, e sinala algunha das
súas interaccións.

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

B5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e
valora a necesidade de protexelo.

Unidade 10. Axentes e modelaxe do relevo
Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Augas superficiais e modelaxe do
relevo: formas características.

 Augas subterráneas: circulación e
explotación.

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

B4.3.1.  Analiza  a  actividade  de  erosión,
transporte  e  sedimentación  producida
polas augas superficiais, e recoñece al-
gún dos seus efectos no relevo.

B4.4. Valorar e analizar a importancia B4.4.1. Valora e analiza a importancia das
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Acción xeolóxica do mar: dinámica
mariña e modelaxe litoral.

 Acción xeolóxica do vento: mode-
laxe eólica.

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

 Factores que condicionan a mode-
laxe da paisaxe galega.

das augas subterráneas, e xustificar
a súa dinámica e a súa relación coas
augas superficiais.

augas subterráneas e os riscos da súa
sobreexplotación.

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

B4.5.1.  Relaciona  os  movementos  da
auga do mar coa erosión, o transporte e
a sedimentación no litoral, e identifica al-
gunhas  formas  resultantes  característi-
cas.

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

B4.6.1. Asocia a actividade eólica cos am-
bientes en que esta actividade xeolóxica
pode ser relevante.

B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos
glaciares e xustificar as característi-
cas das formas de erosión e depósi-
to resultantes.

B4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identi-
fica os seus efectos sobre o relevo.

B4.8. Indagar e identificar os factores
que condicionan a modelaxe da pai-
saxe nas zonas próximas ao alumna-
do.

B4.8.1.  Investiga  acerca  da  paisaxe  do
seu  contorno  máis  próximo  e  identifica
algúns dos factores que condicionaron a
súa modelaxe.

Unidade 11. Dinámica interna
Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Manifestacións da enerxía inter-
na da Terra.

 Actividade sísmica e volcánica:
orixe e tipos de magmas.

 Distribución de volcáns e terre-
motos. 

 Riscos sísmico e volcánico: im-
portancia da súa predición e da
súa prevención

  Sismicidade en Galicia.

B4.10.  Diferenciar  os cambios na su-
perficie  terrestre  xerados pola  ener-
xía interna dos cambios de orixe ex-
terna.

B4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico ex-
terno dun interno e identifica os seus efec-
tos no relevo.

B4.11.  Analizar  as  características  da
actividade sísmica e volcánica, e os
efectos que xeran.

B4.11.1.  Coñece e describe como se orixi-
nan os sismos e os efectos que xeran.

B4.11.2. Relaciona os tipos de erupción vol-
cánica co magma que as orixina, e asócia-
os co seu grao de perigo.

B4.12. Relacionar a actividade sísmica
e volcánica coa dinámica do interior
terrestre  e  xustificar  a  súa  distribu-
ción. 

B4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en
que os terremotos son máis frecuentes e
de maior magnitude.

B4.13. Valorar e describir a importancia
de coñecer os riscos sísmico e volcá-
nico, e súa prevención.

B4.13.1.  Valora  e describe o risco sísmico
existente na zona en que habita, e coñece
as medidas de prevención.

Bloque 6. Proxecto de investigación

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Método  científico.  Elaboración  de
hipóteses, e a súa comprobación e
argumentación, a partir da experi-
mentación ou a observación.

B6.1. Planear, aplicar e integrar as
destrezas  e  as  habilidades  pro-
pias do traballo científico.

B6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias
do método científico.

B6.2. Elaborar hipóteses e contras-
talas a través da experimentación
ou da observación e a argumen-

B6.2.1.  Utiliza  argumentos  que  xustifiquen
as hipóteses que propón.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

tación.

 Artigo científico. Fontes de divulga-
ción científica.

B6.3. Utilizar fontes de información
variada,  e  discriminar  e  decidir
sobre elas e os métodos empre-
gados para a súa obtención.

B6.3.1. Utiliza fontes de información apoián-
dose nas TIC, para a elaboración e a pre-
sentación das súas investigacións.

 Proxecto de investigación en equi-
po.  Organización.  Participación  e
colaboración  respectuosa  no  tra-
ballo  individual  e  en equipo.  Pre-
sentación de conclusións.

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

B6.4.1. Participa, valora e respectar o traba-
llo individual e en grupo.

B6.5. Expor e defender en público
o proxecto de investigación reali-
zado.

B6.5.1.  Deseña  pequenos  traballos  de  in-
vestigación sobre animais e/ou plantas, os
ecosistemas do seu contorno ou a alimen-
tación  e  a  nutrición  humana,  para  a  súa
presentación e defensa na aula.

B6.5.2. Expresa con precisión e coherencia
as  conclusións  das  súas  investigacións,
tanto verbalmente como por escrito.

SECUENCIACIÓN e TEMPORALIZACIÓN

Estes contidos abordaranse na secuencia que se presenta na seguinte táboa. Dado que a

materia dispón dun horario moi reducido, e que calquera actividade, excursión o imprevisto,

limita considerablemente o tempo de clase, faranse os axustes necesarios sobre a marcha

ao longo do curso que permitan abordar todos os temas.

Resumo da TEMPORALIZACIÓN e PROBAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS Tema
LIBRO

TEMPORALIZACIÓN
PROBAS

SESIÓNS MES

0 A ciencia e o método científico A desenvolver transver-
salmente (Set-Xun)

PROXECTOS TRIMESTRAIS

1 Organización do corpo humano 1 6 Set-/ Out Exame 1l

2 Alimentación e nutrición: a dieta 2 6 Out Exame 2

3
Aparatos para a nutrición I: dixestivo e respi-

ratorio
3 3 Out/ Nov

Exame 3

4
Aparatos para a nutrición II: circulatorio e ex-

cretor.
4 3 Dec

5 Relación I: Sistema nervioso e hormonal 5, 6 5 Xaneiro

Exame 4
6 Relación II: Os sentidos e aparello locomotor 5, 6 5 Febreiro

7 Reprodución humana 7 6 Marzo Exame 5 

8 A saúde humana e o sistema inmunitario 8 6 Abril / Maio Exame 6

9 Procesos externos e formación de solos 9 3 Maio 

Exame 710 Axentes e modelaxe do relevo 10, 5 Maio / Xuño

11 Dinámica interna 11 2 Xuño
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Nos grupos que cursan seccións bilingües a dificultade inicial de traballar nunha lingua que

non dominan con fluidez require un ritmo de partida máis lento, pero finalmente se traballan

case os mesmos aspectos que nos cursos ordinario.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO (e CAMPO)

Neste nivel o traballo principal vai ser microscopía, co obxectivo de que alumnado se fami-

liarice co uso do microscopio e do equipo relacionado; deste modo facilitariamos a realiza-

ción en cursos superiores actividades de investigación (con rexistro cuantitativo das ob-

servacións). Isto inclúe:

- Manexo individual do microscopio de alumno (enfoque e optimización do visionado co
usos do condensador e diafragma).

- Realización de preparacións biolóxicas (fixación, tinguidura, montaxe).

- Manexo dos microscopios “de profesor” con cámara dixital conectados a equipo infor-
mático.

- Utilización de software de captura e procesado básico da imaxe.

- Familiarización no uso da Aula Virtual como fonte de material para realizar os informes e
como lugar de entrega dos mesmos

As actividades previstas son as seguintes:

 Uso do microscopio e do software relacionado.

 tinguidura e montaxe de preparacións: comparación de células animais (epitelio da
mucosa oral humana) con células procariotas (bacterias da boca).

 Observación de células  vexetais  (epiteliais  e  estomáticas)  na epiderme de  Alium.
Diferenzas  entre  especies  (A.  cepa e  A.  ampeloprasum),  variedades  da  mesma
especie (cebola branca e morada), cara cóncava ou convexa dos catáfilos). 

 Observación de microorganismos nunha infusión I (etapa inicial de sucesión). Campo
escuro.

 Observación de microorganismos nunha infusión II (etapa madura de sucesión).

 Utilización da lupa binocular para a identificación do principais grupos de invertebra-
dos indicadores de calidade de auga. (A realizar tras unha sesión de campo no río
Sar para a recollida de datos cuantitativas e cualitativos). 

PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN

Os proxectos de investigación, nos que se presta especial atención aos criterios de avalia-

ción e estándares do bloque 3 do currículo oficial, deseñaranse arredor destas tres temáti-

cas:

 Proxecto vida e saúde: como mellorar a miña saúde.

 Proxecto a paisaxe do meu contorno.
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 O valor dos ecosistemas: o solo

MÍNIMOS, Instrumentos de avaliación e Temporalización.

Para cada unha das unidades temáticas presentamos un cadro onde se relacionan os están-

dares de aprendizaxe coa temporalización e os procedementos/instrumentos de avaliación. 

Os mínimos quedan expresados como porcentaxe, pero

lémbrese  algo  evidente:  os  instrumentos  de  avaliación

(como unha proba escrita) representan unha mostra de

diferentes indicadores de logro. O mínimo sería alcanzar

o 50% en cada procedemento de avaliación empregado.

Códigos dos Intrumentos de avaliación

AcC Actividade de Campo
Deb Debate
Lab Informe laboratorio
ObA Observación aula
PrE Proba Escrita
RAc Revisión Actividades
TrG Traballo grupal
TrI Traballo individual

Unidade 0. Divulgación científica e proxecto de investigación

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

B1.1.1. 50 ü ü ü ObA, TrI, TrG B1.2.3. 50 ü ü ü ObA

B1.2.1. 50 ü ü ü ObA, TrI, TrG B1.3.1. 50 ü ü ü ObA

B1.2.2. 50 ü ü ü TrI, TrG, RAc B1.3.2. 50 ü ü ü ObA, Lab

Unidade 1. Organización do corpo humano

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

B2.1.1. 100 ü PrE, B3.1.1. 100 ü PrE, TrG

B2.1.2. 100 ü PrE, Lab B3.1.2. 100 ü PrE, Lab

B2.2.1. 100 ü PrE B3.2.1. 100 ü PrE, TrG

B2.2.2. 100 ü PrE, TrG

Unidade 2. Alimentación e nutrición: a dieta

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

B3.11.1. 50 ü PrE, B3.12.1. 100 ü PrE, TrI

B3.11.2. 100 ü PrE. B3.13.1. 100 ü PrE, Deb 

Unidades 3 e 4. Función de nutrición

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

B3.14.1. 100 ü ü PrE, RAc B3.16.1. 100 ü ü PrE, RAc

B3.15.1. 100 ü ü PrE. B3.17.1. 100 ü ü PrE, Rac., TrI 
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Unidades 5 e 6. Función de relación

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

B3.18.1. 100 ü PrE, B3.20.1. 100 ü PrE, RAc

B3.18.2. 100 ü PrE. RAc B3.21.1. 100 ü PrE,

B3.18.3. 100 ü PrE, RAc B3.22.1. 100 ü RAc

B3.19.1. 100 ü PrE, TrI. B3.23.1. 100 ü PrE, RAc. 

B3.24.1. 100 ü PrE, TrI. 

Unidade 7. Reprodución humana

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

B3.25.1. 100 ü PrE, RAc B3.27.2. 100 ü PrE, TrI

B3.26.1. 100 ü PrE. RAc B3.28.1. 100 ü PrE, TrI, Deb 

B3.26.2. 100 ü PrE, RAc B3.29.1. 50 ü ObA 

B3.27.1. 100 ü PrE. 

Unidade 8. Saúde humana e sistema inmunitario

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

B3.3.1. 50 ü ObA B3.6.1. 50 ü ObA, Deb 

B3.4.1. 100 ü PrE. B3.7.1. 100 ü PrE, Deb 

B3.4.2. 100 ü PrE, B3.8.1. 100 ü ObA, Deb

B3.5.1. 100 ü PrE, B3.9.1. 100 ü ObA, Deb

B3.5.2. 50 ü ObA, Deb B3.10.1 100 ü ObA, Deb

Unidade 9. Procesos externos e formación de solos

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

B4.1.1. 100 ü PrE, B5.1.1. 100 ü PrE, AcC, TrG

B4.2.1. 100 ü PrE. B5.2.1. 100 ü AcC, Deb

B4.2.2. 100 ü PrE, 

Unidade 10. Axentes e modelaxe do relevo

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

B4.3.1. 50 ü TrI, RAc B4.6.1. 50 ü TrI, RAc

B4.4.1. 50 ü TrI, RAc B4.7.1. 50 ü TrI, RAc

B4.5.1. 50 ü TrI, RAc B4.8.1. 50 ü PrE, AcC, TrG
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Unidade 11. Dinámica interna 

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

20 ü ObA, RAc 20 ü ObA, RAc

20 ü ObA, RAc 20 ü ObA, RAc

CUALIFICACIÓN criterios e mecanismo

As cualificacións para cada avaliación dos alumnos terán en conta:

1. As cualificacións obtidas nas  probas escritas, polo menos dúas por avaliación, repre-
sentan até o 90% da nota.

2. Traballos   (incluíndo proxectos de investigación, informes de prácticas de laboratorio, e
outros traballos obrigatorios propostos con ou sen exposición oral) representan o res-
tante 10%. Cando se pida algún destes traballos para cada avaliación fixaranse prazos
de entrega que deberán ser respectados para obter cualificación positiva.

• Nos grupos e/ou avaliacións nas que o profesorado encargado non solicite a realiza-
ción dalgunha destas actividades, a cualificación establecerase unicamente co me-
dia das probas escritas. 

En definitiva, para cada avaliación 

 O 90% reflectirá os resultados en exames e probas escritas curtas realizadas, o restan-
te 10% corresponde a algún traballo proposto (se non se pide ningún os exames serán
o 100% da cualificación). 

 Convocaranse polo menos dous exames por avaliación e neles estará reflectida a pun-
tuación de cada pregunta. Poderáselle propoñer ao alumnado que acade menos dun
3,5 no primeira proba que escolla para a segunda un modelo de exame cos contidos
de toda avaliación.

 Para aprobar cada avaliación hai que ter como mínimo 5 puntos, realizando a media
ponderada das diferentes cualificacións tal como se acaba de indicar, e realizando a
continuación o redondeo ao enteiro máis próximo.

 Realizaranse probas escritas de recuperación, as datas serán fixadas polo profesorado
de cada grupo, o cal comunicarán a cada grupo se estas recuperacións se van facer
para cada exame suspenso ou pola totalidade da avaliación non superada. 

 A cualificación final de xuño obtense da media das cualificacións obtidas durante o
curso antes do redondeo; esta cifra resultante é a que se redondea segundo a norma-
tiva. 

 No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro será a re-
sultante de redondear o resultado da única proba escrita que se convoque.
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto  Bioloxía e Xeoloxía Obradoiro Santillana  (Serie Ob-

serva, 2016). comentarios de prensa, revistas, vídeos, programas in-

formáticos, internet.

A biblioteca do centro e Internet, Aula Virtual (cursos específicos do

noso departamento) 
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Bioloxia e Xeoloxia- Sección bilingüe (inglés)

Seguirase a mesma programación que na do outro grupo de 3º da ESO, e polo tanto cos

mesmos obxectivos e contidos. Ademais, e debido o uso do idioma inglés nas actividades de

aprendizaxe, contemplaranse de modo específico para este grupo os seguintes aspectos:

OBXECTIVOS
a) Comprender textos relacionados coa ciencia en inglés, extraídos de material curricular

nesta lingua.

b) Utilización da lingua inglesa na aula, falada e escrita, tanto no uso coloquial nas rela-
cións entre o alumnado, coa  profesora, e principalmente no uso máis formal relaciona-
do coa ciencia.

c) Lectura de libros en inglés relacionados coa materia.

METODOLOXÍA
Utilización da lingua inglesa na aula, falada e escrita, como mínimo durante 10-15 minutos

ó comenzo da clase. Este tempo poderase ir aumentando se o progreso do alumnado

o permite.

Utilización da lingua inglesa escrita, como reforzo dos contidos conceptuais e para traba-
llar os contidos procedementais e actitudinais. O alumnado levará como traballo para
casa este material curricular en inglés, co obxectivo de traer preparado o traballo que
será comentado na aula en inglés.

A utilización do inglés falado na aula no alumnado poderá ser recompensado nas cualifi-
cacións.

Utilizarase  como libros  de  textos  do  proxecto  CLIL da  editorial
Oxford. En particular o libro que se centra nos aspectos esen-
ciais ou nucleares dos contidos do curriculum (Core concepts.
Tamén  traballaremos  coa  aula  virtual  do  centro  e  a  ampla
gama de recursos educativos de Internet.

Os obxectivos, procedementos, mínimos, metodoloxía e cualifica-
ción serán semellantes aos grupos non bilingües, salvo que as
linguas vehiculares serán o galego e predominantemente o in-
glés. Evidentemente, é normal que o proceso vaia máis lento
ao comezos e que se deba empregar máis tempo en comprobar a comprensión e
para reforzar elementos lingüísticos. 

Os exames serán en inglés, polo menos o 50%.
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BIOLOXIA e XEOLOXIA - CUARTO ESO

PERFIL COMPETENCIAL

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT ESTÁNDARES

B1.1.1. 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.

B1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo.
B1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico.
B1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos.
B1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracte -

res. 
B1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas heredi-

tarias, utilizando árbores xenealóxicas.
B1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética.
B1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.
B1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización.
B2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e re -

coñece algúns animais e plantas característicos de cada era.
B2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.
B2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os principios de superposición de estratos, superposición de proce-

sos e correlación.
B2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas.
B2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres.
B3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes.
B3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a

súa importancia na conservación deste.
B3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos re -

ais.
B3.8.2. 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.
B4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.
B4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.
B4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións.
B4.5.1. 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. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CCL ESTÁNDARES

B1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo celular.
B1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización.
B2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos..
B2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos.
B3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema.
B3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemen-

to destas.
B3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertiza-

ción, esgotamento de recursos, etc.
B3.8.2. 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.
B3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sustentable do planeta.
B4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.
B4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións.
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CCL ESTÁNDARES

B4.5.1. 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. 

B4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.

COMPETENCIA DIXITAL CD ESTÁNDARES

B1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas gráficos.
B4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións.
B4.5.1. 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. 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER CAA ESTÁNDARES

B1.1.1. 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.

B1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas gráficos.
B1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo celular.
B1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico.
B1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co concepto de xene.
B1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.
B1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos.
B1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracte -

res. 
B1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo.
B1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva.
B1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.
B1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural.
B1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. B1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización.
B2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades

temporais na historia xeolóxica.
B2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica.
B2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra.
B2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos superficiais.
B2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental da expansión do fondo oceánico. 
B2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas.
B2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo.
B2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos.
B2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna.
B3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema.
B3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores am-

bientais desencadeantes deste.
B3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a

súa importancia na conservación deste.
B3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemen-

to destas.
B3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética.
B3.8.2. 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.
B3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos materiais.
B4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.
B4.4.1. Participa, valora e respectar o traballo individual e en grupo.
B4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións.
B4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

COMPETENCIA DO SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR CSIEE ESTÁNDARES

B1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.
B1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.
B1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo.
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COMPETENCIA DO SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR CSIEE ESTÁNDARES

B1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética.
B1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva.
B1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética.
B2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades

temporais na historia xeolóxica.
B2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos superficiais.
B3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema.
B3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa recollida selectiva.
B4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.
B4.4.1. Participa, valora e respectaro traballo individual e en grupo.
B4.5.1. 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. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC ESTÁNDARES

B1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas heredi-
tarias, utilizando árbores xenealóxicas.

B1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva.
B1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética.
B1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía.
B3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores am-

bientais desencadeantes deste.
B3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemen-

to destas.
B3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora criticamente a

súa importancia.
B3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertiza-

ción, esgotamento de recursos, etc.
B3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa recollida selectiva.
B3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos materiais.
B3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sustentable do planeta.
B4.4.1. Participa, valora e respectaro traballo individual e en grupo.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS CCEC ESTÁNDARES

B1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracte -
res. 

B3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano, e valora criticamente a
súa importancia.

B3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertiza-
ción, esgotamento de recursos, etc.

CONTIDOS, CRITERIOS de avaliación, e ESTÁNDARES de aprendizaxe

As diferentes unidades didácticas correspóndense cos CONTIDOS, CRITERIOS de avalia-

ción e ESTÁNDARES de aprendizaxe que ese indican na seguinte táboa. A súa ordenación

representa tamén unha aproximación á súa TEMPORALIZACIÓN ao longo do curso. 

- A Numeración das Unidades de 1 a 9 corresponde coa do libro de texto

- Os bloques que se indican fan referencia aos do currículo oficial

- Os códigos que figuran nas táboas tamén son os do currículo
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Unidade 0. Divulgación científica e proxecto de investigación

(Bloque 4. Proxecto de investigación)

 TRABALLO cun ARTIGO CIENTÍFICO  -TAC: [AO LONGO DE TODO O CURSO].

Periódicamente o alumnado deberá seleccionar un artigo publicado nun xornal, revista

de divulgación (en edición impresa ou dixital), relacionado coa ciencia e tecnoloxía. Con

cada TAC deberá realizar un pequeno informe que será avaliado de 0 a 10 puntos. A me-

dia dos TAC correspondentes a cada avaliación representarán  o 10% da cualificación.

Cada TAC inclúe:

Identificación de

 autores e tipo de medio de publicación

 evidencias previas (contexto)

 feitos ou evidencias científicas novas

 inferencias ou ideas que precisan de ensaios adicionais
Busca da fonte orixinal

 investigadores que realizaron o traballo

 revista académica onde se publica e título do artigo orixinal
Elaboración de preguntas e suxerencias de tipo persoal relativas ao tema escollido.

 PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: Estudo do ecosistema INTERMAREAL [AVAL 3]

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Método científico. Elaboración de hi-
póteses, e comprobación e argumen-
tación a partir da experimentación ou
a observación.

 Artigo  científico.  Fontes de divulga-
ción científica. 

 Proxecto de investigación: organiza-
ción.  Participación  e  colaboración
respectuosa no traballo  individual  e
en equipo.  Presentación de conclu-
sións.

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

B4.1.1. Integra e aplica as destrezas pro-
pias dos métodos da ciencia.

B4.2. Elaborar hipóteses e contrasta-
las a través da experimentación ou
da observación e a argumentación. 

B4.2.1.  Utiliza  argumentos  que  xustifi-
quen as hipóteses que propón.

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

B4.3.1.  Utiliza  fontes  de  información,
apoiándose nas TIC, para a elaboración
e presentación das súas investigacións.

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

B4.4.1. Participa, valora e respectaro tra-
ballo individual e en grupo.

B4.5. Presentar e defender en públi-
co o proxecto de investigación rea-
lizado.

B4.5.1. Deseña pequenos traballos de in-
vestigación sobre animais e/ou plantas,
os ecosistemas do seu contorno, para a
súa presentación e defensa na aula. 

B4.5.2. Expresa con precisión e coheren-
cia as conclusións das súas investiga-
cións, verbalmente e por escrito.
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PRIMEIRA AVALIACIÓN

Unidade 1. A organización celular dos seres vivos. 
(Bloque 1. A evolución da vida)

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Célula procariota e célula euca-
riota: relacións evolutivas. Célu-
la animal e célula vexetal: mor-
foloxía e función.

 Núcleo e ciclo celular.

 Cromatina  e  cromosomas.  Ca-
riotipo.

 Mitose e meiose: principais pro-
cesos, importancia e significado
biolóxico.

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

B1.1.1. Compara a célula procariota e a eu-
cariota, a animal e a vexetal, e recoñece a
función dos orgánulos celulares e a rela-
ción entre morfoloxía e función.

B1.1.2. Identifica tipos de células utilizando
o  microscopio  óptico,  micrografías  e  es-
quemas gráficos.

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

B1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo
e a súa función segundo as etapas do ciclo
celular.

B1.3.  Comparar  a  estrutura  dos  cro-
mosomas e da cromatina.

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

B1.4.  Formular  e identificar  os princi-
pais procesos que teñen lugar na mi-
tose e na meiose, e revisar a súa im-
portancia biolóxica.

B1.4.1.  Recoñece  as  fases  da  mitose  e
meiose,  diferencia  ambos  os  procesos  e
distingue o seu significado biolóxico.

Unidade 2. A información e a manipulación xenética
(Bloque 1. A evolución da vida)

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.5.  Ácidos nucleicos: ADN e
ARN.

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

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

 B1.8. Mutacións. Relacións coa
evolución.

B1.5. Comparar os tipos e a composi-
ción dos ácidos nucleicos, e relacio-
nalos coa súa función.

B1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enu-
mera os seus compoñentes.

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

B1.6.1.  Recoñece a función do ADN como
portador da información xenética, e relació-
nao co concepto de xene.

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

B1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión
xenética por medio do código xenético.

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

B1.8.1. Recoñece e explica en que consis-
ten as mutacións e os seus tipos.

Unidade 3. Herdanza e xenética mendeliana
(Bloque 1. A evolución da vida)

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Herdanza  e  transmisión  carac-
teres. Introdución e desenvolve-
mento das leis de Mendel.

 Base cromosómica da herdanza

B1.9. Formular os principios da xenéti-
ca mendeliana, aplicando as leis da
herdanza na resolución de problemas
sinxelos,  e  recoñecer  a  base  cro-
mosómica das leis de Mendel.

B1.9.1.  Recoñece os principios básicos da
xenética mendeliana e resolve problemas
prácticos de cruzamentos con un ou dous
caracteres. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

mendeliana.

 Aplicacións das leis de Mendel.

 Herdanza  do sexo  e herdanza
ligada ao sexo.

 Doenzas  hereditarias  máis  fre-
cuentes e o seu alcance social.

B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo
e a ligada ao sexo, e establecer a re-
lación entre elas.

B1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre
a herdanza do sexo e a ligada ao sexo.

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

B1.11.1.  Identifica  as  doenzas  hereditarias
máis frecuentes, e resolve problemas prác-
ticos sobre doenzas hereditarias, utilizando
árbores xenealóxicas.

SEGUNDA AVALIACIÓN

Unidade 4. A historia do noso planeta
(Bloque 2. A dinámica da Terra)

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Historia da Terra.  Orixe da Terra.
Tempo xeolóxico: ideas históricas
sobre a idade da Terra. Principios
e procedementos que permiten re-
construír a súa historia. Utilización
do actualismo como método de in-
terpretación.

 Eóns, eras xeolóxicas e períodos
xeolóxicos:  situación  dos  aconte-
cementos  xeolóxicos  e  biolóxicos
importantes.

 Os fósiles guía e o seu emprego
para a datación e o estudo de pro-
cesos xeolóxicos.

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

B2.1.1. Identifica e describe feitos que amo-
sen a Terra como un planeta cambiante, e
relaciónaos  cos  fenómenos  que  suceden
na actualidade.

B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns
dos cambios máis notables da his-
toria da Terra, e asocialos coa súa
situación actual.

B2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables
na Terra, mediante a utilización de mode-
los temporais a escala e recoñecendo as
unidades temporais na historia xeolóxica.

B2.3. Categorizar e integrar os pro-
cesos xeolóxicos máis importantes
da historia da Terra.

B2.3.1.  Discrimina  os  principais  acontece-
mentos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos
que tiveron lugar ao longo da historia da
Terra, e recoñece algúns animais e plantas
característicos de cada era.

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

B2.4.1.  Relaciona  algún  dos  fósiles  guía
máis característico coa súa era xeolóxica.

Unidade 5. A orixe e a evolución da vida
(Bloque 1. A evolución da vida)

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Orixe e evolución dos seres vi-
vos. Hipóteses sobre a orixe da
vida na Terra.

 Teorías  da  evolución.  Feito  e
mecanismos da evolución.

 As árbores filoxenéticas no pro-
ceso de evolución.

 Evolución humana:  proceso de
hominización.

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

B1.16.1. Distingue as características diferen-
ciadoras entre lamarckismo, darwinismo e
neodarwinismo.

B1.17. Comprender os mecanismos da
evolución  destacando  a  importancia
da mutación e a selección. Analizar o
debate  entre  gradualismo,  saltacio-
nismo e neutralismo.

B1.17.1. Establece a relación entre variabili-
dade xenética, adaptación e selección na-
tural.

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

B1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 

B1.19. Describir a hominización. B1.19.1.  Recoñece e describe as fases da
hominización.
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Unidade 6. Estrutura e dinámica dos ecosistemas
(Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente)

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Compoñentes  e  estrutura  do
ecosistema:  comunidade  e
biótopo. Hábitat e nicho ecolóxi-
co.

Factores  ambientais  e  seres  vi-
vos. Factores limitantes e adap-
tacións. Límite de tolerancia.

 Ciclo  da  materia  e  fluxo  da
enerxía.

 Relacións  tróficas:  cadeas  re-
des.

 Relacións  intraespecíficas  inte-
respecíficas.  Influencia  na  re-
gulación dos ecosistemas.

 Dinámica do ecosistema.

 Autorregulación do ecosistema,
da poboación e  da comunida-
de.

B3.1. Explicar os conceptos de ecosis-
tema, biótopo, poboación, comunida-
de, ecotón, hábitat e nicho ecolóxico.

B3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema
e distingue os seus compoñentes.

B3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e
biocenose, e avalía a súa importancia para
manter o equilibrio do ecosistema.

B3.2. Comparar adaptacións dos seres
vivos a diferentes medios, mediante a
utilización de exemplos.

B3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres
vivos a un ambiente determinado, relacio-
nando a adaptación co factor ou os facto-
res ambientais.

B3.3. Categorizar os factores ambien-
tais e a súa influencia sobre os seres
vivos, e recoñecer o concepto de fac-
tor limitante e límite de tolerancia.

B3.3.1.  Recoñece  os  factores  ambientais
que  condicionan  o  desenvolvemento  dos
seres vivos nun ambiente determinado, e
valora a súa importancia na conservación.

B3.4. Identificar as relacións intraespe-
cíficas e interespecíficas como facto-
res de regulación dos ecosistemas.

B3.4.1. Recoñece e describe relacións e a
súa influencia na regulación dos ecosiste-
mas, interpretando casos prácticos en con-
textos reais.

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

B3.5.1.  Recoñece  os  niveis  tróficos  e  as
súas relacións nos ecosistemas, e valora a
súa importancia.

B3.6. Describir a transferencia de ma-
teria e enerxía ao longo dunha cadea
ou rede trófica, e deducir as conse-
cuencias prácticas na xestión susten-
table de recursos biolóxicos.

B3.6.1.  Compara  as  consecuencias  prácti-
cas na xestión sustentable dalgúns recur-
sos por parte do ser humano, e valora criti-
camente a súa importancia.

B3.7. Relacionar as perdas enerxéticas
co  aproveitamento  dos  recursos  ali-
mentarios do planeta desde un punto
de vista sustentable

B3.7.1. Establece a relación entre as trans-
ferencias de enerxía dos niveis tróficos e a
súa eficiencia enerxética.

TERCEIRA AVALIACIÓN

Unidade 7. A actividade humana e o medio ambiente
(Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente)

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Actividade humana e medio am-
biente.  Impactos  e  valoración
das  actividades  humanas  nos
ecosistemas.  Consecuencias
ambientais  do consumo huma-
no de enerxía.

 Os recursos naturais e os seus
tipos.  A  superpoboación  e  as
súas consecuencias: deforesta-
ción,  sobreexplotación,  incen-
dios, etc.

 Os  residuos  e  a  súa  xestión.

B3.8.  Contrastar  algunhas  actuacións
humanas  sobre  diferentes  ecosiste-
mas, valorar a súa influencia e argu-
mentar  as  razóns  de  certas  actua-
cións  individuais  e  colectivas  para
evitar a súa deterioración.

B3.8.1. Argumenta sobre as actuacións hu-
manas que teñen unha influencia negativa
sobre os ecosistemas: contaminación, de-
sertización, esgotamento de recursos, etc.

B3.8.2.  Defende  e  conclúe  sobre  posibles
actuacións para a mellora ambiental e ana-
liza desde distintos puntos de vista un pro-
blema ambiental do contorno próximo, ela-
bora e presenta informes.

B3.9. Concretar procesos de tratamen-
to  de residuos e  describir  a  xestión
que dos residuos se fai no seu con-
torno próximo.

B3.9.1. Describe os procesos de tratamento
de residuos, e valora criticamente a súa re-
collida selectiva.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Coñecemento  de  técnicas  sin-
xelas  para  coñecer  o  grao  de
contaminación  e  depuración
ambiental.

 Uso  de  enerxías  renovables
como  factor  fundamental  para
un  desenvolvemento  sustenta-
ble.  Consecuencias  ambientais
do consumo

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

B3.10.1. Argumenta os proles e os contras
da reciclaxe e da reutilización de recursos
materiais.

B3.11. Asociar a importancia da utiliza-
ción  de enerxías renovables no de-
senvolvemento sustentable.

B3.11.1. Destaca a importancia das enerxías
renovables  para o  desenvolvemento sus-
tentable do planeta.

Unidade 8. Estrutura e dinámica da Terra
(Bloque 2. A dinámica da Terra)

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Estrutura e composición da Te-
rra. Modelos xeodinámico e xe-
oquímico.

 A tectónica de placas e as súas
manifestacións.  Evolución  his-
tórica  da  deriva  continental  á
tectónica de placas.

B2.6. Comprender e comparar os mo-
delos  que  explican  a  estrutura  e  a
composición da Terra.

B2.6.1. Analiza e compara os modelos que
explican  a  estrutura  e  a  composición  da
Terra.

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

B2.7.1. Relaciona as características da es-
trutura  interna  da  Terra  e  asóciaas  cos
fenómenos superficiais.

B2.8. Recoñecer as evidencias da deri-
va continental e da expansión do fon-
do oceánico.

B2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais
da deriva continental da expansión do fon-
do oceánico. 

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xe-
olóxicos asociados ao movemento da
litosfera e relacionalos coa súa situa-
ción en mapas terrestres.  Compren-
der  os  fenómenos  naturais  produci-
dos nos contactos das placas.

B2.9.1. Coñece e explica razoadamente os
movementos relativos das placas litosféri-
cas.

B2.9.2. Interpreta as consecuencias dos mo-
vementos das placas no relevo.

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

B2.10.1. Identifica as causas dos principais
relevos terrestres.

B2.11. Contrastar os tipos de placas li-
tosféricas e asociarlles movementos e
consecuencias.

B2.11.1. Relaciona os movementos das pla-
cas con procesos tectónicos.

Unidade 9. Tectónica e relevo
(Bloque 2. A dinámica da Terra)

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Evolución do relevo como resulta-
do da interacción da dinámica ex-
terna e interna.

B2.12. Analizar que o relevo, na súa
orixe e na súa evolución, é resulta-
do da interacción entre  os  proce-
sos xeolóxicos internos e externos.

B2.10.1. Identifica as causas dos principais
relevos terrestres.

B2.12.1.  Interpreta  a  evolución  do  relevo
baixo a influencia da dinámica externa e in-
terna.

 Interpretación de mapas topográfi-
cos  e  realización  de  perfís  topo-
gráficos

 Interpretación  e  datación de  pro-
cesos representados en cortes xe-
olóxicos.

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

B2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai
perfís topográficos.

B2.5.2. Resolve problemas sinxelos de data-
ción relativa, aplicando os principios de su-
perposición de estratos,  superposición de
procesos e correlación.
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MÍNIMOS, Instrumentos de avaliación e Temporalización.

Para cada unha das unidades temáticas presentamos un cadro onde se relacionan os están-

dares de aprendizaxe coa temporalización e os procedementos/instrumentos de avaliación. 

Os mínimos quedan expresados como porcentaxe, pero

lémbrese  algo  evidente:  os  instrumentos  de  avaliación

(como unha proba escrita) representan unha mostra de

diferentes indicadores de logro. O mínimo sería alcanzar

o 50% en cada procedemento de avaliación empregado.

Códigos dos Intrumentos de avaliación

AcC Actividade de Campo
Deb Debate
Lab Informe laboratorio
ObA Observación aula
PrE Proba Escrita
RAc Revisión Actividades
TrG Traballo grupal
TrI Traballo individual

Unidade 0. Divulgación científica e proxecto de investigación

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B4.1.1. 50 ü ü ü ObA, TrG BX-B4.4.1. 100 ü ü ü ObA

BX-B4.2.1. 50 ü ü ü ObA, Deb BX-B4.5.1. 50 ü ü ü ObA, TrG

BX-B4.3.1. 100 ü ü ü TrI, TrG, RAc BX-B4.5.2. 100 ü ü ü ObA, Deb

Unidade 1. A organización celular dos seres vivos.

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B1.1.1. 100 ü PrE, TrI BX-B1.3.1. 100 ü PrE,

BX-B1.1.2. 100 ü PrE, BX-B1.4.1. 100 ü PrE,

BX-B1.2.1. 100 ü PrE,

Unidade 2. A información e a manipulación xenética

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B1.5.1. 100 ü PrE BX-B1.7.1. 100 ü PrE

BX-B1.6.1. 100 ü PrE BX-B1.8.1. 100 ü PrE, Deb

Unidade 3. Herdanza e xenética mendeliana.

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B1.9.1. 100 ü ü PrE, RAc BX-B1.11.1. 100 ü ü PrE, RAc

BX-B1.10.1. 100 ü ü PrE, RAc
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Unidade 4. A historia do noso planeta

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B2.1.1. 50 ü ObA BX-B2.3.1. 100 ü PrE

BX-B2.2.1. 100 ü TrI, Lab BX-B2.4.1. 50 ü ObA

Unidade 6. A orixe e a evolución da vida.

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B1.16.1. 50 ü ObA BX-B1.18.1. 50 ü ObA, RAc

BX-B1.17.1. 50 ü ObA, PrE BX-B1.19.1. 10 ü ObA

Unidade 7. Estrutura e dinámica dos ecosistemas

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B3.1.1. 100 ü ü PrE BX-B3.4.1. 100 ü ü PrE, AcC TrG

BX-B3.1.2. 100 ü ü PrE BX-B3.5.1. 100 ü ü PrE, AcC, TrG

BX-B3.2.1. 100 ü ü PrE, AcC, TrG BX-B3.6.1. 50 ü ü ObA

BX-B3.3.1. 100 ü ü PrE, AcC, TrG BX-B3.7.1. 50 ü ü ObA

Unidade 8. A actividade humana e o medio ambiente.

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B3.8.1. 100 ü PrE, AcC TrI BX-B3.10.1. 50 ü RAc

BX-B3.8.2. 100 ü PrE, AcC TrI BX-B3.11.1. 100 ü PrE, AcC TrI

BX-B3.9.1. 50 ü RAc

Unidade 9. Estrutura e dinámica da Terra

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BX-B2.6.1. 100 ü PrE, BX-B2.9.2. 100 ü PrE, TrG

BX-B2.7.1. 100 ü PrE, TrG BX-B2.10.1. 100 ü PrE

BX-B2.8.1 100 ü PrE BX-B2.11.1. 100 ü PrE, TrG

BX-B2.9.1. 100 ü PrE, TrG
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Unidade 10 Tectónica e relevo

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3
Instrum.

Aval
Estándar

Mi
n

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3
Instrum.

Aval

BX-B2.10.1. 50 ü AcC BX-B2.5.1. 50 ü RAc

BX-B2.12.1. 50 ü AcC BX-B2.5.2. 50 ü RAc. 

PROXECTO DE ESTUDO DO MEDIO INTERMAREAL - ALTERNATIVAS

Os contidos de ecoloxía da unidade 7 poderán formar parte dun proxecto de estudo prácti-

co a realizar na primavera. Comprendería a realización dunha saída ao campo a un punto

adecuado da costa (litoral rochoso en Aguiño) coa introdución de contidos relativos á clasi-

ficación dos seres vivos e a técnicas de ecoloxía de campo. Parte deste proxecto realízase

en grupos de 2 a 4 compoñentes.

 Traballo previo á saída  : Busca, análise e interpretación de datos oceanográficos; re-

compilación de información (clasificación dos seres vivos, flora e fauna de áreas inter-

mareais, xeoloxía da zona a estudar); establecemento dos problemas a estudar (zona-

ción,  organización de  charcas intermareais,  mimetismo e  outras  adaptacións,  etc);

posta a punto das técnicas e ferramentas a empregar (transectos, cadrados de mos-

traxe, estimación de distribución e abundancia, medición de parámetros físico-quími-

cos, organización da toma de datos no campo.

 Saída ao campo  , considerámola como unha actividade lectiva indispensable para reali-

zar as observacións segundo o planeado previamente. 

 Traballo posterior de organización, síntese de resultados, elaboración de conclusións e

presentación final do informe.

A realización de traballo de campo deste tipo está condicionado por factores que están fóra

do control nunha planificación. Son poucos os días utilizables (coincidencia dunha boa bai-

xamar cun día lectivo e no tramo horario compatible cunha saída a realizar dende Santia-

go) pero e moitos os factores que poden impedir o aproveitamento dalgunha desas datas -

entre as que están as condicións meteorolóxicas adversas- e eliminar por completo a posi-

bilidade da súa realización por parte dalgún grupo ou mesmo da totalidade deles. Ademais

tanto o traballo de campo como o de laboratorio entrañan evidentes riscos engadidos, e

precisan dunha adecuada ratio profesorado/alumno (o que pode limitar as actividades de

campo a un único grupo). Tamén precisan dunha determinada disposición e actitude por

parte do alumnado; se as condicións axeitadas non se cumpren, poderase prescindir des-

tas actividades.

Alternativamente, pódese traballar no campo en ecosistemas fluviais ou forestais (como fixe-

mos o 2017-2018 cos incendios, actividade que, se ben levou un primeiro premio mundial,
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non estaba previamente planificada, sendo a nosa resposta a unhas condicións particula-

res: os incendios de outono 2017). 

En definitiva, tanto as actividades prácticas que se realicen, igual que os contidos teóricos

que se abordarán -e a súa profundidade- resultan dunha contextualización ás particulares

condicións de cada ano académico.  Hai tanto  factores intrínsecos (as peculiaridades do

alumnado e a dinámica do grupo) como extrínsecos (acontecementos recentes relevantes:

catástrofes naturais, impactos da actividade humana, descubrimentos científicos particular-

mente importantes ou polémicos), que son imprevisibles ao inicio do curso, polo que se re-

aliza un axuste en tempo real, en moitas ocasións buscando un acordo previo co alumna-

do. 

ACTIVIDADES PRACTICAS (laboratorio e campo)
 O microscopio: tinguidura e observación de células animais e vexetais

 Ósmose en células epiteliais: Estudo cuantitativo.

 Identificación de algas, plantas do litoral e invertebrados. Observación de adaptacións.
Establecemento de zonación. Mapa topográfico: escala, cota, distancias, pendentes, etc.

 Interpretación básica de cortes xeolóxicos. 

 O mapa xeolóxico, utilización do mapa e da memoria. 

 Identificación de rochas en exemplares de man e no campo.

 estruturas xeolóxicas e elementos de xeomorfoloxía no campo. 

 Estudio de solos. Efecto dos incendios forestais.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Faránse dous exames por avaliación,  en función das particularidades de cada grupo de

alumnado pódese dividir en dúas partes algún dos bloques para a realización por separado

das probas (especialmente en Bioloxía). A media ponderada calcúlase con factores especi-

ficados e expostos antes da realización dos exames; poderase chegar a acordo maioritario

co alumnado para establecer os factores de ponderación (estes acordos previos permitirán

incluso eliminar algún exame subindo a ponderación dalgún traballo relevante que se pro-

poña). En calquera caso, as ponderación establecidas serán expostas previamente en aula

virtual. Tamén se avalía en probas independentes certos contidos prácticos (por exemplo

problemas de xenética, 80% do bloque).

Nos exames avalíanse contidos conceptuais (enunciar, describir, definir) e destrezas proce-

dementais (relacionar, comparar, aplicar a casos, interpretar). Isto inclúe interpretación de

esquemas e imaxes, e manexo de información cuantitativa en táboas e gráficos. 

 Na nota da avaliación, a porcentaxe de cualificación dos exames será inicialmente do

80%, reservándose un 20% para traballos propostos e entregados no prazo estableci-

do. No caso de que nalgún grupo e/ou avaliación non se soliciten estes traballos a por-

centaxe correspondente de puntuación pasará a engrosar a parte relativa ás probas es-

critas (representando así o 90% ou o 100% desa avaliación). 
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 Os traballos que se propoñan inclúen: 

 O Traballo co Artigo Científico  (TAC), cada un dos cales será avaliado de 0 a 10 pun-
tos;  representarán o 10% da cualificación en cada avaliación en que se solicite. 

 Actividades complementarias - pequenos traballos de investigación, informes das ac-
tividades de laboratorio- poderán aportar outro 10% á cualificación. Na cuantificación
considérase fundamentalmente o produto final (informe escrito, presentación, exposi-
ción pública). Para iso empréganse rúbricas, e follas de observación, modelos para
informes (ver exemplos ao final). 

Dúas destas actividades realizadas nunha avaliación representarían o 20% menciona-
do (10% en caso de que sexa só unha). Excepcionalmente, e para traballos máis
complexos e que inclúan unha presentación pública, poderase acordar una pondera-
ción superior ao 20%, tal como se indicaba ao comezo desta sección). 

 Para aprobar cada avaliación hai que ter como mínimo 5 puntos, realizando a media
ponderada das diferentes cualificacións, e facendo un redondeo final ao enteiro máis
próximo.

 Para alumnado con dificultades especiais,  e  de acordo co gabinete de orientación,
adaptaranse as probas e os instrumentos de avaliación ás características particulares

 Realizaranse probas escritas de recuperación dos distintos exames nos meses de Maio
e Xuño. É o mesmo alumnado quen decide que probas quere repetir, utilizándose o
mellor resultado para realizar a cualificación final. En principio o profesor admite a reali-
zación destas probas en horario de tarde (como se fai coas probas de materias pen-
dentes) sempre que haxa un acordo ao respecto por parte do alumnado implicado.

 A cualificación final de xuño  será a resultante de facer a media das cualificacións
obtidas durante o curso antes do redondeo. Será a cifra resultante a que se redondee
segundo a normativa. 

 No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro será a re-
sultante de redondear o resultado da única proba escrita que se convoque.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

As decisións sobre a promoción do alumnado á etapa seguinte serán adoptadas de xeito co-

lexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a,

atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias co-

rrespondentes, segundo a normativa vixente.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

 LIBRO DE TEXTO:  edición de 2016 de Santillana, Ademais,

trabállase con artigos de prensa, outros libros (guías de cam-

po, etc) e material audiovisual. 
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 AULA VIRTUAL Materiais de apoio (presentacións de aula, esquemas e apuntes, vide-

os, animacións). Tamén actividades dirixidas con busca de información en internet, xes-

tión, tratamento matemático dos datos e presentación gráfica. Xestión da información

obtida no laboratorio.

Aula Virtual é tamén o espazo de entrega
de traballos e actividades obrigatorias, que
representan unha parte relevante da pun-
tuación de cada avaliación.

O  alumnado  está  inscrito  no  curso  de
Aula  Virtual,  polo  que  ten  acceso  aos
contidos e actividades. Os pais poden en-
trar  utilizando  o  “Nome  de  Usuario” e
“Contrasinal” dos seus fillos.

Exemplos de rúbricas e plantillas

empregadas na avaliación de traba-

llos a entregar.
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Bioloxia e Xeoloxía- Sección bilingüe (inglés)

A intención no departamento é estabilizar a oferta simultánea en inglés nos dous niveis de

Bioloxía e Xeoloxía de ESO, impartindo  dúas persoas, coa idea de que cada unha delas se

faga cargo no futuro sempre do mesmo nivel.

En calquera caso, seguirase a mesma programación que na do outro grupo de 4º de ESO, e

polo tanto mantéñense os obxectivos e contidos da materia. Ademais, e debido o uso do

idioma inglés nas actividades de aprendizaxe, contemplaranse de modo específico para este

grupo os seguintes aspectos:

OBXECTIVOS
a) Comprender  textos  relacionados

coa  ciencia  en  inglés,  extraídos
de  material  curricular  nesta  lin-
gua.

b) Utilización  da  lingua  inglesa  na
aula,  falada  e  escrita,  tanto  no
uso coloquial nas relacións entre
o alumnado, como entre éste e o
profesor, e principalmente no uso
máis formal relacionado coa cien-
cia.

c) Escritura no blog “Dormice”; resumo de artigos de divulgación científica, localización
da fonte académica orixinal, e opinión persoal. En cada avaliación realízase unha entra-
da máis dous comentarios ao traballo dos compañeiros.

METODOLOXÍA
 Utilización da lingua inglesa como norma na aula, tanto falada e escrita. En caso nece-

sario para explicacións complexas se alternará o inglés co galego (na mesma frase,
traducindo palabras soltas ou para repetir a explicación na outra lingua).

 A utilización do inglés falado na aula por parte do alumnado supón en xeral un esforzo
adicional que poderá ser recompensado nas cualificacións.

 Utilizarase  como  libro  de  texto  o  do
proxecto CLIL da editorial Oxford (Ini-
cia  Dual).  O texto  impreso presenta
unha versión en volume único e outra
en tres volumes. 
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 Tamén traballaremos coa aula virtual do centro, que permite integrar e a ampla gama
de recursos educativos de Internet que se atopan precisamente en inglés. Ademais
podemos completar aspectos que están insuficientemente tratados no libro de texto.

 Os obxectivos, procedementos, mínimos, metodoloxía e cualificación serán semellan-
tes aos grupos non bilingües, salvo que as linguas vehiculares serán o galego e pre-
dominantemente o inglés. Evidentemente, é normal que o proceso vaia máis lento ao
comezos e que se deba empregar máis tempo en comprobar a comprensión e para
reforzar elementos lingüísticos. 

 Os exames estarán en inglés; o alumnado poderá resolver no momento calquera dúbi-
da de tradución que teña. Tamén terá dereito a escoller a lingua de resposta  sen me-
noscabo na puntuación. Tampouco rebaixarán puntuación as incorreccións lingüísti-
cas de quen escolla realizar as probas en inglés.
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PROGRAMACIÓN de BACHARELATO

COMPETENCIAS BÁSICAS no BACHARELATO 

Contribución das materias do Departamento para a adquisición das competencias cLave no

Bacharelato:

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Esta competencia é importante nas nosas materias ao ter moita carga conceptual, discursiva

e escrita, conseguida a través dun adecuado dominio das distintas modalidades de comuni-

cación. Estas materias preparan tamén para o exercicio da cidadanía activa, a través dunha

visión crítica e autónoma dos aspectos beneficiosos e perxudiciais dos avances na saúde, a

reprodución e as novas tecnoloxías de comunicación. Esta competencia clave perfecciónase

coa lectura de noticias, textos científicos, emprego de foros e debates orais, así como co

uso de comunicación audiovisual en distintos formatos.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

As distintas aprendizaxes están insertos dun dominio nesta competencia, en canto ao uso

de datos, diagramas, o cambio temporal e a incerteza inherente aos riscos nas novas tecno-

loxías. A comprensión dos avances en xenética, en medicina, en técnicas de reprodución

asistida e en tecnoloxías da información e comunicación, xera unha actitude positiva cara á

saúde e unha relación vixiante cos riscos das novas tecnoloxías. Esta competencia permite

adquirir criterios éticos razoados fronte a cuestións como o emprego da ciencia e a tecnolo-

xía na medicina e no xeito de relacionarnos a través das redes sociais.

Competencia dixital (CD)

As destrezas dixitais teñen especial protagonismo nalgúns bloques nos que se espera a pro-

cura de información científica e a discriminación entre fontes confiables das que non os son.
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Os alumnos poden realizar traballos relacionados cos diversos bloques e confrontar as di-

versas opinións que sobre os temas tratados pódense atopar.

Competencia de aprender a aprender (CAA).

Esta competencia debe contemplarse a través da realización de pequenos traballos de in-

vestigación, nos que os alumnos xa poidan despregar as súas capacidades asentadas du-

rante a ESO. Por iso, o Bacharelato pode contribuír á adquisición e consolidación de novas

competencias a partir do traballo autónomo, individual e en grupo, do alumnado. Debido a

que moitos temas préstanse a debater distintas formulacións, pode ser unha oportunidade

para fomentar o intercambio de puntos de vista, permitindo deste xeito a coeducación entre

iguais.

Competencias sociais e cívicas (CSC).

Estas competencias son de especial relevancia nos bloques relativos á saúde, aplicacións

xenéticas, clonación, técnicas reprodutivas e novas tecnoloxías da información e comunica-

ción. Lonxe de explicar os feitos científicos como algo estático e indiscutible, convén incidir

na evolución do pensamento científico, na necesidade de argumentación e nos conflitos de

intereses entre diversos colectivos (industria farmacéutica, biomédica, empresas de teleco-

municacións e cidadáns). O alumno debe coñecer as potencialidades da ciencia e da tecno-

loxía, pero tamén os seus riscos.

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

Na sociedade actual, as oportunidades de negocio precisan cada vez máis de capacidade

científica e tecnolóxica. As actividades empresariais son progresivamente máis intanxibles e

precisan dunha visión ampla e aberta sobre os novos avances da ciencia. As materias de

Ciencias no bacharelato contribúen a esta competencia por presentar a ciencia como algo

imbricado na sociedade,  no día  a día,  na que empresas enerxéticas,  farmacéuticas,  bi-

omédicas, de telecomunicacións, etc. están cada vez máis asociadas cos novos avances

científicos.

Competencias de conciencia e expresións culturais (CCEC).

O coñecemento da Evolución, permite ao alumno valorar a importancia do estudo e conser-

vación do patrimonio paleontolóxico e arqueolóxico, fonte do coñecemento nestas discipli-

nas. A posta en valor da diversidade xenética como fonte de supervivencia fronte a enfermi-

dades, permite valorar a conservación dos espazos naturais,  das variedades agrícolas e

gandeiras autóctonas, así como a necesidade de preservar a biodiversidade como fonte fu-

tura de xenes para a súa aplicación en medicina ou na produción de alimentos e enerxía. O

coñecemento das novas tecnoloxías da información e comunicación non debe infravalorar o

papel dos documentos analóxicos como fonte de coñecemento da historia humana e das

súas manifestacións artísticas e culturais.
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METODOLOXÍA no BACHARELATO 

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para

aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de in-

vestigación; tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas

aplicacións prácticas.

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didác-

tica estea fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e po-

las esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha. Ademais, a finalidade prope-

déutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías específicas e que estas

comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades inte-

lectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).

CRITERIOS METODOLÓXICOS

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Bioloxía e Xeoloxía elaborou-

se de acordo cos criterios metodolóxicos seguintes: 

 Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades di-

versificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa. 

 Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

 Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinan-

do estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socializa-

ción. 

 Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle pro-

pón. 

 Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formu-

lando as interrelacións entre os contidos de Bioloxía e Xeoloxía e os doutras discipli-

nas doutras áreas. 

 Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíti-

cas, explicativas e interpretativas). 

 Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao ám-

bito, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o desen-

volvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida

cotiá. 

 Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi di-

versas. 

ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS

A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado, en

consonancia co propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu alumna-

do. 
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Non obstante, resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, do

xeito en que cada un considere máis apropiado, as estratexias expositivas, acompañadas de

actividades de aplicación e das estratexias de indagación. 

As estratexias expositivas.- Preséntanlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un

coñecemento xa elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para as formulacións

introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e conceptos; especialmente aqueles máis

abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só con axudas indirectas.

Esta estratexia débese acompañar da realización por parte do alumnado de actividades ou

traballos complementarios de aplicación ou indagación,  que posibiliten o engarzamento

dos novos coñecementos cos que xa posúe.

As estratexias de indagación.- Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto

que debe estruturar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a situa-

cións problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos,

procedementos e actitudes para así adquirilos de forma consistente. 

O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos,

aínda que estes levan consigo á súa vez a adquisición de conceptos, dado que tratan de

poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas

ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de hábi-

tos, actitudes e valores. 

As técnicas didácticas nas que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre

elas destacamos, polo seu interese, as tres seguintes: 

 As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igual-

mente posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade

dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solu-

cións achegadas para eles e sobre a natureza provisional do coñecemento humano 

 Estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e fa-

cer máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e para tratar os procedementos

de causalidade múltiple. 

 Os proxectos de investigación, estudos ou traballos habitúan o alumnado a afrontar e a

resolver problemas con certa autonomía, a facerse preguntas, e a adquirir experien-

cia na busca e na consulta autónoma. Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa

sobre o traballo dos especialistas na materia e o coñecemento científico. 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por

parte do alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes: 

 Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 
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 Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico. 

 Permiten darlles unha dimensión práctica aos conceptos. 

 Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado 

Criterios para a selección das actividades.- Tanto no libro de texto como na web, presén-

tanse actividades de diverso tipo para cuxa selección se seguiron os criterios seguintes: 

 Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando

diversas estratexias. 

 Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade men-

tal e leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións. 

 Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 

 Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que

debe facer. 

 Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos; traballar os procedementos (tex-

tos, imaxes, gráficos, mapas), desenvolver actitudes que colaboren á formación hu-

mana e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade). 

 Que lle dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á rea-

lidade. 

 Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas

actuais ou relacionados co seu ámbito. 

Tipos de actividades.- Sobre a base destes criterios, as actividades programadas respon-

den a unha tipoloxía variada que se encadra dentro das categorías seguintes: 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante

das actividades formuladas no libro de texto. Encóntranse nos apartados seguintes: 

 En cada un dos grandes subapartados nos que se estruturan as unidades didácticas

propóñense actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localiza-

ción, afianzamento, análise, interpretación e ampliación de conceptos. 

 Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de definición, afianza-

mento e síntese de contidos. 

Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao ámbito do alumnado. Este

tipo de actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto, in-

clúense  entre  as  actividades  formuladas  ao  fío  da  exposición  teórica;  noutros  casos,

preséntanse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de

indagación. 

Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a toleran-

cia, a solidariedade... 
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Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Des-

ta forma permiten dar resposta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse

aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses. A dificultade pode

apreciarse no propio enunciado da actividade: localiza, define, analiza, compara, comenta,

consulta, descubre, recolle información, sintetiza, aplica, etc. A maioría corresponden a un

nivel de dificultade medio ou medio-alto, o máis apropiado para un curso de Bacharelato. 

A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas

e permítelle ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos

conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo.
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OBXECTIVOS XERAIS 
 Tratarase de que o alumnado poda interpretar os fenómenos físicos e naturais, reto-

mando e ampliando os coñecementos de bioloxía e xeoloxía da etapa anterior, o que

permite coñecer mellor a Terra como planeta activo e os seres vivos cos seus distin-

tos modelos de organización constituíndo a diversidade actual.

 Os alumnos deben acadar unha visión global e unitaria que integre os fenómenos e

procesos xeolóxicos nunha teoría global, a tectónica de placas, que permite explicar

a formación do relevo, a aparición de volcáns, a frecuencia de terremotos en determi-

nadas zonas e os distintos tipos de rochas.

 Analizaranse os datos necesarios para formular hipóteses (constitución e estrutura do

interior terrestre e as similitudes con outros corpos do sistema solar). Estúdanse as

manifestacións da dinámica do interior terrestre (orixe dos océanos e continentes, for-

mación de cordilleiras, magmatismo e metamorfismo) en relación coa evolución das

placas litosféricas ao longo da historia da Terra.

 Tratarase de entender os seres vivos baixo un criterio marco: unidade e diversidade.

Estudaranse as características comúns de todos os organismos vivos: célula, capaci-

dade de adaptación, evolución, necesidade de obter materia e enerxía, os mecanis-

mos de supervivencia a través de organismos-tipo que representan os principais gru-

pos taxonómicos. Tratarase de reflexionar sobre os principais problemas que ten un

ser vivo para existir e manterse con vida.

 Tratarase de entender como a teoría da evolución é a base da bioloxía moderna, é o

eixe condutor que lle vai permitir comprender a orixe da biodiversidade.

 Entender as interrelacións entre a bioloxía evolutiva e a actual biodiversidade con ou-

tros contidos de xeoloxía, como por exemplo o movemento dos continentes ou os

cambios climáticos acaecidos na terra.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes ca-

pacidades:

 Coñecer os conceptos, teorías e modelos máis importantes e xerais da bioloxía e a xe-

oloxía, de xeito que o alumnado poida ter unha visión global do campo de coñece-

mento que aborda e dar unha posible explicación dos fenómenos naturais, aplicando

estes coñecementos a situacións reais e cotiás.

 Elaborar, cos datos que se coñecen do interior da Terra, unha hipótese explicativa so-

bre a súa composición, o seu proceso de formación e a súa dinámica.

 Recoñecer que a visión globalizadora e unifícante que propón a teoría da tectónica de

placas permite explicar coherentemente fenómenos como a variación da posición dos

continentes, a formación de cordilleiras e rochas e a dinámica interna do planeta, e

contribúe a explicar a distribución dos seres vivos.

 Coñecer os procesos da xeodinámica externa (que dan lugar á formación das rochas

sedimentarias e á súa alteración) e a súa interacción coa xeodinámica interna (da

que derivan procesos como a evolución do relevo ao longo do tempo, a formación de

solos e das paisaxes, a xeración de riscos xeolóxicos, etc.

 Realizar unha aproximación aos diversos modelos de organización dos seres vivos, á

súa estrutura e funcionamento, entendéndoos como o resultado de distintas estrate-

xias adaptativas ao medio natural.

 Coñecer a diversidade dos seres vivos e ser quen de incorporar o coñecemento dos

procesos evolutivos para explicar a súa orixe.

 Acadar unha visión xeral das funcións de nutrición, reprodución e relación co medio no

Reino animal e Vexetal

 Integrar a dimensión social e tecnolóxica da bioloxía e a xeoloxía comprendendo as

vantaxes e problemas que o seu desenvolvemento lle formula ao medio natural, ao

ser humano e á sociedade e a posibilidade de contribuír á conservación e protección

do medio natural e social.

 Utilizar con certa autonomía destrezas de investigación, tanto documentais como expe-

rimentais (formular problemas, formular e contrastar hipóteses, realizar experiencias,

etc.) recoñecendo o carácter da ciencia como proceso cambiante e dinámico.

 Desenvolver actitudes que se asocian ao traballo científico, tales como a busca de in-

formación, a capacidade crítica, a necesidade de verificación dos feitos, o cuestiona-

mento do obvio e a apertura ante novas ideas, o traballo en equipo, a aplicación e di-

fusión dos coñecementos, etc. coa axuda das tecnoloxías da información e da comu-

nicación cando sexa necesario.
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PERFIL COMPETENCIAL
COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT ESTÁNDARES

BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos.
BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das moléculas básicas que configuran estrutura celular, e desta-

ca a uniformidade molecular dos seres vivos.
BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos.
BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 
BXB2.2.1. Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa función ou coas súas funcións.
BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meiose.
BXB3.2.1. Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células características, asociando a cada unha a súa función.
BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos.
BXB4.3.2. Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade.
BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como desencadeante da biodiversidade.
BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos.
BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas bioxeográficas.
BXB4.6.2. Identifica as principais variables climáticas que inflúen na distribución dos grandes biomas.
BXB4.7.1. Interpreta mapas bioxeográficos e de vexetación.
BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a insularida- de e as barreiras oroxénicas e mariñas coa distribución das

especies.
BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual como factores clave no aumento de biodiversidade.
BXB4.10.2. Identifica os factores que favorecen a especiación.
BXB4.12.1. Enumera os factores que favorecen a especiación nas illas.
BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou especie endémica.
BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade.
BXB4.17.1. Coñece e explica os principais efectos derivados da introdución de especies alóctonas nos ecosistemas.
BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales minerais.
BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus mecanismos de transporte.
BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases gutación.
BXB5.4.1. Explica a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de transporte.
BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e asocia, a nivel de orgánulo, onde se producen.
BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais.
BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias.
BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas.
BXB5.13.1. Diferencia os ciclos biolóxicos e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e estruturas características.
BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de plantas.
BXB5.14.1. Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas e diferencia a orixe e as partes da semente e do

froito.
BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de xerminación.
BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de propagación dos froitos.
BXB5.18.1. Realiza experiencias que demostren a intervención de determinados factores no funcionamento das plantas. ao medio
BXB6.1.2. Coñece as características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos principais. 
BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados.
BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados.
BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais.
BXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, dobre, incompleta ou completa).
BXB6.7.1. Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións.
BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e respiración, e explica o significado biolóxico de respiración celular.
BXB6.11.1. Enumera os principais produtos de excreción e clasifica os grupos de animais segundo os produtos de excreción.
BXB6.12.1. Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as súas principais estruturas a partir de representación

esquemáticas.
BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións dunha nefrona.
BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos ouriños.
BXB6.14.1. Identifica os mecanismos específicos ou singulares de excreción dos vertebrados.
BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios.
BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.
BXB6.19.1. Identifica os principais sistemas nerviosos de vertebrados.
BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións do sistema nervioso somático e o
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autónomo.
BXB6.22.1. Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas.
BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora e en que lugar se evidencia a actuación dalgunhas das hormonas que actúan no corpo hu-

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

control.
BXB6.23.2. Identifica o concepto de homeostase e a súa relación co sistema nervioso e endócrino.
BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os inconvenientes de cada unha.
BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución asexual en organismos unicelulares e pluricelulares.
BXB6.26.1. Diferencia os tipos de fecundación en animais e as súas etapas.
BXB6.27.1. Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os acontecementos característicos de cada unha.
BXB6.27.2. Relaciona os tipos de ovo cos procesos de segmentación e gastrulación durante o desenvolvemento embrionario.
BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a base dos procedementos que utiliza e as súas achegas e limitacións.
BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que permiten diferencialas.
BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles.
BXB7.6.1. Distingue métodos desenvolvidos grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos coa investigación dun fenómeno natural.
BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as estruturas resultantes da localización dos mag -

mas en profundidade e en superficie.
BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do magma, e diferencia os produtos emitidos nunha erupción

volcánica.
BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan.
BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do proceso de formación dunha rocha sedimentaria
BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a diferentes criterios.
BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que a constitúen.
BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos.
BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos, as discordancias e a historia xeolóxica da rexión, e

identifica os grandes acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias.
BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa importancia para o establecemento da historia xeolóxica da Terra.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CCL ESTÁNDARES

BXB1.1.1. Describe as características dos seres vivos: funcións de nutrición, relación e reprodución.
BXB2.3.1. Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da meiose.
BXB4.4.2. Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos en que se clasifican os seres vivos.
BXB4.6.1. Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de biomas, ecosistemas e especies.
BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación.
BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus mecanismos de transporte.
BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases gutación.
BXB5.6.1. Argumenta e precisa importancia da fotosíntese como proceso de biosíntese, imprescindible para o mantemento da vida na

Terra.
BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento das plantas.
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.
BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición e alimentación.
BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino.
BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais.
BXB6.10.1. Define e explica o proceso da excreción.
BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso nervioso na neurona e entre neuronas.
BXB6.22.1. Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas.
BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os inconvenientes de cada unha.
BXB7.2.1. Resume a estrutura e composición do interior terrestre, distinguindo as súas capas en función da súa composición e da súa

mecánica, así como as descontinuidades e as zonas de transición entre elas.
BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do planeta.
BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese.
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BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa estrutura tridimensional.
BXB2.2.1. Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa función ou coas súas funcións.
BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante microfotografías ou preparacións microscópicas.
BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meiose.
BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen.
BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños.
BXB4.7.1. Interpreta mapas bioxeográficos e de vexetación.
BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a insularidade e as barreiras oroxénicas e mariñas coa distribución das

especies.
BXB4.11.1. Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas bioxeográficas diferentes.
BXB4.18.1. Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade.
BXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, dobre, incompleta ou completa).
BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios cos grupos aos que pertencen, e recoñéceos en representacións esquemáticas.
BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a base dos procedementos que utiliza e as súas achegas e limitacións.
BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que permiten diferencialas.
BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles.
BXB8.11.2. Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER CAA ESTÁNDARES

BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos.
BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das moléculas básicas que configuran estrutura celular, e desta-

ca a uniformidade molecular dos seres vivos.
BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa estrutura tridimensional.
BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos.
BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 
BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante microfotografías ou preparacións microscópicas.
BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización celular e determina as súas vantaxes para os seres pluricelulares.
BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen.
BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e clasificación de especies de animais e plantas.
BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres vivos.
BXB4.3.2. Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade.
BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos.
BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños.
BXB4.7.2. Asocia e relaciona as principais formacións vexetais cos biomas correspondentes.
BXB4.9.1. Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos.
BXB4.10.2. Identifica os factores que favorecen a especiación.
BXB4.11.3. Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e as súas especies máis representativas.
BXB4.12.1. Enumera os factores que favorecen a especiación nas illas.
BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade para o ser humano.
BXB4.16.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas das actividades humanas.
BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales minerais.
BXB5.4.1. Explica a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de transporte.
BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e asocia, a nivel de orgánulo, onde se producen.
BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen.
BXB5.9.1. Valora o proceso de regulación das hormonas vexetais.
BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas súas funcións.
BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución sexual nas plantas.
BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de plantas.
BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de propagación dos froitos.
BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición e alimentación.
BXB6.1.2. Coñece as características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos principais. 
BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función.
BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais.
BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e explica as súas vantaxes e os seus inconvenientes.
BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e respiración, e explica o significado biolóxico de respiración celular.
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BXB6.11.1. Enumera os principais produtos de excreción e clasifica os grupos de animais segundo os produtos de excreción.
BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións dunha nefrona.
BXB6.15.1. Integra a coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as dúas funcións.
BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios.
BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.
BXB6.21.1. Establece a relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso.
BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora e en que lugar se evidencia a actuación dalgunhas das hormonas que actúan no corpo hu-

mano.
BXB6.23.1. Relaciona as principais hormonas dos invertebrados coa súa función de control.
BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución sexual.
BXB6.27.1. Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os acontecementos característicos de cada unha.
BXB6.28.1. Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos animais.
BXB6.29.1. Identifica as adaptacións animais aos medios aéreos.
BXB6.29.2. Identifica as adaptacións animais aos medios acuáticos.
BXB6.29.3. Identifica as adaptacións animais aos medios terrestres.
BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do planeta.
BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese social ou industrial de determinados tipos de minerais e rochas.
BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e clasifícaos atendendo á súa composición.
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.
BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do magma, e diferencia os produtos emitidos nunha erupción

volcánica.
BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan.
BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia terrestre, relacionando a súa textura co tipo de meta-

morfismo experimentado.
BXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia terrestre.
BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos que se someten as rochas e coas propiedades destas.
BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que a constitúen.
BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos.
BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos, as discordancias e a historia xeolóxica da rexión, e

identifica os grandes acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias.
BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa importancia para o establecemento da historia xeolóxica da Terra.

COMPETENCIA DO SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR CSIEE ESTÁNDARES

BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e clasificación de especies de animais e plantas.
BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres vivos.
BXB4.11.1. Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas bioxeográficas diferentes.
BXB4.16.2. Indica as principais medidas que reducen a perda de biodiversidade.
BXB4.18.1. Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade.
BXB5.18.1. Realiza experiencias que demostren a intervención de determinados factores no funcionamento das plantas. ao medio
BXB6.21.1. Establece a relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso.
BXB6.30.1. Describe e realiza experiencias de fisioloxía e anatomía animal.
BXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia terrestre.

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC ESTÁNDARES

BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres vivos.
BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como desencadeante da biodiversidade.
BXB4.6.1. Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de biomas, ecosistemas e especies.
BXB4.9.1. Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos.
BXB4.11.2. Recoñece a importancia da Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.
BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade para o ser humano.
BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade.
BXB4.15.2. Coñece e explica as principais ameazas que penden sobre as especies e que fomentan a súa extinción.
BXB4.16.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas das actividades humanas.

75 de 132



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - BACHARELATO

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC ESTÁNDARES

BXB5.6.1. Argumenta e precisa importancia da fotosíntese como proceso de biosíntese, imprescindible para o mantemento da vida na
Terra.

BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese social ou industrial de determinados tipos de minerais e rochas.
BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS CCEC ESTÁNDARES

BXB4.3.1. Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a abundancia de especies.
BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas bioxeográficas.
BXB4.11.2. Recoñece a importancia da Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.
BXB4.11.3. Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e as súas especies máis representativas.
BXB4.12.2. Recoñece a importancia das illas no mantemento da biodiversidade.
BXB4.13.2. Identifica os principais endemismos de plantas e animais en España e en Galicia.
BXB4.18.1. Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade.
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.
BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do magma, e diferencia os produtos emitidos nunha erupción

volcánica.

SECUENCIACIÓN de CONTIDOS 

O desenvolvemento dos contidos no presente proxecto de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Ba-

charelato segue as directrices establecidas na actualidade polas administracións educativas.

Os contidos adáptanse ás capacidades dos alumnos que inician esta etapa, e a profundida-

de coa que se trataron permite desenvolvelos na súa totalidade durante o curso académico.

Os contidos de cada unidade achéganlles aos alumnos os conceptos xerais da bioloxía e da

xeoloxía, e introdúcenos no método científico a través dos procedementos propostos.

A Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato, seguindo o modelo da etapa anterior, estúdanse

conxuntamente. As dúas disciplinas comparten algunhas características comúns, como son

o método científico e a base experimental, e apóianse nos conceptos e nas técnicas da físi-

ca e química.

Propoñemos unha secuenciación na cal se trata en primeiro lugar o desenvolvemento da

Bioloxía e posteriormente o da Xeoloxía, pero queda a criterio de cada docente iniciar o de-

senvolvemento da materia por unha ou outra disciplina, segundo estime máis oportuno. Na

secuenciación e no desenvolvemento dos distintos contidos tivéronse en conta os seguintes

criterios:

 En Bioloxía seguiuse un desenvolvemento de complexidade crecente, sinalando as ba-

ses dos niveis máis simples (molecular, celular e tisular) antes de afrontar os complexos

sistemas e relacións dos individuos.

 Pareceunos conveniente asentar as bases moleculares da materia viva, porque a expe-

riencia dinos que o alumnado carente desta información non é capaz dunha comprensión

adecuada dos procesos metabólicos e fisiolóxicos que deberán ser abordados ao tratar

da fisioloxía.
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 Aquelas unidades que tratan contidos relativos á fisioloxía dotáronse da mesma estrutu-

ra interna, de modo que o alumnado vexa facilitada a súa tarefa ao recoñecer certos ele-

mentos  e  organización  común  en  todas  estas  unidades.  Estes  elementos  consisten

nunha introdución e nunha valoración do papel biolóxico da función considerada, a base

anatómica que a sustenta, e a descrición dos procesos fisiolóxicos que a desenvolven.

Ademais  tratouse un  enfoque comparado  entre  os  diferentes  grupos de animais,  de

modo que se analice o desenvolvemento da mesma función como logro evolutivo. 

 En Xeoloxía, optouse por comezar dando unha visión global do planeta, tanto no relativo

á súa estrutura como á súa composición, destacando a importancia da tectónica de pla-

cas como o contexto onde teñen lugar a maioría dos procesos xeolóxicos, para rematar

co estudo dos ambientes e dos procesos petroxenéticos, tanto internos como externos.

ORGANIZACIÓN das UNIDADES DIDÁCTICAS:
OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN e TEMPORALIZACIÓN

CONTIDOS, CRITERIOS de AVALIACIÓN, ESTÁNDARES de APRENDIZAXE

Unidade 1. A materia viva: biomoléculas e metabolismo

Temporalización: 20 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Explicar as características dos seres vivos dos distintos niveis de organización da ma-
teria viva, dos bioelementos, e das moléculas que forman parte dela. 

 Coñecer a estrutura química, clasificación e as funcións biolóxicas das biomoléculas. 

 Explicar a estrutura dos ácidos nucleicos e os procesos relacionados coas súas fun-
cións: transmisión da información xenética (replicación do ADN) e a súa expresión
(transcrición e tradución).

 Coñecer os procesos básicos do metabolismo enerxético : respiración anaeróbica e
aeróbica, fotosíntese 

Unidade 1: A materia viva: biomoléculas e metabolismo 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Niveis  de  organizacióndos  se-
res vivos.

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

 Concepto de bioelemento e bi-
omolécula.

 Clasificación  dos bioelementos
e das biomoléculas.

 Estrutura, composición química
e propiedades das biomolécu-
las.

 Relación entre estrutura e fun-

B1.1. Especificar as características dos
seres vivos.

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

B1.2.  Distinguir  bioelemento,  oligoele-
mento e biomolécula.

BXB1.2.1.  Identifica  e  clasifica  os  bioele-
mentos e as biomoléculas presentes nos
seres vivos.

B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de
biomoléculas que constitúen a mate-
ria viva, e relacionalos coas súas res-
pectivas funcións biolóxicas na célula.

BXB1.3.1. Distingue as características fisico-
químicas e as propiedades das moléculas
básicas que configuran estrutura celular, e
destaca a uniformidade molecular dos se-
res vivos.

B1.4. Diferenciar os monómeros consti-
tuíntes  das  macromoléculas orgáni-
cas.

BXB1.4.1.  Identifica  os  monómeros  consti-
tuíntes das macromoléculas orgánicas.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

cións  biolóxicas  das  biomo-
léculas.

 Respiración celular anaerobia e
aerobia

 Fotosíntese.

 Importancia  biolóxica  da  fo-
tosíntese.

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

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa fun-
ción biolóxica de acordo coa súa estrutura
tridimensional.

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

BXB6.1.2. Coñece as características da nu-
trición heterótrofa e distingue os tipos prin-
cipais. 

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

BXB6.8.1.  Diferencia  respiración  celular  e
respiración, e explica o significado biolóxi-
co de respiración celular.

B5.5.  Comprender e diferenciar as fa-
ses da fotosíntese e os factores que
afectan o proceso.

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

B5.6. Salientar a importancia biolóxica
da fotosíntese.

BXB5.6.1. Argumenta e precisa importancia
da fotosíntese na historia da vida.

Unidade 2. Seres vivos e organización celular

Temporalización: 10 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Establecer as diferenzas entre os distintos tipos de células e representalas esquema-
ticamente.

 Definir metabolismo e explicar as características do anabolismo e do catabolismo e a
función dos intermediarios metabólicos; establecer as diferenzas entre a respiración
aerobia e a fermentación, explicar como se leva a cabo a fotosíntese e describir as
etapas de cada proceso.

 Expoñer as razóns que puideron dar lugar a que algúns organismos se convertesen
en seres pluricelulares, explicar a diferenciación celular e distinguir as distintas for-
mas de organización pluricelular.

 Explicar que son os virus, os plásmidos, os viroides e os prións.

Unidade 2: Seres vivos e organización celular

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 A célula como unidade estrutu-
ral, funcional e xenética.

 Modelos de organización celu-
lar: célula procariota e eucario-
ta; célula animal e célula vexe-
tal. 

 Estrutura e función dos orgánu-
los celulares. 

 Planificación  e  realización  de
prácticas  de  laboratorio. Ob-
servación  microscópica de
células  eucariotas  animais  e
vexetais.



Ciclo  celular.  División  celular:
mitose  e  meiose.  Importancia

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, analizan-
do as súas semellanzas e diferenzas.

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

BXB2.1.2. Perfila células procariotas e euca-
rióticas e nomea as súas estruturas. 

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 orgá-
nulo coas súas funcións.

BXB2.2.2.  Recoñece e nomea células ani-
mais e vexetais mediante microfotografías
ou preparacións microscópicas.

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

BXB2.3.1. Describe os acontecementos fun-
damentais  en  cada  fase  da  mitose  e  da
meiose.

B2.4. Establecer as analoxías e as dife- BXB2.4.1.  Selecciona  as  principais  analo-
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

na evolución dos seres vivos renzas  principais  entre  os  procesos
de división celular mitótica e meiótica.

xías e diferenzas entre a mitose e a meio-
se.

Unidade 3. Os tecidos

Temporalización: 8 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer os diferentes tecidos vexetais e animais, as súas características e as fun-
cións que desempeñan.

 Relacionar a importancia que ten o perfeccionamento da técnica histolóxica e a mello-
ra dos microscopios para coñecer os tecidos. Identificar en imaxes (diapositivas, fo-
tos, etc.) os principais tecidos animais e vexetais e saber a súa localización nos seres
vivos.

Unidade 3: Os tecidos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Concepto  de  tecido, órgano,
aparello e sistema. 

 Principais  tecidos  animais: es-
trutura e función.

 Principais tecidos vexetais: es-
trutura e función.

 Observacións microscópicas de
tecidos animais e vexetais.

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

BXB3.1.1.  Identifica  os niveis  de organiza-
ción celular e determina as súas vantaxes
para os seres pluricelulares.

B3.2. Recoñecera estrutura e a compo-
sición 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.

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

BXB3.3.1.  Relaciona imaxes microscópicas
co tecido ao que pertencen.

Unidade 4. Funcións de reprodución

Temporalización: 5 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Comprender o significado da reprodución.

 Coñecer os distintos tipos de reprodución asexual en plantas e animais. 

 Recoñecer ciclos biolóxicos característicos de plantas e animais.

 Gametoxénese e desenvolvemento embrionario en animais

 Coñecer algúns dos principais sistemas de reprodución asexual en animais e descri-
bir algunhas das formas especiais de reprodución. 

Unidade 4: Funcións de reprodución

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Funcións de reprodución en ve-
xetais: tipos de reprodución.

 Ciclos biolóxicos dos principais
grupos de plantas.

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

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

B5.13.  Diferenciar  os ciclos  biolóxicos
de briofitas,  pteridofitas e espermafi-
tas, e as súas fases e estruturas ca-
racterísticas.

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

BXB5.13.2.  Interpreta  esquemas,  debuxos,
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Reprodución  nos  animais. Ti-
pos de reprodución. Vantaxes
e inconvenientes.

 Gametoxénese.  Fecundación e
desenvolvemento embrionario.

 Ciclos  biolóxicos  máis  carac-
terísticos dos animais.

gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de
plantas.

B6.24.  Diferenciar  entre  reprodución
sexual  e  asexual  en  animais.  Tipos.
Vantaxes e inconvenientes.

BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre re-
produción asexual e sexual,  e argumenta
as súas vantaxes e os inconvenientes.

BXB6.24.2.  Identifica  tipos  de  reprodución
asexual en organismos unicelulares e pluri-
celulares.

BXB6.24.3.  Distingue  os  tipos  de  reprodu-
ción sexual.

B6.25. Describir os procesos da game-
toxénese.

BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso
de espermatoxénese e ovoxénese.

B6.26.  Coñecer  os  tipos  de  fecunda-
ción en animais e as súas etapas. 

BXB6.26.1. Diferencia os tipos de fecunda-
ción en animais e as súas etapas.

B6.27. Describir as fases do desenvol-
vemento embrionario.

BXB6.27.1. Identifica as fases do desenvol-
vemento embrionario e os acontecementos
característicos de cada unha.

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

B6.  28.  Analizar  os  ciclos  biolóxicos
dos animais.

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

Unidade 5. Biodiversidade e conservación 

Temporalización: 6 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Definir a biodiversidade e as teorías que a explican. 

 Distinguir os factores bióticos e abióticos que inflúen na distribución dos seres vivos. 

 Localizar as rexións bioxeográficas. 

 Coñecer os ecosistemas españois. 

 Definir a insularidade e os endemismos. 

 Explicar a biodiversidade e a súa conservación

 Mostrar interese e curiosidade por coñecer a biodiversidade da zona e desenvolver
comportamentos adecuados para a súa protección e conservación

Unidade 5: Biodiversidade e conservación

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Concepto de biodiversidade. 

 Cómputo da biodiversidade 

 Índices de biodiversidade.

 Grandes zonas bioxeográficas.

B4.3. Definir o concepto de biodiversi-
dade e coñecer e identificar os princi-
pais índices de cálculo de diversidade
biolóxica.

BXB4. 3.1. Coñece o concepto de biodiversi-
dade e relaciónao coa variedade e a abun-
dancia de especies.

BXB4.3.2. Resolve problemas de cálculo de
índices de diversidade.

BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como de-
sencadeante da biodiversidade.

B4.5. Situar as grandes zonas bioxeo-
gráficas e os principais biomas.

BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e si-
túa sobre o mapa as principais zonas bi-
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Patróns de distribución. 

 Factores  xeolóxicos  e  biolóxi-
cos que inflúen na distribución
dos seres vivos.

 Principais biomas.

 Ecosistemas  da  Península
Ibérica.  Ecosistemas  de  Gali-
cia.

 Importancia  ecolóxica das illas
e a súa relación coa biodiversi-
dade.

 Concepto de endemismo. Prin-
cipais endemismos da Penínsu-
la Ibérica e de Galicia.

 Importancia  biolóxica  da biodi-
versidade.

 Causas da perda de biodiversi-
dade.

 O factor antrópico na conserva-
ción da biodiversidade.

oxeográficas.

BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e
ecosistemas terrestres e mariños.

B4.6. Relaciona as zonas bioxeográfi-
cas coas principais variables climáti-
cas.

BXB4.6.1.  Recoñece e explica  a  influencia
do clima na distribución de biomas, ecosis-
temas e especies.

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

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

BXB4.7.1. Interpreta mapas bioxeográficos e
de vexetación.

BXB4.7.2.  Asocia  e  relaciona as principais
formacións vexetais cos biomas correspon-
dentes.

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

BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a
continentalidade,  a  insularidade  e  as  ba-
rreiras oroxénicas e mariñas coa distribu-
ción das especies.

B4.11. Recoñecer e indicar a importan-
cia bioxeográfica da Península Ibérica
no mantemento da biodiversidade e a
aportación de Galicia.

BXB4.11.1.  Sitúa a Península Ibérica e re-
coñece a súa situación entre  dúas áreas
bioxeográficas diferentes.

BXB4.11.2.  Recoñece  a  importancia  da
Península  Ibérica  como mosaico de eco-
sistemas.

BXB4.11.3. Enumera os principais ecosiste-
mas da Península Ibérica e de Galicia, e
as súas especies máis representativas.

B4.13. Definir o concepto de endemis-
mo, e coñecer e identificar os princi-
pais endemismos da flora e da fauna
españolas e galegas.

BXB4.13.1. Define o concepto de endemis-
mo ou especie endémica.

BXB4.13.2. Identifica os principais endemis-
mos de plantas e animais en España e en
Galicia.

B4.14. Coñecer e relacionar as aplica-
cións  da  biodiversidade  en  campos
como a saúde, a medicina, a alimen-
tación e a industria.

BXB4.14.1.  Enumera  as  vantaxes  que  se
derivan do mantemento da biodiversidade
para o ser humano.

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

BXB4.15.1.  Enumera  as  principais  causas
de perda de biodiversidade.

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

B4.16. Enumerar as principais causas
de orixe antrópica que alteran a biodi-
versidade.

BXB4.16.1.  Enumera  as  principais  causas
de perda de biodiversidade derivadas das
actividades humanas.

BXB4.16.2. Indica as principais medidas que
reducen a perda de biodiversidade.

B4.17.  Comprender  o  efecto  produci-
dos polo tráfico de especies exóticas
e pola liberación no medio de espe-
cies alóctonas ou invasoras. 

BXB4.17.1.  Coñece e explica  os principais
efectos derivados da introdución de espe-
cies alóctonas nos ecosistemas.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Estudo dun ecosistema.

B4.18. Describir as principais especies
e valorar a biodiversidade dun ecosis-
tema próximo.

BXB4.18.1. Deseña experiencias para o es-
tudo de ecosistemas e a valoración da súa
biodiversidade.

Unidade 6. Clasificación biolóxica e evolución

Temporalización: 6 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Asociar cada fito evolutivo co autor máis relevante e a época na que se produce. 

 Coñecer como actúa a selección natural e as achegas da teoría sintética

 Comprender como se produce a especiación. 

 Entender a necesidade de clasificar os seres vivos e poñerlles un nome científico
para poder identificalos. 

 Describir as características xerais de cada un dos cinco reinos e coñecer a clasifica-
ción de cada un deles, sinalando as características máis importantes de cada un dos
grupos nos que se dividen. 

 Coñecer o funcionamento das claves dicotómicas e valorar a importancia que ten a
súa correcta utilización para poder identificar os seres vivos. 

Unidade 6: Clasificación biolóxica e evolución

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Clasificación  e  nomenclatura
dos seres vivos. Grandes gru-
pos taxonómicos.

 Características dos dominios e
dos reinos dos seres vivos.

 A evolución como fonte de bio-
diversidade. 

 Proceso de especiación.

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

BXB4.1.1.  Identifica  os grandes grupos ta-
xonómicos dos seres vivos.

B4.2. Interpretar os sistemas de clasifi-
cación e nomenclatura dos seres vi-
vos.

BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómi-
cas para a identificación e clasificación de
especies de animais e plantas.

BXB4.2.2.  Manexa e traballa  cos sistemas
de clasificación e a nomenclatura dos se-
res vivos.

B4.4. Coñecer e indicar as característi-
cas dos tres dominios e os cinco rei-
nos en que se clasifican os seres vi-
vos.

BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os
cinco reinos en que agrupan os seres vi-
vos.

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

B4.9.  Relacionar  a  biodiversidade  co
proceso evolutivo.

BXB4.9.1.  Relaciona  a  biodiversidade  co
proceso de formación de especies median-
te cambios evolutivos.

BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección
natural como factores clave no aumento de
biodiversidade.

B4.10. Describir o proceso de especia-
ción  e  enumerar  os  factores  que  o
condicionan.

BXB4.10.1.  Enumera as fases da especia-
ción.

BXB4.10.2. Identifica os factores que favore-
cen a especiación.

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

BXB4.12.1. Enumera os factores que favore-
cen a especiación nas illas.

BXB4.12.2.  Recoñece  a  importancia  das
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

especies. illas no mantemento da biodiversidade.

 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 ani-
mais aos medios aéreos.

BXB6.29.2.  Identifica  as  adaptacións  ani-
mais aos medios acuáticos.

BXB6.29.3.  Identifica  as  adaptacións  ani-
mais aos medios terrestres.

Unidade 7. As plantas

Temporalización: 10 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer os detalles da nutrición en briófitas e en cormófitas. 

 Coñecer como se producen as funcións de relación nas plantas e o papel das hormo-
nas vexetais na regulación e na coordinación das actividades fisiolóxicas das plantas.

 Comprender a importancia e as características do proceso da reprodución nas plan-
tas. 

 Coñecer a estrutura da flor en coniferófitas e en anxiospermatófitas, e explicar a poli-
nización e a fecundación. 

 Coñecer os procesos de formación do embrión, a semente, o froito e a xerminación.

Unidade 7: As plantas

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Absorción da auga e os sales
minerais nos vexetais.

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

 Procesos de transpiración, in-
tercambio gases e gutación.

 Transporte  do  zume elabora-
do.A excreción en vexetais. Te-
cidos secretores.

 Funcións de relación nas plan-
tas. Tropismos e nastias.

 Hormonas  vexetais:  tipos e
funcións.

 Efectos da luz e a temperatura
sobre o desenvolvemento das
plantas.Semente e froito.

B5.1.  Describir  como se realiza a ab-
sorción da auga e os sales minerais.

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

B5.2. Coñecer e identificar a composi-
ción  do  zume  bruto  e  os  seus  me-
canismos de transporte.

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

B5.3. Explicar os procesos de transpi-
ración, intercambio gases e gutación.

BXB5.3.1. Describe os procesos de transpi-
ración, intercambio de gases e gutación.

B5.4. Coñecer e identificar a composi-
ción  do  zume  elaborado  e  os  seus
mecanismos de transporte.

BXB5.4.1.  Explica  a  composición do zume
elaborado e os seus mecanismos de trans-
porte.

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

BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo de ex-
creción en vexetais.

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

BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e
as substancias que producen.

B5.9.  Definir  o  proceso de  regulación
nas plantas mediante hormonas vexe-
tais.

BXB5.8.1.  Describe e coñece exemplos de
tropismos e nastias.

BXB5.9.1.  Valora  o  proceso  de  regulación
das hormonas vexetais.

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

BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas
súas funcións.

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

BXB5.11.1. Argumenta os efectos da tempe-
ratura  e  a  luz  no  desenvolvemento  das
plantas.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Polinización e fecundación nas
espermafitas.

 Propagación dos froitos e dise-
minación  das  sementes. Pro-
ceso da xerminación.

 Adaptacións  dos  vexetais ao
medio.

 Aplicacións  e  experiencias
prácticas de anatomía e fisiolo-
xía vexetal.

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

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

B5.15. Coñecer e indicar os mecanis-
mos de diseminación das sementes e
os tipos de xerminación.

BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de di-
seminación  das  sementes  e  os  tipos  de
xerminación.

B5.16. Coñecer e relacionar as formas
de propagación dos froitos.

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

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.

B5.18. Deseñar e realizar experiencias
en que se probe a influencia de deter-
minados  factores  no  funcionamento
dos vexetais.

BXB5.18.1.  Realiza  experiencias  que  de-
mostren  a  intervención  de  determinados
factores no funcionamento das plantas. ao
medio

Unidade 8. A nutrición nos animais I: dixestivo e circulatorio

Temporalización: 8 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer os procesos implicados na nutrición animal. 

 Saber as partes dos aparatos dixestivos dos vertebrados e as etapas que caracteri-
zan o proceso dixestivo. 

 Coñecer como se leva a cabo o transporte de substancias. 

 Diferenciar os distintos modelos de sistemas de circulación. 

Unidade 8: A nutrición nos animais I: dixestivo e circulatorio

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Funcións de nutrición nos ani-
mais.

 Estrutura e función dos apare-
llos dixestivos e as súas glán-
dulas.

 .Pigmentos  respiratorios  nos
animais. 

 Aparellos circulatorios. 

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 nutri-
ción e alimentación.

B6.2. Distinguir os modelos de apare-
llos dixestivos dos invertebrados.

BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os apare-
llos dixestivos dos invertebrados.

B6.3. Distinguir os modelos de apare-
llos dixestivos dos vertebrados.

BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os apare-
llos dixestivos dos vertebrados.

B6.4.  Diferenciar  a  estrutura  e  a  fun-
ción dos órganos do aparello dixesti-
vo e as súas glándulas.

BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do apare-
llo dixestivo coa súa función.

BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino.

B6.  5.  Coñecer  a  importancia  de pig-
mentos respiratorios no transporte de
osíxeno.

BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia
de pigmentos respiratorios nos animais.

B6.6.  Comprender e describir  os con-
ceptos de circulación aberta e pecha-
da, circulación simple e dobre, incom-
pleta ou completa.

BXB6.6.1.  Asocia  circulación  aberta  e  pe-
chada cos animais que a presentan e ex-
plica as súas vantaxes e inconvenientes.

BXB6.6.2. Asocia representacións do apare-
llo circulatorio co tipo de circulación (sim-
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Linfa

ple, dobre, incompleta ou completa).

B6.7. Coñecer e relacionar a composi-
ción e a función da linfa.

BXB6.7.1.  Indica  a  composición  da  linfa  e
identifica as súas principais funcións.

Unidade 9. A nutrición nos animais II: respiratorio e excretor

Temporalización: 4 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Explicar o significado biolóxico da respiración celular e a evolución dos distintos siste-
mas nos diferentes grupos de animais. 

 Coñecer as etapas que caracterizan cada un dos procesos da respiración pulmonar

 Saber as principais substancias que excretan os animais e os diferentes órganos ex-
cretores dos invertebrados. 

 Explicar os modelos de aparatos excretores dos vertebrados

Unidade 9: A nutrición nos animais II: respiratorio e excretor

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Transporte de gases e a respi-
ración. 

 Tipos de aparellos respiratorios

 Excreción

 Produtos de excreción

 Tipos  de  aparellos  excretores
en invertebrados e vertebrados.

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

BXB6.8.1.  Diferencia  respiración  celular  e
respiración, 

B6.9.  Coñecer  e  indicar  os  tipos  de
aparellos respiratorios en invertebra-
dos e vertebrados.

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

B6.10. Definir o concepto de excreción
e relacionalo cos obxectivos que per-
segue.

BXB6.10.1.  Define e  explica  o  proceso  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 ani-
mais segundo os produtos de excreción.

B6.12. Describir os principais tipos ór-
ganos e aparellos excretores nos dis-
tintos grupos de animais.

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

B6.13.  Estudar  a  estrutura  das  nefro-
nas e o proceso de formación dos ou-
riños.

BXB6.13.1.  Localiza  e identifica  as rexións
dunha nefrona.

BXB6.13.2. Explica o proceso de formación
dos ouriños.

B6.14. Coñecer e relacionar mecanis-
mos específicos ou singulares de ex-
creción en vertebrados.

BXB6.14.1. Identifica os mecanismos espe-
cíficos ou singulares de excreción dos ver-
tebrados.

 Aplicacións  e  experiencias
prácticas de anatomía e fisiolo-
xía animal.

B6.30. Realizar experiencias de fisiolo-
xía e anatomía animal.

BXB6.30.1. Describe e realiza experiencias
de fisioloxía e anatomía animal. 
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Unidade 10. A relación nos animais 

Temporalización: 6 sesións.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Distinguir os distintos tipos de receptores sensoriais e comprender a transmisión da
información no sistema nervioso. 

 Comparar os sistemas nerviosos dos principais grupos de invertebrados e o funciona-
mento do dos vertebrados. 

 Coñecer o sistema de coordinación endócrino nos animais e enumerar as aplicacións
derivadas do coñecemento das hormonas. 

Unidade 10: A relación nos animais: nervioso e endocrino

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Funcións  de  relación  nos ani-
mais. 

 Receptores e efectores. 

 Sistema nervioso

 Sistema endócrino.

  Homeostase

B6.15. Comprender e describir  funcio-
namento integrado dos sistemas ner-
vioso e hormonal en animais.

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

B6.16. Coñecer e identificar os princi-
pais compoñentes do sistema nervio-
so e o seu funcionamento.

BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, trans-
misor, efector.

BXB6.16.2.  Identifica  distintos  tipos  de  re-
ceptores sensoriais e nervios.

B6.17. Explicar o mecanismo de trans-
misión do impulso nervioso.

BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso
nervioso na neurona e entre neuronas.

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

BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de
sistemas nerviosos en invertebrados.

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

BXB6.19.1. Identifica os principais sistemas
nerviosos de vertebrados.

B6.20. Describir os compoñentes e as
funcións  do  sistema  nervioso  tanto
(SNC e SNP) como desde o funcional
(somático e autónomo).

BXB6.20.1.  Describe  o  sistema  nervioso
central e periférico dos vertebrados, e dife-
rencia as funcións do sistema nervioso so-
mático e o autónomo.

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

BXB6.21.1. Establece a relación entre o sis-
tema endócrino e o sistema nervioso.

B6.22. Enumerar as glándulas endócri-
nas en vertebrados, as hormonas que
producen e as funcións destas.

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

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

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

B6.23. Coñecer e identificar as hormo-
nas e  as estruturas que as producen
nos principais grupos de invertebrados.

BXB6.23.1.  Relaciona as principais  hormo-
nas dos invertebrados coa súa función de
control.

BXB6.23.2. Identifica o concepto de home-
ostase e a súa relación co sistema nervio-
so e endócrino.
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Unidade 11. Estrutura, composición e dinámica terrestre

Temporalización: 8 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer as distintas teorías que explicaron a orixe do universo e da Terra. 

 Saber cales son os principais métodos de investigación do interior terrestre. 

 Explicar os modelos estruturais da Terra. 

 Sinalar as diferenzas entre as principais hipóteses oroxénicas e explicar as principais
probas que apoian as hipóteses mobilistas. 

 Explicar os puntos fundamentais da dinámica de placas. 

 Coñecer os principais procesos de formación dos minerais, as súas propiedades, cla-
sificación e aplicacións.

Unidade 11: Estrutura, composición e dinámica terrestre

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Análise  e  interpretación dos
métodos de estudo da Terra.

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

  Dinámica litosférica.

  Evolución das teorías desde a
deriva continental ata a tectó-
nica de placas.

  Achegas  das  novas  tecnolo-
xías na investigación do noso
planeta.

  Minerais e rochas: conceptos.
Clasificación  xenética das  ro-
chas.

  Observación de coleccións de
minerais e rochas.

  Recoñecemento  e  identifica-
ción de minerais e rochas fre-
cuentes en Galicia.

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  es-
tudo da Terra sobre a base dos procede-
mentos que utiliza e as súas achegas e li-
mitacións.

B7.2.  Identificar  as  capas  internas  do
planeta de acordo coa súa composi-
ción,  diferencialas  das  que  se  esta-
blecen en función da súa mecánica, e
marcar as descontinuidades e as zo-
nas de transición.

BXB7.2.1.  Resume a estrutura  e  composi-
ción  do  interior  terrestre,  distinguindo  as
súas capas en función da súa composición
e da súa mecánica, así como as desconti-
nuidades e as zonas de transición.

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

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.

B7.3. Precisar os procesos que condi-
cionan a estrutura actual terrestre.

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

B7.4.  Comprender  a  teoría  da  deriva
continental e a súa relevancia para o
desenvolvemento da teoría da tectó-
nica de placas.

BXB7.4.1. Indica as achegas máis relevan-
tes da deriva continental, para o desenvol-
vemento da teoría da Tectónica de placas.

B7.5. Clasificar os bordos de placas li-
tosféricas 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.

B7.6.  Aplicar  os  avances  das  novas
tecnoloxías  na  investigación  xeolóxi-
ca.

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

B7.7. Seleccionar e identificar os mine-
rais  e  os  tipos  de  rochas  máis  fre-
cuentes, nomeadamente os utilizados
en  edificios,  monumentos  e  outras
aplicacións de interese.

BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de intere-
se social ou industrial de determinados ti-
pos de minerais e rochas.
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Unidade 12. Procesos endóxenos e esóxenos

Temporalización: 12 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Distinguir os diferentes tipos de deformación da litosfera e as súas consecuencias. 

 Explicar os diferentes tipos de magmas, así como a súa formación e evolución, e des-
cribir os principais tipos de rochas magmáticas e os seus depósitos diferenciando en-
tre plutonismo e vulcanismo. 

 Coñecer os procesos metamórficos, incluídos os factores que inflúen, así como as
principais rochas metamórficas e os seus depósitos.

 Distinguir en que consisten os procesos xeolóxicos esóxenos de meteorización, ero-
sión, transporte e sedimentación e saber como se levan a cabo. 

 Describir os procesos de formación das rochas sedimentarias e coñecer a súa clasifi-
cación. 

Unidade 12: Procesos endóxenos esóxenos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

  Riscos xeolóxicos: vulcanismo
e sismicidade.

  Metamorfismo: procesos meta-
mórficos. Fisicoquímica do me-
tamorfismo; tipos de metamor-
fismo. Clasificación das rochas
metamórficas.  O  metamorfis-
mo na Tectónica de placas.

 A  deformación  en  relación á
tectónica de placas. Comporta-
mento mecánico das rochas.

 Tipos de deformación: dobras e
fallas.

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

BXB8.1.1.  Explica  a  relación entre  o mag-
matismo e a tectónica de placas, e coñece
as  estruturas  resultantes  da  localización
dos magmas en profundidade e en superfi-
cie.

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 deter-
minan os tipos de magmas, e clasifícaos
atendendo á súa composición.

B8.3. Recoñecer e relacionar a utilida-
de das rochas magmáticas analizan-
do as súas características, os seus ti-
pos 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 tex-
tura co seu proceso de formación.

B8.4. Establecer as diferenzas de acti-
vidade volcánica, asociándoas ao tipo
de magma.

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

B8.5.  Diferenciar  os  riscos  xeolóxicos
derivados dos procesos internos. Vul-
canismo e sismicidade.

BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos deri-
vados dos procesos internos. Vulcanismo
e sismicidade.

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

BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en fun-
ción dos factores que o condicionan.

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

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas me-
tamórficas máis frecuentes da codia terres-
tre, relacionando a súa textura co tipo de
metamorfismo experimentado.

B8.11. Analizar os tipos de deformación
que experimentan as rochas, estable-
cendo 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.

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

B8.12.  Representar  os  elementos
dunha dobra e dunha falla.

BXB8.12.1.  Distingue  os  elementos  dunha
dobra e clasifícaos atendendo a diferentes
criterios.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Procesos  sedimentarios.  Fa-
cies  sedimentarias:  identifica-
ción e interpretación. Clasifica-
ción  e  xénese  das  principais
rochas sedimentarias.

Técnicas para a identificación de
distintos tipos de rochas

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

B8.8. Relacionar estruturas sedimenta-
rias e ambientes sedimentarios.

BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do
proceso  de  formación  dunha  rocha  sedi-
mentaria

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

BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese

B8.10. Clasificar as rochas sedimenta-
rias 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.

Unidade 13. Estratigrafía e historia da Terra

Temporalización: 8 sesións

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Entender a papel da estratigrafía no coñecemento da historia xeolóxica da Terra. 

 Interpretar cortes e mapas xeolóxicos sinxelos.

 Comprender a importancia dos mapas xeolóxicos para coñecer a historia xeolóxica
dunha zona.

Unidade 13: Os procesos esóxenos e a historia da Terra

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Principios da estratigrafía. Defini-
ción de estrato.

 Interpretación  de  mapas  topo-
gráficos e cortes xeolóxicos.

 Datacións  relativas  e absolutas:
estudo de cortes xeolóxicos sin-
xelos. Grandes divisións xeolóxi-
cas:  Táboa do tempo xeolóxico.
Principais acontecementos  na
historia xeolóxica da Terra.

 Extinción masivas e as súas cau-
sas naturais.

 Recoñecemento de fósiles.

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

BXB9.1.1.  Interpreta  e  realiza  mapas
topográficos e cortes xeolóxicos sinxe-
los.

B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para a
datación  relativa  de  acontecementos
nun corte xeolóxico.

Describir as grandes divisións do tempo
en xeoloxía. Oroxenias e grandes acon-
tecementos xeolóxicos.

BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e
determina a antigüidade dos seu es-
tratos,  as  discordancias  e  a  historia
xeolóxica  da  rexión,  e  identifica  os
acontecementos xeolóxicos ocorridos.

B9.3. Interpretar o proceso de fosilización
e os cambios que se producen. 
Analizar as causas da extinción das es-
pecies.

BXB9.3.1. Categoriza os principais fósi-
les  guía  e  valora  a  súa  importancia
para o establecemento da historia xe-
olóxica da Terra.
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MÍNIMOS, Instrumentos de avaliación e Temporalización.

Para cada unha das unidades temáticas presentamos un cadro onde se relacionan os están-

dares de aprendizaxe coa temporalización e os procedementos / intrumentos de avaliación. 

Os mínimos quedan expresados como porcentaxe, pero

lémbrese  algo  evidente:  os  instrumentos  de  avaliación

(como unha proba escrita) representan unha mostra de

diferentes indicadores de logro. O mínimo sería alcanzar

o 50% en cada procedemento de avaliación empregado.

Códigos dos Intrumentos de avaliación

AcC Actividade de Campo
Deb Debate
Lab Informe laboratorio
ObA Observación aula
PrE Proba Escrita
RAc Revisión Actividades
TrG Traballo grupal
TrI Traballo individual

Unidade 1: A materia viva: biomoléculas

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB1.1.1. 100 ü PrE BXB6.1.2. 100 ü PrE, RAc

BXB1.2.1. 100 ü PrE BXB6.8.1. 100 ü PrE

BXB1.3.1. 100 ü PrE BXB5.5.1. 100 ü PrE, RAc

BXB1.4.1. 100 ü PrE, RAc BXB5.6.1. 100 ü PrE

BXB1.5.1. 100 ü PrE, RAc

Unidade 2: Seres vivos e organización celular

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB2.1.1. 100 ü PrE BXB2.2.2. 100 ü PrE, RAc, Lab

BXB2.1.2. 100 ü PrE BXB2.3.1. 100 ü PrE

BXB2.2.1. 100 ü PrE BXB2.4.1. 100 ü PrE

Unidade 3: Os tecidos

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB3.1.1. 100 ü PrE BXB3.3.1 100 ü PrE, Lab

BXB3.2.1. 100 ü  PrE

Unidade 4: Funcións de reprodución

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB5.12.1. 100 ü PrE BXB6.25.1. 100 ü PrE

BXB5.13.1. 100 ü PrE BXB6.26.1. 100 ü PrE

BXB5.13.2. 100 ü PrE BXB6.27.1. 100 ü PrE
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Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB6.24.1. 100 ü PrE BXB6.27.2. 100 ü PrE

BXB6.24.2. 100 ü PrE BXB6.28.1. 100 ü PrE

BXB6.24.3. 100 ü  PrE

Unidade 5: Biodiversidade e conservación

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB4. 3.1. 100 ü ObA, TrI, TrG BXB4.11.2. 50 ü ObA

BXB4.3.2. 100 ü PrE, RAc BXB4.11.3. 50 ü Rac, TrG

BXB4.3.3. 50 ü ObA BXB4.13.1. 100 ü PrE

BXB4.5.1. 50 ü RAc, BXB4.13.2. 50 ü Rac, TrG

BXB4.5.2. 50 ü RAc, BXB4.14.1. 100 ü PrE

BXB4.6.1. 50 ü RAc, BXB4.15.1. 100 ü PrE

BXB4.6.2. 50 ü RAc, BXB4.15.2. 100 ü PrE

BXB4.7.1. 50 ü RAc, BXB4.16.1. 100 ü PrE

BXB4.7.2. 50 ü RAc, BXB4.16.2. 100 ü PrE

BXB4.8.1. 50 ü RAc, BXB4.17.1. 100 ü PrE

BXB4.11.1. 50 ü  Rac, TrG BXB4.18.1. 100 ü  RAc, TrG

Unidade 6 Clasificación biolóxica e evolución

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB4.1.1. 100 ü PrE BXB4.10.1. 10 ü ObA

BXB4.2.1. 100 ü AcC, Lab BXB4.10.2. 50 ü ObA

BXB4.2.2. 100 ü AcC, Lab BXB4.12.1. 50 ü ObA

BXB4.4.1. 100 ü PrE BXB4.12.2. 10 ü ObA

BXB4.4.2. 100 ü PrE BXB6.29.1. 50 ü AcC, TrG

BXB4.9.1. 50 ü ObA BXB6.29.2. 50 ü AcC, TrG

BXB4.9.2. 50 ü ObA BXB6.29.3. 50 ü AcC, TrG

Unidade 7: As plantas

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB5.1.1. 100 ü PrE BXB5.10.1. 50 ü PrE

BXB5.2.1. 100 ü PrE BXB5.11.1. 100 ü Rac, Lab,TrG, 

BXB5.3.1. 100 ü PrE BXB5.14.1. 50 ü PrE

BXB5.4.1. 100 ü PrE BXB5.15.1. 50 ü PrE
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Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB5.7.1. 100 ü PrE BXB5.16.1. 50 ü PrE

BXB5.7.2. 50 ü PrE BXB5.17.1. 50 ü AcC, TrG

BXB5.8.1. 50 ü PrE BXB5.18.1. 100 ü AcC, Lab, TrG

BXB5.9.1. 10 ü ObA

Unidade 8: Nutrición nos animais I: dixestivo e circulatorio

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB6.1.1. 10 ü ObA BXB6.5.1. 100 ü PrE, TrG

BXB6.2.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.6.1. 100 ü PrE, TrG

BXB6.3.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.6.2. 100 ü PrE, TrG

BXB6.4.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.7.1. 100 ü PrE, TrG

BXB6.4.2. 100 ü PrE, TrG

Unidade 9: Nutrición nos animais II: respiratorio e excretor

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB6.9.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.13.1 50 ü PrE, TrG

BXB6.10.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.13.2. 100 ü PrE, TrG

BXB6.11.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.14.1. 100 ü PrE, TrG

BXB6.12.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.30.1. 100 ü Lab, TrG

Unidade 10: A relación nos animais: nervioso e endócrino

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB6.15.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.21.1. 100 ü PrE, TrG

BXB6.16.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.22.1. 100 ü PrE, TrG

BXB6.16.2. 100 ü PrE, TrG BXB6.22.2. 100 ü PrE, TrG

BXB6.17.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.22.3. 100 ü PrE, TrG

BXB6.18.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.23.1. 100 ü PrE, TrG

BXB6.19.1. 100 ü PrE, TrG BXB6.23.2. 100 ü PrE, TrG

BXB6.20.1. 100 ü PrE, TrG

Unidade 11: Estrutura , composición e dinámica terrestre

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB7.1.1. 50 ü PrE BXB7.4.1. 50 ü PrE

BXB7.2.1. 50 ü PrE BXB7.5.1. 50 ü PrE
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Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB7.2.2. 50 ü PrE BXB7.6.1. 20 ü ObA

BXB7.2.3. 50 ü PrE BXB7.7.1. 50 ü PrE

BXB7.3.1. 50 ü PrE

Unidade 12: Procesos xeolóxicos endóxenos e esóxenos

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB8.1.1. 50 ü PrE BXB8.11.1. 100 ü PrE

BXB8.2.1. 50 ü PrE BXB8.11.2. 50 ü PrE

BXB8.3.1. 100 ü PrE, Lab, AcC BXB8.12.1. 100 ü PrE, Rac, AcC

BXB8.4.1. 50 ü PrE BXB8.12.2. 100 ü PrE, Rac, AcC

BXB8.5.1. 50 ü TrG BXB8.8.1. 50 ü PrE

BXB8.6.1. 50 ü PrE BXB8.9.1. 50 ü PrE

BXB8.7.1. 100 ü PrE, Lab, AcC BXB8.10.1. 100 ü PrE, Rac, AcC

Unidade 13: Estratigrafía e historia da Terra

Estándar
Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval
Estándar

Min

%

Temp

Av1

oraliza

Av2

ción

Av3

Instrum.

Aval

BXB9.1.1. 100 ü PrE, RAc BXB9.3.1. 100 ü PrE, RAc

BXB9.2.1. 100 ü  PrE, RAc

ACTIVIDADES PRÁCTICAS e de INVESTIGACIÓN 

TRABALLO EXPERIMENTAL DE INVESTIGACIÓN

En grupos de dous compoñentes, débese realizar o deseño dun traballo de investigación so-

bre un tema de libre elección, dirixido a contestar unha pregunta que se poda enunciar a

modo de hipótese.  O proceso é progresivo, e para cada unha das súas fases indicarase

unha data límite de presentación, que se irán repartindo no tempo. A parte experimental rea-

lízase en parella, pero a redacción da monografía é individual.

 O TRABALLO EXPERIMENTAL versará sobre un tema de libre elección, pero hai unhas
propostas predefinidas das que se poden deseñar variantes. 

- Observacións previas e elección da pregunta a resolver

- Experimentos preliminares e busca bibliográfica.

- Deseño experimental e recollida de datos
 Determinación da variable independente e da variable dependente.
 Identificación dos factores que se van constantes, e como se vai exercer ese control.
 Deseño do procedemento: como se van recoller os datos?, serán clases cualitativas 

ou medidas cuantitativas? Con que instrumentación? Cal vai ser a precisión das 
medidas?
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 Determinación do número de réplicas e do tamaño das mostras. Como estimamos 
erros sistemáticos e aleatorios?

 Decidir se utilizaremos  contraste de hipóteses, e cal sería o test máis axeitado.

- Elaboración dos resultados con elaboración táboas e gráficos

- Análise e interpretación de resultados, contraste estadístico de hipóteses

 Redacción da MONOGRAFÍA, que non debe superar as 4000 palabras. Seguindo un
esquema típico, debera contar cos seguintes elementos.

 Páxina de Título

 Resumo / Abstract

 Índice
 Introdución

 Material e métodos

 Resultados

 Discusión (análise e avaliación dos resultados)

 Conclusións

 Referencias e Bibliografía

 Apéndices

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN FILOXENÉTICA 

En grupos de dous compoñentes débese realizar un traballo de investigación utilizando ba-

ses de datos de proteínas con libre acceso, en particular as da Colaboración UniProt . O tra-

ballo preséntase en modo póster, inclúe a arbore filoxenética de polo menos doce especies

obtidas a partir da comparación de secuencias aminoacídicas dunha proteína en particular.

En caso de que sexa posible, haberá unha exposición oral e comentario do proceso e resul-

tados con cada grupo.

TRABALLO NO BLOG SCIENTIA 

Actividade  relacionada  coa  apren-

dizaxe das destrezas en comunica-

ción científica. Realízase mediante

a escritura de entradas nun blog de

aula seguindo un sistema bastante

pautado para a escritura de artigos

de divulgación científica: necesaria-

mente  a  entrada  no  blog  deberá

partir dun artigo nos medios de co-

municación  que  faga  referencia  a

unha publicación recente nalgunha

revista  académica.  A correcta  re-

dacción  do  post inclúe  localizar

esta fonte académica orixinal e extraer dela algunha información adicional relevante. A inte-

racción entre o alumnado lógrase a través dos comentarios ás entradas das compañeiras. 
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ACTIVIDADES DE CAMPO

 Saídas breves (hora de clase ou agrupación de dúas horas) para observación e recom-

pilación de datos: 

> ecosistemas próximos río/ pradaira / bosque

> afloramentos rochosos e edáficos, materiais xeolóxicos en edificacións

ACTIVIDADES DE LABORATORIO

 Identificación de principios inmediatos en alimentos

 Microscopía (I): A célula vexetal (Allium sp). Estudio cuantitativo de tamaño e forma.

 Microscopía (II): Célula animal e bacteriana (epitelio da mucosa bucal, bacterias do sa-

rro).

 Microscopía (III): Estudio cuantitativo de fenómenos osmóticos (epitelio pétalo de Tuli-

pa).

 Microscopía (IV): Observacións de tecidos animais e vexetais.

 Estudio dos verticilos florais e dos distintos tipos de follas.

 Estudio e descrición de raíces, talos e follas.

 Experimentación cuantitativa con consola de adquisición de datos VTT

- frecuencia cardíaca e intercambio gasoso

- fotosíntese e respiración vexetal

 Recoñecemento de minerais e rochas.

LABORATORIOS VIRTUAIS

Son simulacións de investigacións con resultados publicados; moi guiadas, seguindo o pro-

ceso en formato flash: presentación do problema e o seu contexto, hipótese a ensaiar, de-

seño experimental, os datos cuantitativos obtidos expresados nun gráfico. Finalmente deben

obter as conclusións. Algunhas das utilizadas son:

How Do Proteins Help Chlorophyll Carry Out Photosynthesis? 

How Do the Cells of a Growing Plant Know in Which Direction to Elongate?

Identifying the Environmental Culprit Harming Amphibians 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
 Faranse preferentemente dous exames por avaliación. Cando os bloque de contidos non

sexan moi dispares, no segundo poderán entrar preguntas do primeiro (de modo que

participará no proceso de recuperación). A media destes exames representará polo me-

nos o 70 % da cualificación de cada avaliación, o peso concreto está en función dos tra-

ballos que soliciten, tal como se indica no seguinte item.

 Os traballos complementarios aportarán entre o 10 e 30% da cualificación da avaliación.

Se o profesorado a cargo non pide traballo algún para algún grupo e avaliación en parti-
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cular, a cualificación dependerá exclusivamente dos resultados dos exames. En calquera

caso, deberá quedar establecido antes da realización da segunda proba de cada avalia-

ción que traballos se van solicitar e a súa ponderación. Para iso poderase buscar un

acordo co alumnado, e as decisións serán publicadas como mínimo no curso correspon-

dente de Aula Virtual. Establécense varias categorías de traballos en relación á súa pon-

deración:

 Traballos simples ponderan o 10%, son os informes de actividade de laboratorio (real
ou virtual), a entrega en póster do traballo de filoxenia, a entrega en arquivo de pre-
sentación do traballo de anatomía e fisioloxía comparada. 

 Cada actividade que inclúa unha exposición pública oral (no traballo de filoxenia e/ou
no anatomía-fisioloxía), poderá representar o 20% da nota da avaliación correspon-
dente.

 Tamén pondera o 20% cada entrega no blog Scientia, e o proxecto de investigación.

 En principio a suma do valor dos traballos non superará o 30%, a menos que se che-
gue con antelación a un acordo maioritario ao respecto. 

 Para aprobar cada avaliación hai que ter como mínimo 5 puntos, realizando a media

ponderada das diferentes cualificacións tal como se acaba de indicar, e redondeando o

resultado ao enteiro máis próximo.

 Ao final do curso pode haber unha convocatoria que permita repetir cada exame sus-

penso, a criterio do alumnado implicado. En caso de que sexan varias as recuperacións

a realizar indicarase que preguntas hai que contestar en cada exame. En principio o pro-

fesorado  contempla  a  posibilidade  da  realización  destas  probas  en horario  de  tarde

(como se fai coas probas de materias pendentes) sempre que haxa un acordo ao res-

pecto por parte do alumnado implicado.

 A cualificación final de xuño será a resultante de facer a media de cada avaliación,

unha vez actualizada no seu caso segundo o resultado das recuperacións (conta o me-

llor resultado obtido). 

 No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro será a resul-

tante de redondear o resultado da única proba escrita que se convoque.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
 Libro  de  texto  (Bioloxía  e  Xeoloxía,  Editorial  Vicens  Vives,

2016), outros libros de texto, guías de campo. 

 AULA VIRTUAL Materiais de apoio (presentacións de aula, es-

quemas e apuntes), material seleccionado da web (videos, ani-

macións, laboratorios virtuais, actividades interactivas), imaxes

e outros datos producidos nas actividades prácticas. 
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BIOLOXÍA- SEGUNDO BACHARELATO

A materia de BIOLOXÍA de 2º de bacharelato ten carácter de troncal, a elección polo alum-

nado dentro dun bloque de 5 materias. Polo tanto, pode dicirse que se trata dunha materia

optativa para o alumnado e que cumpre unha función propedéutica cara a estudos superio-

res, universitarios ou nos ciclos de grao superior de formación profesional.

Xa iniciada a aplicación da LOMCE no bacharelato publicouse ca Orden ECD/1947/2016, “de

22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evalua-

ción de Bachillerato para el acceso a la Universidad”. Nela defínense as “matrices de especifica-

cións” que “establecen la concreción de los estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada

uno de los bloques de contenidos, que darán cuerpo al proceso de evaluación. Así mismo, indican el

peso o porcentaje orientativo que corresponde a cada uno de los bloques de contenidos”. Ademais

indícase que polo menos o 70% da cualificación de cada proba deberase obter avaliando

estándares de aprendizaxe seleccionados entres os indicados na matriz de especificacións,

xa que inclúe os que se consideran esenciais.

Os contidos tal como viñan detallados durante todos os anos pasados polo Grupo de Tra-

ballo de Bioloxía da CIUG mostran unha boa coincidencia xeral cos estándares de apren-

dizaxe da normativa vixente. A principal disparidade está no bloque “Xenética e Evolu-

ción” do novo currículo se comparamos co bloque “Base química da herdanza” que foi a

referencia durante moito tempo. Como xa suxire o título do bloque vixente, inclúense as-

pectos de evolución que en tempos recentes podíanse traballar con tempo na desapare-

cida materia CMC de 1º curso. Inclúese tamén un apartado relativo á xenética de poboa-

cións. Hai que lembrar que se nos remontamos máis alá de 15 anos no pasado houbo

tempos nos que se facía unha introdución a esta especialidade e que finalmente, tras non

poucos debates, quedou fóra do currículo. Hai que recoñecer tamén que a redacción dos

estándares relativos a estes coñecementos (as frecuencias xénicas) non é moi afortuna-

da (BB3.13.1 e 13.2). Os outros estándares que fan referencia a aspectos de evolución e

que quedaran tamén hai tempo fóra do programa desta materia son BB3 11.1 / 12.1 /

15.1. En todo caso, cómpre resaltar que os estándares relativos a xenética de poboa-

cións e frecuencias xénicas non están incluídos na matriz de especificacións da citada

Orden de 22 de Decembro, e tampouco o 15.1 relativo a especiación. 

Finalmente o 3 de Febreiro de 2017 Grupo de Traballo de Bioloxía publica por fín as súas

orientacións e as instrucións relativas á proba de acceso á Universidade, que tomaremos en

consideración en ausencia de notificacións novas. Prudentemente, establecíase unha priori-

zación dos estándares de modo que:
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- Os que coinciden co programa que se viña traballando (aos que se engade algún que

outro ben razoable, como a argumentación das evidencias que demostran o feito evo-

lutivo) constituirán polo menos o 70% da proba de acceso.

-  Outros estándares,  coincidentes coa nosa valoración de inclusión discutible no cu-

rrículo ou con redacción moi mellorable, “poderán formar parte da proba”.

Nas táboas de Contidos / Criterios de avaliación / Estándares de aprendizaxe utilizamos

o mesmo código que o grupo de traballo para separar os estándares nas dúas cate-

gorías xa mencionadas (normal, cursiva).

CONTIDOS e TEMPORALIZACIÓN 

PRIMEIRA AVALIACIÓN

BLOQUE I: A BASE MOLECULAR FÍSICO-QUÍMICA DA VIDA.

1. Fundamento da bioquímica

1.1. Bases físico-químicas da vida.

1.2. Biolementos, auga e sales minerais.

2. Biomoléculas.

2.1. Glícidos.

2.2. Lípidos.

2.3. Proteínas e enzimas.

2.4. Ácidos nucleicos.

SEGUNDA AVALIACIÓN

BLOQUE II: MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR.

3. Organización celular.

3.1. Célula procariota e eucariota

3.2. Envolturas, citosol, citoesqueleto, orgánulos membranosos e non membranosos.

3.3. Ciclo celular; mitose e meiose

3.4. Transporte e membrana, tráfico intracelular.

3.5. Metabolismo

3.5.1. Catabolismo

3.5.1. Anabolismo

3.5.1. Fotosíntese

BLOQUE III. XENÉTICA E EVOLUCIÓN

4. Xenética molecular.

4.1. Replicación, transcrición e tradución

4.2. Regulación da expresión xenética
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TERCEIRA AVALIACIÓN

5. Xenética mendeliana.

6. Mutación, xenética de poboacións e evolución

BLOQUE IV: MICROBIOLOXÍA E BIOTECNOLOXÍA.

7. Microorganismos.

7.1. Clasificación (virus, bacterias, fungos, protozoos,algas)

7.2. Microorganismo e ambiente

7.3. Microbioloxía industrial

7.3. Microorganismos patóxenos

8. Biotecnoloxía.

BLOQUE V. INMUNOLOXÍA

9. Inmunidade e sistema inmunitario.

9.1. Defense inespecífia e específica. Mecanismos.

9.2. Inmunoestimulación: vacinas e soros

9.3. Alteracións do sistema inmune. A SIDA. 

CONTIDOS, CRITERIOS de avaliación, e ESTÁNDARES de aprendizaxe

A enumeración dos contidos e a súa relación cos obxectivos, criterios de avaliación, están-

dares de aprendizaxe e competencias clave, veñen detallados no DECRETO 86/2015, do 25

de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacha-

relato na Comunidade Autónoma de Galicia. Para a Bioloxía de segundo de bacharelato

pódense consultar na “Guía da LOMCE” do portal da Consellería de Educación no seguinte

enlace: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_bio_2bac.pdf.  

Graos mínimos de consecución para superar a materia

A táboa seguinte recolle os ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, na súa literalidade tal como fi-

guran na normativa. Naqueles casos nos que apareza texto tachado ou engadido entre cha-

ves é porque este departamento entende que a redacción que figura no Decreto 86/2015

non é correcta, e cómpre darlle a forma axeitada.

Para que se poida considerar que o alumno acadou as competencias e obxectivos necesa-

rios para a superación da materia:

Os indicados en cursiva son aqueles que deberán acadarse co grao “En vías de adqui-

sición” 

Os restantes deberán selo no grao “Adquirido”.

A columna “AVAL.” recolle os procedementos de avaliación que se empregarán para o están-

dar correspondente: P = probas obxectivas, T = traballos, O = observación na aula.
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Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida

Estándares de aprendizaxe AVAL

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.

P

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

P

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

P

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

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

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

O, T, P

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

P

BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias identificando en mostras biolóxicas a presenza de moléculas orgáni-
cas.

O, T

BB1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos de diálise, centrifugación e electroforese, e interpreta a súa rela -
ción coas biomoléculas orgánicas.

P

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

P

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

BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos enzimas como biocatalizadores, e relaciona as súas propieda -
des coa súa función catalítica.

P

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

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

Estándares de aprendizaxe AVAL

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

P

BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas estruturas. T, P

BB2.2.2. Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a ultraestrutura dos orgánulos celula -
res, e a súa función.

P

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

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

P, T

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

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

P

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

P

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

P
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Estándares de aprendizaxe AVAL

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

P

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

P

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

P

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

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

P

BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da vida na Terra. P

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

Bloque 3. Xenética e evolución

Estándares de aprendizaxe AVAL

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

P

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

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

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

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

P, T

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

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

P, T

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

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

P

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

BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que implican algúns axentes
mutaxénicos.

P, O

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

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

T, O

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

O

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.

P, T
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Estándares de aprendizaxe AVAL

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

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

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

BB3.13.2. Comprende e  aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas na investigación privada e en
modelos teóricos.

O, P

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

P, T

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

P

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

Estándares de aprendizaxe AVAL

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

BB4.2.1. Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e relaciónaas coa súa función. O

BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e o estudo dos microorganismos
para a experimentación biolóxica.

O, P

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

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

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

P, T

BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de intere-
se industrial.

P, T

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

P, T

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

Estándares de aprendizaxe AVAL

BB5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos de resposta inmunita-
ria.

P

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

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

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

P

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

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

P

BB5.7.1. Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e analiza as diferenzas entre P
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Estándares de aprendizaxe AVAL

alerxias e inmunodeficiencias.

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

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

P, T

BB5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría xenética para produción de anti-
corpos monoclonais.

T, O

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

BB5.10.3. Clasifica e entende os tipos de transplantes, e relaciona os avances neste ámbito co impacto futu-
ro na doazón de órganos, médula e sangue.

T, O

ACTIVIDADES DE LABORATORIO

Debido á desparición dos coñecemento srelacionados con actividades de laboratorio nas úl-

timas convocatorias das PAU e nas actuais ABAU, a tendencia será a eliminar estas activi-

dades en segundo de bacharelato para transferilas á materia de primeiro curso.

Práctica 1. Determinación e observación de principios inmediatos en alimentos: azucres re-
dutores (tinguidura con reactivo de Fehling), amidón (tinguidura con Lugol), lípidos (tingui-
dura con Sudán III) e proteínas (reacción de Biuret).

Obxectivos:

 Identificación de principios inmediatos mediante ensaios simples de laboratorio

 Caracterización dos distintos tipos de moléculas en función das súas propiedades
químicas.

 Valorar a importancia das técnicas de identificación para detectar fraudes alimenta-
rios.

Práctica 2. Estudio da mitose en células de raíz de cebola: tinguidura con fucsina ácida e/
ou orceína.

Obxectivos:

 Observación de cromosomas e estudo das etapas da mitose.

 Adquirir experiencia na utilización de técnicas de procesamento de tecidos para o seu
estudio á microscopía óptica.

 Coñecer o manexo do microscopio óptico.

 Valorar a contribución decisiva da microscopía no estudio e coñecemento da célula.

Práctica 3. Observación de bacterias: tinguidura de Gram (sarro dental, iogur)

Obxectivos:

 Utilización de técnicas sinxelas para a observación de microorganismos.

 Coñecer o manexo do microscopio óptico para a observación de bacterias.

 Coñecer e manexar as unidades de medida das células.
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 Recoñecer os distintos modelos de parede bacteriana.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Participación na OLIMPÍADA DE BIOLOXÍA. Fase autonómica a desenvolver na USC

en xaneiro de 2020. 

 CHARLAS e DEBATES

- As ofertadas no programa “A Ponte entre o Ensino Medio e a USC”.

- Outras charlas de investigadores, con xestión allea ao programa de difusión da
USC.

 VISITA á á Rede de Infraestruturas de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento

Tecnolóxico da USC  (RIAIDT),  unidades de Microscopía electrónica e confocal, Espectro-

metría de masas, Análise instrumental, IR-Raman, e Raios X. )

 Participación no UNISTEM Day 2020

 ACTIVIDADES DE CAMPO e laboratorio monitorizadas por centros de investigación: 

- Estación de Hidrobioloxía “Encoro de Con”, da USC.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Nesta materia estanse a seguir as orientacións do Grupo de Traballo de Bioloxía. As

probas constarán do mesmo tipo de cuestións que o modelo da ABAU e a mesma du-

ración (90 min). 

Haberá dous exames por avaliación, a partir da segunda proba escrita entrarán cues-

tións dos temas anteriores.

- Cada exame poderá ter ou non dúas opcións alternativas, pero o 40% das cues-

tións propostas corresponderan a contidos dos exames previos e o restante 60% a

contidos novos, ainda non avaliados.

- As notas de exame que alcancen o 8 serán favorecidas cun factor 1,1.

Ao final de curso haberá un exame final obrigatorio que valerá como recuperación dos

exames suspensos. Segundo demanda, poderase tamén planificar exames soltos de

recuperación antes do mes de maio.

A cualificación final de xuño será a resultante de facer a media das cualificacións obti-

das durante o curso antes do redondeo. Será a cifra resultante a que se redondee se-

gundo a normativa.

No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria, a realizar a finais do mes

de xuño, será a resultante de redondear o cualificación da única proba escrita que se

convoque. 
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XEOLOXÍA - SEGUNDO BACHARELATO

Coa entrada en vigor da LOMCE A materia de XEOLOXÍA de 2º de bacharelato pasa a ter

carácter troncal, dentro dun bloque de 5 materias de opción entre as que o alumnado da mo-

dalidade de Ciencias debe escoller dúas. Isto implica que pode entrar a formar parte das no-

vas probas de acceso ao sistema universitario (ABAU), posición que ocupaba anteriormente

a outra materia de segundo deste departamento (as Ciencias da Terra e Medioambientais,

coa que “compite” polo alumnado a hora de realizar a matrícula). Dende o punto de vista di-

dáctico isto ten unha importante repercusión porque a prudencia invita a focalizar o ensino

na optimización do resultado nestas probas externas de avaliación, en lugar de centrarse na

aprendizaxe significativa. Na metodoloxía para esta materia debera ser prioritario o traballo

práctico (de gabinete, laboratorio e campo), que non se avalía nas ABAU.

Na Orden ECD/1947/2016, (de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el di-

seño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad”) defínense as

“matrices de especificacións” que “establecen la concreción de los estándares de aprendizaje eva-

luables asociados a cada uno de los bloques de contenidos, que darán cuerpo al proceso de evalua-

ción. Así mismo, indican el peso o porcentaje orientativo que corresponde a cada uno de los bloques

de contenidos”. Ademais indícase que polo menos o 70% da cualificación de cada proba de-

berase obter avaliando estándares de aprendizaxe seleccionados entres os indicados na

matriz de especificacións, xa que inclúe os que se consideran esenciais.

O Grupo de Traballo de Xeoloxía da CIUG presenta unhas orientacións nas que se selec-

cionan coñecementos mínimos que serán os que se vaian esixir nas probas de acceso.

Mínimos. O currículum da materia é amplísimo, para variar, e resulta imprescindible esta-

blecer prioridades nunha programación realista. A selección realizada polo citado Grupo o

parece razoable e axústase ben aos estándares da matriz de especificacións. Podemos

deducir as razóns polas que se priorizan contidos, criterios de avaliación e estándares de

aprendizaxe en detrimento doutros:

- Dispersión en exceso, temas moi diferentes (por exemplo B1.5 Planetoloxía) ou claramente com-

plementarios (ex B6.1 debate sobre a idade da Terra).

- Simple presentación de contidos (B5.2. e B5.3) que se amplían noutro lugar (de B5.4 a B5.12). 

- Demasiado detalle para o tempo dispoñible, por exemplo os relativos a estabilidade mineral (B2.7

e B2.8).

- Contidos que forman parte do currículum da materia Ciencias da Terra e Medioambientais (bas-

tantes apartados do bloque 7 de Riscos e do bloque 8 de Recursos)

- Os relacionados cos aspectos prácticos que non se van avaliar nas ABAU (identificación de mi-

nerais B2.5, B2.6 e rochas, traballo práctico de campo (totalidade do bloque 10).  
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Estes contidos non considerados mínimos poderán ser  tratados superficialmente  na

aula,  pero a preferencia  será empregar  o tempo nos que si  serán avaliados nas

ABAU. Sen embargo preténdese atender na medida do posible os contidos de carác-

ter eminentemente práctico, que deberan ser os fundamentais en caso de que esta

materia non  fose obxecto dunha avaliación externa que non valora as destrezas

científicas. 

Nas táboas de Contidos / Criterios de avaliación / Estándares de aprendizaxe identifica-

mos os items considerados  mínimos utilizando tipografía normal, o resto figuran en

cursiva. Nesta última categoría prestaremos a atención posible ao relativos a traballo

práctico e que sinalaremos en color verde. Naturalmente, na medida que sexan traba-

llados na aula, poderán ser incluídos nas actividades de avaliación. 

SECUENCIACIÓN de CONTIDOS 

PRIMEIRA AVALIACIÓN

(I) O PLANETA TERRA E OS MATERIAIS XEOLÓXICOS.

0. Introdución á Xeoloxía

0.1. Especialidades da Xeoloxía.

0.2. Tempo xeolóxico e principio fundamentais. 

1. Materiais xeolóxicos e a súa xénese.

1.1. Minerais, os compoñentes das rochas.

1.2. Magmatismo e rochas magmáticas.

1.3. Metamorfismo e rochas metamórficas.

1.4. Proceso sedimentario e rochas sedimentarias.

SEGUNDA AVALIACIÓN

(II) TECTÓNICA DE PLACAS.

2. Tectónica de placas

2.1. Límites de placa e a súa dinámica.

2.2. Deformación e estruturas xeolóxicas. Oroxenia

2.3. Relación co clima, petroxénese, sismicidade e vulcanismo.

(III) PROCESOS XEOLÓXICOS EXTERNOS.

3. Procesos externos e Xeomorfoloxía

3.1. Axentes e motores dos procesos externos.

3.2. Meteorización e edafoxénese.

3.3. Acción e modelaxe en vertentes, fluvial, glaciar, mariña, eólica.

3.4 Litoloxía e relevo (cárstico e granítico), relevo estrutural.
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TERCEIRA AVALIACIÓN

(IV) XEOLOXÍA AMBIENTAL.

4. Riscos e recursos xeolóxicos

4.1. Riscos xeolóxicos.

4.2. Recursos xeolóxicos.

(V) TEMPO XEOLÓXICO E XEOLOXÍA HISTÓRICA.

5. Tempo xeolóxico 

5.1. Métodos de datación.

5.2. Tempo xeolóxico.

6. Evolución xeolóxica rexional

6.1. Dominios xeolóxicos en España e principais eventos .

6.2. Evolución xeolóxica de Galicia e xeoloxía local.

   >>> XEOLOXÍA DE CAMPO <<<

Os contidos prácticos correspondentes ao bloque 10 do currículum (cartografía xeolóxica,

traballo de laboratorio e de campo iranse integrando ao longo do curso como complemento

das unidades máis teóricas.

CONTIDOS, CRITERIOS de avaliación, e ESTÁNDARES de aprendizaxe

A enumeración dos contidos e a súa relación cos obxectivos, criterios de avaliación, están-

dares de aprendizaxe e competencias clave, veñen detallados no DECRETO 86/2015, do 25

de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacha-

relato na Comunidade Autónoma de Galicia. Para a Xeoloxía de segundo de bacharelato

pódense consultar na “Guía da LOMCE” do portal da Consellería de Educación no seguinte

enlace: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_xeol_2bac.pdf

As diferentes unidades didácticas correspóndense cos CONTIDOS, CRITERIOS de avalia-

ción e ESTÁNDARES de aprendizaxe que ese indican na seguinte táboa. Os bloques e

códigos da táboa son os do currículo. 

Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.1. Perspectiva xeral da xeolo-
xía,  os seus obxectos de estudo, os
seus métodos de traballo e a súa utili-
dade científica e social: definición de
xeoloxía e especialidades. O traba-
llo dos/das xeólogos/as.

 B1.2.  A metodoloxía científica e a xe-

B1.1.  Definir  a ciencia  da xeoloxía  e as
súas  principais  especialidades,  e  com-
prender  o  traballo  realizado  polos/as
xeólogos/as.

XB1.1.1. Comprende a importancia da xe-
oloxía na sociedade,  e coñece e valora o
traballo dos/das xeólogos/as en distintos ám-
bitos sociais.

B1.2. Aplicar as estratexias propias do tra-
ballo  científico  na resolución  de proble-
mas relacionados coa xeoloxía.

XB1.2.1.  Selecciona  información,  analiza  da-
tos, formula preguntas pertinentes e procura
respostas para un pequeno proxecto relacio-
nado coa xeoloxía.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

oloxía. 

 B1.3.  Tempo  xeolóxico  e  princi-
pios fundamentais da xeoloxía.

 B1.4.  A  Terra  como  planeta
dinámico e en evolución. A Tectó-
nica de Placas como teoría global
da Terra.

 B1.5.  Xeoplanetoloxía: características
dos  demais  planetas  e  da  Lúa,  en
comparación coa evolución xeolóxica
do noso planeta. 

 B1.6.  Xeoloxía na vida cotiá.  Proble-
mas ambientais e xeolóxicos globais.

B1.3. Entender o concepto de tempo
xeolóxico e os principios fundamen-
tais da xeoloxía, como os de horizon-
talidade,  superposición,  actualismo
e uniformismo.

XB1.3.1. Comprende o significado de tem-
po  xeolóxico  e  utiliza  principios  funda-
mentais da xeoloxía, como a horizontali-
dade, a superposición, o actualismo e o
uniformismo.

B1.4.  Analizar  o  dinamismo  terrestre
explicado segundo a teoría global da
tectónica de placas.

XB1.4.1.  Interpreta  algunhas  manifesta-
cións do dinamismo terrestre como con-
secuencia da tectónica de placas.

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 com-
páraa coa evolución xeolóxica da Terra.

B1.6. Observar as manifestacións da xeo-
loxía  no  ámbito  diario  e  identificar  al-
gunhas  implicacións  na  economía,  na
política, no  desenvolvemento  sustenta-
ble e no ambiente.

XB1.6.1. Identifica manifestacións da xeoloxía
no ámbito  diario,  coñecendo usos e aplica-
cións desta ciencia na economía, na política,
no desenvolvemento sustentable e na protec-
ción ambiental.

Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B2.1. Materia mineral e concepto
de mineral. Relación entre estrutu-
ra cristalina, composición química
e propiedades dos minerais. Mine-
raloides.

 B2.2.  Relación  entre  as  característi-
cas  dos  minerais  e  a  súa  utilidade
práctica.

 B2.3.  Comprobación  das  carac-
terísticas da materia mineral.

 B2.4.  Clasificación  químico-estru-
tural dos minerais.

 B2.5.  Técnicas  para  a  identificación
de minerais. 

 B2.6. Recoñecemento de visu das es-
pecies minerais máis comúns.

 B2.7. Formación, evolución e transfor-
mación  dos  minerais.  Estabilidade  e
inestabilidade mineral.

 B2.8. Os diagramas de fases e a evo-
lución e transformación dos minerais.

 B2.9. Procesos xeolóxicos forma-
dores de minerais e rochas: mag-
máticos,  metamórficos,  hidroter-
mais,  superxénicos  e  sedimenta-
rios.

 B2.10.  Principais  minerais  orixinados
nos diferentes procesos xeolóxicos. 

B2.1.  Describir  as  propiedades  que
caracterizan a materia mineral; com-
prender  e  sinalar  a  súa  variación
como unha función da estrutura e a
composición química dos minerais; e
recoñecer a utilidade dos minerais polas
súas propiedades.

XB2.2.1. Identifica as características que deter-
minan a materia mineral, por medio de activi-
dades  prácticas  con  exemplos  de  minerais
con propiedades contrastadas,  relacionando
a utilización dalgúns minerais coas súas pro-
piedades.

B2.2. Coñecer e identificar os grupos
de minerais máis importantes segun-
do unha clasificación químico-estru-
tural, e nomear e distinguir de visu dife-
rentes especies minerais.

XB2.1.2. Recoñece os grupos minerais e iden-
tifícaos polas súas características fisicoquími-
cas, e recoñece por medio dunha práctica de
visu algúns dos minerais máis comúns.

B2.3. Analizar as condicións fisicoquímicas
na formación dos minerais,  e compren-
der e describir as causas da evolución,
da inestabilidade e da transformación mi-
neral, utilizando diagramas de fases sin-
xelos.

XB2.3.1. Compara as situacións en que se ori-
xinan os minerais, elaborando táboas segundo
as súas condicións  fisicoquímicas de estabili-
dade, e coñece algúns exemplos de evolución
e transformación mineral por medio de diagra-
mas de fases.

B2.4.  Coñecer  e  identificar  os  princi-
pais  ambientes  e  procesos  xeolóxi-
cos  formadores  de  minerais  e  ro-
chas,  e identificar  algúns minerais  coa
súa orixe máis común (magmática, me-
tamórfica,  hidrotermal,  superxénica  ou
sedimentaria).

XB2.4.1. Compara os ambientes e os procesos
xeolóxicos en que se forman os minerais e as
rochas, e identifica algúns minerais como ca-
racterísticos de cada proceso xeolóxico de for-
mación.
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Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B3.1. Concepto de rocha  Criterios
de clasificación. Clasificación dos
principais grupos de rochas ígne-
as, sedimentarias e metamórficas.

 B3.2.  Ciclo  das  rochas.  Relación
coa tectónica de placas.

 B3.3. Técnicas de identificación e re-
coñecemento de visu das rochas máis
comúns en Galicia.

 B3.4.  Orixe  das  rochas  ígneas.
Conceptos  e  propiedades  dos
magmas.  Evolución  e  diferencia-
ción magmática.

 B3.5. Clasificación das rochas íg-
neas. Rochas ígneas en Galicia.

 B3.6.  Orixe  das  rochas  sedimenta-
rias. Proceso sedimentario: meteo-
rización,  erosión,  transporte,  de-
pósito e diaxénese.  Cuncas e am-
bientes sedimentarios.

 B3.7. Clasificación das rochas se-
dimentarias.

 B3.8. Cuncas sedimentarias galegas.

 B3.9. Orixe das rochas metamórfi-
cas. Factores e tipos de metamor-
fismo. Facies metamórficas e con-
dicións  fisicoquímicas  de  forma-
ción.

 B3.10.  Clasificación  das  rochas
metamórficas. Metamorfismo en Ga-
licia.

 B3.11.  Fluídos  hidrotermais  e  a  súa
expresión en superficie. Depósitos hi-
drotermais  e  procesos  metasomáti-
cos.

 B3.12.  Magmatismo,  sedimenta-
ción, metamorfismo e hidroterma-
lismo  no  marco  da  tectónica  de
placas

 B3.13. Hidrotermalismo en Galicia.

B3.1. Explicar o concepto de rocha e
os criterios de clasificación; diferen-
ciar  e  identificar  polas  súas  carac-
terísticas  diversos  tipos  de  forma-
cións de rochas, e identificar os prin-
cipais grupos de rochas ígneas (plu-
tónicas e volcánicas), sedimentarias
e metamórficas.

XB3.1.1. Explica o concepto de rocha e as
súas principais características. 

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

B3.2. Coñecer a orixe das rochas íg-
neas,  analizando  a  natureza  dos
magmas e comprendendo os proce-
sos de xeración, diferenciación e lo-
calización dos magmas.

XB3.2.1. Describe a evolución do magma
segundo a súa natureza, utilizando dia-
gramas e cadros sinópticos.

B3.3.  Coñecer  e  diferenciar  a  orixe
dos sedimentos e  das rochas sedi-
mentarias, analizando o proceso se-
dimentario 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, pa-
sando polo transporte e o depósito, á di-
axénese,  utilizando unha linguaxe cien-
tífica axeitada ao seu nivel académico.

BX3.3.2.  Comprende  e  describe  os  con-
ceptos  de facies  sedimentarias  e medios
sedimentarios,  identificando  e  localizando
algunhas sobre un mapa e/ou no seu ámbito
xeográfico-xeolóxico

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 meta-
morfismo e os  seus tipos,  asociándoos
ás condicións de presión e temperatura,
e é quen de elaborar cadros sinópticos com-
parando os devanditos tipos.

B3.5. Coñecer e diferenciar a natureza dos
fluídos  hidrotermais,  os  depósitos  e  os
procesos metasomáticos asociados.

XB3.5.1. Comprende o concepto de fluídos hi-
drotermais, localizando datos, imaxes e víde-
os  na  rede  sobre  fumarolas  e  géysers  ac-
tuais, e identifica os depósitos asociados.

B3.6. Comprender e describir a activi-
dade ígnea, sedimentaria, metamór-
fica  e  hidrotermal  como fenómenos
asociados á tectónica de placas.

XB3.6.1. Comprende e explica os fenóme-
nos ígneos, sedimentarios, metamórficos
e hidrotermais en relación coa tectónica
de placas.

Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B4.1. Evolución histórica desde a
deriva  continental  á  tectónica  de
placas.

 B4.2. Mapa das placas tectónicas.

B4.1.  Coñecer  e  indicar  como  é  o
mapa actual das placas tectónicas, e
comparar este cos mapas simplificados.

XB4.1.1. Compara, en diferentes partes do pla-
neta, o mapa simplificado de placas tectónicas
con outros máis actuais achegados pola xeolo-
xía e a xeodesia.

B4.2. Coñecer 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 in-
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B4.3.  Límites  das  placas.  Proce-
sos intraplaca e interplaca. Evolu-
ción futura.

 B4.4.  Cálculo  informático  do  move-
mento de calquera punto respecto as
outras placas.

 B4.5. Causas do movemento das
placas. Relación coa dinámica do
interior do planeta.

 B4.6. Mecánica de rochas. Esfor-
zos e deformacións.

 B4.7. Principais estruturas xeolóxi-
cas: dobras e fallas.

 B4.8.  Evolución  dos  oróxenos.
Procesos oroxénicos e xeoloxía ga-
lega.

 B4.9.  Relación  da  tectónica  de
placas cos principais aspectos da
xeoloxía e o paleoclima do plane-
ta.

 B4.10. Sismicidade, vulcanismo e
tectónica de placas.

 B4.11. A tectónica de placas e a histo-
ria  da  Terra.  Modelos  informáticos
para  describir  a  evolución  pasada e
futura das placas

B4.2. Coñecer canto, como e por que
se moven as placas tectónicas.

formáticos de uso libre para coñecer a veloci-
dade relativa do seu centro docente (ou outro
punto de referencia) respecto ao resto de pla-
cas tectónicas.

XB4.2.2. Entende e explica por que se mo-
ven  as  placas  tectónicas  e  a  relación
coa dinámica do interior terrestre.

B4.3. Comprender e explicar como se
deforman as rochas.

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

B4.4. Describir as principais estruturas
xeolóxicas.

XB4.4.1.  Coñece  as  principais  estruturas
xeolóxicas.

B4.5. Describir  as características dun
oróxeno,  e  relacionar  o  relevo  galego
coas principais oroxenias.

XB4.5.1.  Coñece e describe as principais  ca-
racterísticas dos modelos de oróxenos.

B4.6. Relacionar a tectónica de placas
con algúns aspectos xeolóxicos: re-
levo, clima e cambio climático, varia-
cións do nivel do mar, distribución de
rochas, estruturas xeolóxicas, sismi-
cidade e vulcanismo.

XB4.6.1. Explica os principais trazos do re-
levo do planeta e a súa relación coa tec-
tónica de placas.

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

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

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

XB4.6.5. Comprende e describe a distribu-
ción da sismicidade e o  vulcanismo no
marco da tectónica de 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 in-
formáticos, a evolución pasada e futura das
placas.

Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B5.2.  Axentes causantes dos pro-
cesos xeolóxicos externos.

 B5.3. Axentes  atmosféricos,  augas
continentais e mariñas e seres vivos,
incluída  a  acción  antrópica,  como
axentes que orixinan os procesos xe-
olóxicos externos.

 B5.4. Radiación solar e gravidade
como motores dos procesos xeo-
lóxicos externos.

B5.1. Recoñecer  a  capacidade  transfor-
madora dos procesos externos.

XB5.1.1.  Comprende  e  analiza  como  os
procesos externos transforman o relevo.

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).

B5.3.  Distinguir  a  enerxía  solar  e  a
gravidade como motores dos proce-
sos externos.

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

B5.4. Coñecer e describir os principais
procesos  de  meteorización  física  e

XB5.4.1. Diferencia os tipos de meteoriza-
ción.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B5.5. Meteorización: tipos.

 B5.6.  Procesos  edafoxenéticos.
Evolución e tipos de solo.

 B5.7.  Movementos  de  ladeira:  ti-
pos; factores que inflúen nos pro-
cesos.

 B5.8.  Acción  xeolóxica  da  auga.
Distribución  da auga na Terra. Ciclo
hidrolóxico.

 B5.9. Augas superficiais: procesos
e formas resultantes.

 B5.10.  Glaciares:  tipos,  procesos
e formas resultantes.

 B5.11.  O  mar:  ondas,  mareas  e
correntes  de  deriva.  Procesos  e
formas resultantes.

 B5.12. Acción xeolóxica do vento:
procesos  e  formas  resultantes.
Desertos.

 B5.13.  Circulación  atmosférica  e
situación  dos  desertos.  Principais
desertos do planeta.

 B5.14.  Litoloxía  e  relevo  (relevo
cárstico e granítico).

 B5.15. Estrutura e relevo. Relevos
estruturais.

 B5.16.  Relacións entre as paisaxes e
os procesos xeolóxicos externos.

 B5.17.  A paisaxe galega e os proce-
sos  xeolóxicos  responsables. Xeo-
morfoloxía de Galicia.

química,  entender  os  procesos  de
edafoxénese, e coñecer e identificar os
principais tipos de chans.

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

B5.5. Comprender e diferenciar os fac-
tores  que  inflúen  nos  movementos
de ladeira e os principais tipos.

XB5.5.1. Identifica os factores que favore-
cen ou dificultan os movementos de la-
deira e coñece os seus principais tipos.

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.

B5.7.  Analizar  a  influencia  do escoa-
mento  superficial  como  axente  mo-
delador e diferenciar as súas formas
resultantes.

XB5.7.1. Relaciona os procesos de escoa-
mento superficial e as súas formas resul-
tantes.

B5.8. Comprender e describir os pro-
cesos glaciares e as súas formas re-
sultantes.

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

B5.9. Comprender e describir os pro-
cesos  xeolóxicos  derivados  da  ac-
ción mariña e a formas resultantes.

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

B5.10. Comprender e describir os pro-
cesos  xeolóxicos  derivados  da  ac-
ción  eólica  e  relacionalos  coas  for-
mas resultantes.

XB5.10.1. Diferencia formas resultantes da
modelaxe eólica.

B5.11. Entender a relación entre a cir-
culación xeral atmosférica e a locali-
zación dos desertos.

XB5.11.1.  Sitúa a localización dos princi-
pais desertos.

B5.12. Coñecer algúns relevos singu-
lares  condicionados  pola  litoloxía
(modelaxe cárstica e granítica).

XB5.12.1. Relaciona algúns relevos singu-
lares co tipo de rocha

B5.13. Analizar a influencia das estru-
turas xeolóxicas no relevo.

XB5.13.1. Relaciona algúns relevos singu-
lares coa estrutura xeolóxica.

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  lo-
cais  ou  rexionais,  relaciona  o  relevo  cos
axentes e os procesos xeolóxicos externos.

Bloque 6. Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B6.1. O tempo en Xeoloxía. Deba-
te sobre a idade da Terra. Uniformis-
mo  fronte  a  catastrofismo.  Rexistro
estratigráfico.

 B6.2.  Método  do  actualismo:  aplica-
ción  á  reconstrución  paleoambiental.
Estruturas  sedimentarias  e  bioxéni-

B6.1.  Analizar  o  concepto  do  tempo
xeolóxico e entender a natureza do re-
xistro estratigráfico e a duración de di-
versos fenómenos xeolóxicos.

XB6.1.1. Argumenta sobre a evolución do con-
cepto de tempo xeolóxico e a idea da idade da
Terra ao longo de historia do pensamento cien-
tífico.

B6.2. Entender a aplicación do método do
actualismo á reconstrución paleoambien-
tal; coñecer e indicar algúns tipos de es-

XB6.2.1. Entende e desenvolve a analoxía dos
estratos como as páxinas do libro onde está
escrita a historia da Terra.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

cas. Paleoclimatoloxía.

 B6.3.  Métodos  de  datación:  xeo-
cronoloxía  relativa  e  absoluta.
Principio de superposición dos es-
tratos.  Fósiles.  Bioestratigrafía.
Métodos  radiométricos  de  data-
ción absoluta.

 B6.4. Interpretación de cortes xeo-
lóxicos e  de mapas topográficos.
Elaboración  e  interpretación  de
columnas estratigráficas.

 B6.5.  Táboa de tempo xeolóxico:
unidades  cronoestratigráficas  e
xeocronolóxicas. 

 B6.6.  Xeoloxía  histórica.  Evolu-
ción xeolóxica e biolóxica da Terra
desde o arcaico á actualidade, resal-
tando os principais eventos. Primates
e evolución do xénero Homo.

 B6.7. Cambio climáticos naturais.
Relación  entre  fenómenos  natu-
rais e cambios climáticos.

 B6.8. Cambio climático actual. In-
fluencia da actividade humana.

truturas sedimentarias e bioxénicas, e a
súa aplicación; e utilizar os indicadores
paleoclimáticos máis representativos.

XB6.2.2. Coñece a orixe dalgunhas estru-
turas  sedimentarias  orixinadas  por  co-
rrentes (ripples e estratificación cruzada)
e bioxénicas (galerías e pistas), e utilíza-
as para a reconstrución paleoambiental.

B6.3. Coñecer e diferenciar os princi-
pais métodos de datación absoluta e
relativa; aplicar o principio de super-
posición  de  estratos  e  derivados
para interpretar cortes xeolóxicos; e
entender os fósiles guía para a data-
ción bioestratigráfica.

XB6.3.1. Coñece e utiliza os métodos de
datación relativa na interpretación de cor-
tes  xeolóxicos  e  correlación  de  columnas
estratigráficas.

B6.4. Identificar as principais unidades
cronoestratigráficas que conforman a
táboa de tempo xeolóxico.

XB6.4.1. Coñece as unidades cronoestrati-
gráficas, e amosa o seu manexo en acti-
vidades e exercicios.

B6.5. Coñecer e indicar os principais
eventos globais acontecidos na evo-
lución da Terra desde a súa forma-
ción.

XB6.5.1.  Analiza  algúns dos cambios cli-
máticos,  biolóxicos  e  xeolóxicos  que
aconteceron nas diferentes era xeolóxi-
cas,  e confecciona resumos explicativos ou
táboas.

B6.6.  Diferenciar  os  cambios  climáti-
cos naturais e os inducidos pola activi-
dade humana.

XB6.6.1.  Relaciona  fenómenos  naturais
con  cambios  climáticos,  e  valora  a  in-
fluencia da actividade humana.

Bloque 7. Riscos xeolóxicos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B7.1. Riscos naturais: perigo, vul-
nerabilidade, exposición e custo.

 B7.2. Clasificación dos riscos na-
turais: endóxenos, exóxenos e ex-
traterrestres.

 B7.3. Principais riscos endóxenos:
terremotos e volcáns.

 B7.4.  Principais  riscos  exóxenos:
movementos  de  ladeira,  inunda-
cións e dinámica litoral.

 B7.5.  Situar  os  principais  riscos
endóxenos  e  esóxenos  do  noso
país. Relaciona a súa distribución
coas características xeolóxicas de
cada zona.

 B7.6. Análise e xestión de riscos: car-
tografías de inventario, susceptibilida-
de e grao de perigo.

 B7.7. Prevención: campañas e medi-
das de autoprotección.

 B7.8.  Análise  dos  principais  fenóme-

B7.1. Coñecer  e  identificar  os  princi-
pais termos no estudo dos riscos natu-
rais.

XB7.1.1. Coñece e utiliza os principais ter-
mos no estudo dos riscos naturais: risco,
perigo, vulnerabilidade e custo.

B7.2.  Caracterizar  os  riscos  naturais
en función da súa orixe:  endóxena,
exóxena e extraterrestre.

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

B7.3.  Analizar  en  detalle algúns  dos
principais fenómenos naturais: terre-
motos,  erupcións  volcánicas,  move-
mentos  de  ladeira,  inundacións  e
dinámica litoral.

XB7.3.1. Analiza casos concretos dos prin-
cipais  fenómenos  naturais  que  aconte-
cen no noso país: terremotos, erupcións
volcánicas, movementos de ladeira, inun-
dacións e dinámica litoral.

B7.4. Comprender e sinalar a distribu-
ción de riscos naturais no noso país
e saber onde o risco é maior.

XB7.4.1. Coñece os riscos máis importan-
tes no noso país e relaciona a súa distri-
bución con determinadas características
de cada zona.

B7.5. Entender as cartografías de risco. XB7.5.1. Interpreta as cartografías de ris-
co.

B7.6.  Valorar  a  necesidade  de  levar  a
cabo medidas de autoprotección.

XB7.6.1. Coñece e valora as campañas de pre-
vención e as medidas de autoprotección.

B7.7. Analizar os principais fenómenos na- XB7.6.2.  Analiza  e  comprende  os  principais
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

nos naturais acontecidos no planeta e
en Galicia durante o curso escolar.

turais que aconteceron durante o curso es-
colar.

fenómenos naturais acontecidos durante o cur-
so no planeta, o país e o seu ámbito local. 

Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B8.1. Recursos renovables, poten-
cialmente renovables e non reno-
vables.

 B8.2.  Clasificación  dos  recursos
minerais e enerxéticos en función
do seu interese económico, social
e ambiental.

 B8.3.  Depósitos  minerais.  Con-
ceptos  de  reservas  e  leis.  Princi-
pais  tipos  de  depósitos  de  interese
económico a nivel mundial.

 B8.4. Exploración, avaliación e explo-
tación sustentable de recursos mine-
rais e enerxéticos.

 B8.5. Xestión e protección ambiental
nas explotacións de recursos minerais
e enerxéticos

 B8.6. Ciclo hidrolóxico e augas su-
bterráneas.  Nivel  freático,  acuífe-
ros e resurxencias. Circulación da
auga a través dos materiais xeo-
lóxicos.

 B8.7. A auga subterránea como recur-
so  natural:  captación  e  explotación
sustentable.  Posibles  problemas am-
bientais:  salinización  de  acuíferos,
subsidencia  e  contaminación.  Conta-
minación das augas subterráneas en
Galicia.

B8.1.  Comprender  e  diferenciar  os
conceptos de recursos renovables e
non  renovables,  e  identificar  os  re-
cursos naturais de tipo xeolóxico.

XB8.1.1.  Coñece e identifica os recursos
naturais como renovables, potencialmen-
te renovables ,  ou non renovables.

B8.2. Clasificar os recursos minerais e
enerxéticos en función da súa utilida-
de.

XB8.2.1. Identifica a procedencia dos ma-
teriais 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.

B8.3. Explicar o concepto de depósito
mineral  como  recurso  explotable,
distinguindo os principais tipos de in-
terese económico.

XB8.3.1. Localiza información na rede de diver-
sos tipos de depósitos, e relaciónaos con al-
gún dos procesos xeolóxicos formadores de
minerais e de rochas.

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 in-
terpreta a evolución dos datos.

B8.5. Entender a xestión e protección am-
biental 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 obti-
dos e/ou nas observacións realizadas.

B8.6. Explicar conceptos relacionados
coas  augas  subterráneas,  como
acuíferos e os seus tipos, nivel freáti-
co,  mananciais,  resurxencias  e  os
seus tipos, ademais de coñecer a cir-
culación da auga a través dos mate-
riais xeolóxicos.

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

B8.7. Valorar a auga subterránea como re-
curso e a influencia humana na súa ex-
plotación. Coñecer e indicar os posibles
efectos  ambientais  dunha  inadecuada
xestión.

XB8.7.1. Comprende e valora a influencia hu-
mana na xestión as augas subterráneas, ex-
presando a opinión sobre os efectos desta en
medio.

Bloque 9. Xeoloxía de España

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B9.1. Principais dominios xeolóxi-
cos da Península Ibérica, as Bale-
ares e as Canarias.

B9.1.  Coñecer  e  identificar  os  princi-
pais  dominios  xeolóxicos  de  Es-
paña: Varisco,  oróxenos  alpinos,
grandes concas e Illas Canarias.

XB9.1.1. Coñece a xeoloxía básica de Es-
paña identificando os principais dominios
sobre mapas físicos e xeolóxicos
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B9.2.  Principais  eventos  xeolóxi-
cos na historia da Península Ibéri-
ca, as Baleares e as Canarias: ori-
xe  do  Atlántico,  do  Cantábrico  e
do Mediterráneo, e formación das
principais cordilleiras e concas.

 B9.4.  Evolución  dos  procesos  xeo-
dinámicos  do  planeta  relacionados
coa  historia  xeolóxica  de  Iberia,  as
Baleares e as Canarias. 

 B9.5. Evolución xeolóxica de Gali-
cia no marco da tectónica de pla-
cas.  Unidades  paleoxeográficas
de Galicia.

B9.2.  Explicar  a  orixe  xeolóxica  da
Península Ibérica, as Baleares e as
Canarias, e interpretar mapas e mo-
delos gráficos que simulen a evolu-
ción da península, as illas e os ma-
res que as rodean.

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

B9.3. Explicar a historia xeolóxica de Ibe-
ria,  as  Baleares  e  as  Canarias,  e  os
eventos  relacionados  coa  tectónica  de
placas.

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

B9.4.  Explicar  a  xeoloxía  de  Galicia
como parte  do dominio  Varisco,  re-
sultado da historia xeolóxica do pla-
neta 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 pla-
cas.

Bloque 10. Xeoloxía de campo

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B10.1.  Metodoloxía  científica  e
traballo de campo. Normas de se-
guridade  e  autoprotección  no
campo.

 B10.2. Equipo de campo en xeoloxía

 B10.3. Técnicas de interpretación car-
tográfica  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.

B10.1. Coñecer e identificar as principais
técnicas  que  se  utilizan  na  xeoloxía  de
campo e manexar algúns instrumentos bá-
sicos.

XB10.1.1. Utiliza o material de campo (martelo,
caderno, lupa e compás).

B10.2.  Ler  mapas  xeolóxicos  sinxelos
dunha comarca ou rexión.

XB10.2.1. Le mapas xeolóxicos sinxelos, foto-
grafías aéreas e imaxes de satélite, que con-
trasta coas observacións no campo.

B10.3.  Observar  os  principais  elementos
xeolóxicos dos itinerarios.

XB10.3.1. Coñece e describe os principais ele-
mentos xeolóxicos do itinerario.

XB10.3.2. Observa e describe afloramentos da
zona.

XB10.3.3. Recoñece e clasifica mostras de ro-
chas, minerais e fósiles da zona.

B10.4. Utilizar as principais técnicas de re-
presentación de datos xeolóxicos.

XB10.4.1.  Utiliza as principais  técnicas de re-
presentación de datos xeolóxicos (columnas
estratigráficas,  cortes  xeolóxicos  sinxelos  e
mapas xeotemáticos).

B10.5. Integrar a xeoloxía local do itinera-
rio na xeoloxía rexional.

XB10.5.1.  Reconstrúe  a historia  xeolóxica  da
rexión e identifica os procesos activos.

B10.6. Recoñecer os recursos e procesos
activos.

XB10.6.1. Coñece e analiza os seus principais
recursos e riscos xeolóxicos.

B10.7. Entender as singularidades do pa-
trimonio xeolóxico.

XB10.7.1.  Comprende a necesidade de apre-
ciar, valorar, respectar e protexer os elemen-
tos do patrimonio xeolóxico.

MÍNIMOS e Instrumentos de avaliación.

Tal como se indicaba na presentación da materia, consideraremos como contidos mínimos

os seleccionados polo grupo de traballo para a realización das ABAU, están asociados a

uns criterios de avaliación e a estándares de aprendizaxe que son os que se van utilizar
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para o deseño das probas escritas. Nas táboas anteriores figuran en tipografía normal, de

color negro.

Os contidos prácticos figuran en cursiva e color verde, traballaremos con eles na medida do

posible mediante actividades de laboratorio, campo e gabinete. Serán avaliados mediante

“observación da aula” co obxecto de mellorar o seu desenvolvemento en anos próximos,

pero non se van considerar na cualificación do alumnado.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Nesta materia estanse a seguir as orientacións do Grupo de Traballo de Xeoloxía. As

probas constarán do mesmo tipo de cuestións que o modelo da ABAU e preferente-

mente coa mesma duración (90 min). 

En cada avaliación a nota obtida será media aritmética da cualificación nas probas es-

critas realizadas, que será redondeada ao enteiro máis próximo.

No último trimestre o alumnado poderá optar a repetir algún dos exames realizados,

conservándose a mellor cualificación obtida para calcular a media final. 

A cualificación final de xuño será a resultante de facer a media das cualificacións obti-

das durante o curso antes do redondeo. A cifra resultante será a que se redondee se-

gundo a normativa.

No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria, a realizar a finais do mes

de xuño, será a resultante de redondear o cualificación da única proba escrita que se

convoque. 
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Aspectos xerais 

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS e INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS: ao longo do curso vaise rexistrando: asistencia a clase, participación nas

actividades da aula, individuais e en grupo, exposicións orais, cuidado dos materiais indivi-

duais e colectivos, puntualidade, corrección na linguaxe oral e corporal, respeto ó alumnado,

profesorado e todo o centro; cualificacións de probas escritas, orais, laboratorio e deberes;

asistencia e participación en actividades extraescolares.

INSTRUMENTOS: probas orais e escritas, traballos escritos e orais, observación na aula, labo-

ratorio, aula TIC, etc. Vanse elaborando rúbricas para algunhas actividades específicas: pro-

xectos e traballos escritos a entregar, entradas no blog de aula, presentacións orais.

Ao alumnado que copie nunha probas escrita, calquera que sexa o método que empregado

(copiar de compañeiros, de apuntamentos, de libros, ou por medios electrónicos e de trans-

misión de información ou comunicación) se lle será retirado o exame no acto, obtendo unha

cualificación de cero puntos nesa proba. Terá dereito a repetir a proba cando se convoquen

as recuperacións, nas mesmas condicións que calquera outro exame non superado ou ao

que non se presentase inxustificadamente.

Tal como se indica no PEC do centro, na sección correspondente as “Normas de Organiza-

ción e Funcionamento” (apartado 3.6.7.) contemplamos a posibilidade de que as  faltas de

asistencia superen o 10% das sesións do curso. Neste caso o departamento poderá utilizar

instrumentos de avaliación específicos, dada a dificultade de realizar o proceso de avalia-

ción continua que se indica aquí e que se especifica no apartado de avaliación de cada ma-

teria. Isto implica a realización dunha proba única (equivalente ás realizadas nas convocato-

rias extraordinarias, sen prexuízo de que o día da proba deba entregar os traballos avalia-

bles correspondentes ao curso. A ponderación global destes traballos para a nota final será

a mesma que cando se siga o procedemento normal de avaliación continua. 
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SISTEMA DE PREAVALIACIÓN PARA A ESO

Nas dúas primeiras semanas faranse unha serie de probas e actividades co obxecto de pre-

avaliar aos alumnos e detectar deficiencias nos distintos grupos da ESO.

As probas destinadas á preavaliación consistirán, en 1º de ESO, nunha actividade de lectura

e comprensión de textos, máis un test cunha batería de preguntas sobre contidos básicos,

resolución de problemas e cuestións que avalíen competencias e actitudes respecto ao me-

dio natural. Nos cursos de 3º e 4º da ESO valorarase especialmente a información comparti-

da na sesión de avaliación inicial, programada para os días 7 e 8 de octubro. Adicionalmente

poderase realizar unha proba escrita sobre coñecementos previos e aspectos procedemen-

tais, considerando tamén intervencións orais na clase.

Procedemento de ACREDITACIÓN de COÑECEMENTOS PREVIOS
(Para as materias de Bioloxía e Ciencias da Terra de 2º de Bacharelato)

Para a fracción do alumnado procedente do bacharelato de Ciencias Sociais, contémplase

unha entrevista persoal, na que se lles informa das posibles carencias que poden ter a das

dificultades que representan, ao mesmo tempo que nos interesamos polas razóns que lles

levan a escoller a materia.

Además deberán realizar unha proba de coñecementos básicos de química relacionada con

procesos biolóxicos e xeolóxicos.

ALUMNADO con MATERIAS PENDENTES de cursos anteriores

O número de alumnos con materias pendentes do departamento de Bioloxía e Xeoloxía é

baixo, pois unha fracción dos suspensos en setembro ou ben repiten curso ou non están

matriculados este curso no noso centro.

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

Exames: Haberá un exame por avaliación. A nota do aprobado será 5. Os exames le-

varán indicada a puntuación de cada pregunta. O final de curso farase un exame de

recuperación para os alumnos que teñan unha, dúas ou tres avaliacións suspensas.

Cuestionarios

Para aprobar a materia pendente ou ben a nota da proba final, ou ben a media aritmética

das tres probas parciais deberá chegar ao cinco tras o redondeo ao enteiro máis próximo.
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ALUMNADO con MATERIAS PENDENTES, comentarios por CURSOS

 Alumnado cursando 2º ESO, coas Ciencias da Natureza de ESO-1.

Exame 1 (Nov) Exame 2 (Feb) Exame 3 (Abr)

 Alumnado cursando 4º ESO, coa Bioloxía e Xeoloxía de ESO-3.

Exame 1 (Nov) Exame 2 (Feb) Exame 3 (Abr)
1. Organización do corpo humano

2. Alimentación e nutrición: a dieta

3. Aparatos para a nutrición I: dixesti-
vo e respiratorio

4. Aparatos para a nutrición II: circu-
latorio e excretor

5. Relación I: Sistema nervioso e hor-
monal

6. Relación II: Os sentidos e aparello
locomotor

7. Reprodución humana

8. A saúde humana e o sistema inmu-
nitario

 Alumnado de segundo de Bacharelato coa Bioloxía e Xeoloxía de BAC-1.

Exame 1 (Nov) Exame 2 (Feb) Exame 3 (Abr)

CALENDARIO DAS PROBAS DE RECUPERACIÓN

- O calendario das probas escritas para recuperación de cada materia estará á fixado
dende a Xefatura de estudos. Estes exames realizaránse polas tardes en catro se-
manas prefixadas (tres para sucesivas probas parciais, e a última para a realización
dunha proba final en caso necesario).

Exame 1 →  do 4 ao 8 de Novembro
Exame 2 →  do 3 ao 7 de Febreiro
Exame 3 →  do 20 ao 30 de Abril

Final (ESO) →  do 4 ao 8 de Maio
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AVALIACIÓN do PROCESO de ENSINO e da PRACTICA DOCENTE

Para reflexionar e valorar la práctica docente e o funcionamento da programación pódese

pensar nunha serie de preguntas que actúen como indicadores de logro relativas a aspectos

como:

Materiais utilizados: son accesibles ao alumnado, permiten a manipulación e interactivida-

de, son atractivos, suficientes, etc.

Adecuación da planificación: número e duración das actividades, nivel de dificultade, inte-

rese para o alumnado, significatividade para o proceso de aprendizaxe, fundamentación

nos intereses do alumnado, grao de definición dos obxectivos, propostas de aprendizaxe

colaborativo. Isto permite ir conservar certas actividades, modificar outras ou directamente

suprimilas para a planificación de aula do curso seguinte. Moitas destas modificacións van-

se realizando durante o mesmo proceso e adáptanse por exemplo nas aulas virtuais das

distintas materias impartidas.

Motivación: conseguiuse motivar ao alumnado e despertar a curiosidade; creáronse confli-

tos cognitivos e ofreceuse axuda para progresar no desenvolvemento dos seus esquemas

cognitivos, houbo participación activa da maioría ou das súa totalidade,...

Houbo contacto e implicación das familias e proxectos interdisciplinarios; atendeuse ade-

cuadamente ao alumnado con necesidades de apoio específicas,  como funcionaron as

adaptacións curriculares aprobadas,... 

Outros aspectos xerais

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2019-2020

ACTIVIDADES PROPIAS DO DEPARTAMENTO: VISITAS ou TRABALLO DE CAMPO

Indícanse só as actividades complementarias a realizar fora do centro, a maioría delas serán

en horario lectivo (aínda que algunha saída implique un regreso pola tarde cando non haxa

clases).

1º Trimestre

Actividades de Educación Ambiental do Concello de Santiago a través do Centro de In-

formación Municipal de Parques e Xardíns  (CIPX), Preferentemente para 1º de ESO

(comunicaron o inicio da de programación de sensibilización ambiental para centros

educativos).
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Saídas de campo xeolóxicas na contorna do Instituto, a realizar durante as sesións de

clase, poderase tratar a ampliación a dúas sesión consecutivas previo acordo co pro-

fesorado implicado; para alumnado de 4º ESO.

Charlas para alumnado de bacharelato escollidas entre a oferta do Programa “A Ponte

entre o Ensino Medio e a USC”.

Visitas á Rede de Infraestruturas de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tec-

nolóxico da USC (RIAIDT), Unidades de Microscopía electrónica e confocal, Espectrometría

de masas, Análise instrumental, IR-Raman, e Raios X. A visita dura unha mañá, a realizar

preferentemente en decembro, con alumnado de Bioloxía de Bac2, tamén para alum-

nado de Física que non teña bioloxía. 

2º Trimestre

Participación na XI  I  I     O  limpíada de   B  ioloxía  , a fase autonómica galega será o día _ de

xaneiro na facultade de Bioloxía da USC. 

Actividade “Laboratorio Aberto” do programa  Xplore Health: a realizar nas instalacións

da Domus. Solicitarase  para un mércores de Febreiro o obradoiro “Investiga a vacina

do VIH”, para alumnado de Bi-Xe de Bac1.

Visita Museos Científicos Coruñeses (Domus + Aquarium Finisterrae), para grupos de

3º ESO. Solicitarase para finais de Xaneiro.

Participación no UNISTEM Day 2020. Para alumnado de bioloxía de Bac2, a actividade

ocupa unha mañá na facultade de medicina (non convocada, será probablemente en

marzo).  https://www.eurostemcell.org/es

Saídas de campo naturalísticas na contorna do Instituto, a realizar durante as sesións

de clase, poderase tratar a ampliación a dúas sesión consecutivas previo acordo co

profesorado implicado: alumnado de 1º ESO. En posible colaboración co profesorado

de educación física.

Outras posibilidades serían actividades prácticas en centros de apoio a investigación

como a Estación de Bioloxía Mariña da Graña ou a Estación Hidrobiolóxica “Encoro

do Con”; xa realizadas en algunha outra ocasión, teñen moito interese xa que están

conducidas polo própio persoal  investigador,  pero o custe –a sumar ao propio do

transporte- pode ser unha limitación.

3º Trimestre

 Proxecto Ríos. Realización dunha inspección nun tramo do río Sar nas inmediacións do
Instituto, a realizar con alumnado de 3º ESO. Traballo en colaboración con Matemáti-
cas.
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 Museo de Historia Natural (MHN- USC), 1º ESO. A visita ocupa unha mañá, incluíndo o
paseo de ida e volta no que se realizan actividades de campo. Tendo en conta o ele-
vado número de estudiantes este ano haberá que limitar a actividade a algún dos gru-
pos, repetir a actividade (o que crea problemas xa que se precisa a participación de
polo menos dous profesores de cada vez). Unha alternativa sería considerar o pago
para a visita guiada por monitores (que organiza o propio museo). http://www2.usc.es/museo-

hn

 Traballo en ecosistemas intermareais en Aguiño. Tratarase con algún grupo de  4º ESO,
a realizar nunha das mareas vivas de primavera elixida en función  do coeficiente de
marea / hora da baixamar: mellores combinacións de hora e coeficiente nas mareas do
xoves e venres 7-8 Maio. 

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OUTROS DEPARTAMENTOS

Está previsto participar ou organizar as actividades indicadas a continuación, que implican

unha colaboración con outros departamentos do Instituto ou ben teñen relación con proxec-

tos de orixe externo ao noso centro. En tódolos casos representan unha certa continuidade

con actividades xa realizadas ou comenzadas en cursos pasados.

 Proxecto Ríos. Realización dunha inspección nun tramo do río Sar nas inmediacións do
Instituto. http://www.proxectorios.org/

 Día da ciencia en galego. Temos previsto colaborar nas iniciativas que se organicen
no noso centro (Matemáticas, Física e Química, Tecnoloxía www.  cienciaengalego  .org/  ),  par-
ticularmente as que se relacionen co proxecto de innovación “Espazos Maker” no cal
participamos dende a súa primeira convocatoria o pasado curso. 

 Seguimento da sucesión na Charca do Chao, sendo este o nome que lle puxemos á
charca que construímos a pasada primavera no marco proxecto “Charcas con vida”. http://

www.charcasconvida.org/

 Colaboración  nalgunhas  das  marchas  de  Educación  Física  (serra  da  Capelada  con
Bac1, o Pindo con ESO 4) aportando coñecementos para o estudo do medio natural 

 Saídas breves nos arredores do Instituto (río Sar, parque) con combinación de activida-
des de Educación Física (preferentemente primeiro ciclo de ESO)

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os elementos transversais integraranse nos contidos, e nas actividades de cada unidade.

Educación moral e cívica: A natureza do ámbito científico – matemático potencia a cons-

tancia no traballo, a valoración do esforzo, o rigor e o sentido crítico, que posibilitan o de-

senvolvemento dunha adecuada actitude moral e cívica no alumno. A superación de pe-

121 de 132

http://www.charcasconvida.org/
http://www.charcasconvida.org/
http://www.cienciaengalego.org/
http://www.cienciaengalego.org/
http://www.cienciaengalego.org/
http://www.proxectorios.org/
http://www2.usc.es/museohn
http://www2.usc.es/museohn


DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - BACHARELATO

quenas metas e a valoración do traballo ben feito fomentan o crecemento da autoestima e

do sentido ético-moral das accións, o que lle serve ao alumno para tomar decisións dunha

forma autónoma e crítica. 

Educación para a paz: É propio da aprendizaxe científica a realización de traballos en gru-

po que desenvolvan actitudes de colaboración, aceptación, diálogo e respecto cara os de-

mais. 

Educación para a saúde: Tratarase a saúde nas súas diferentes dimensións: física, psíqui-

ca e social. A saúde física e psíquica está presente nas unidades referentes ao estudo da

fisioloxía do corpo humano, facendo especial incidencia na adquisición de hábitos sauda-

bles. A saúde social se desenvolve nas unidades que fomentan o coñecemento e respecto

do medio ambiente. 

Educación para a igualdade de oportunidades entre as persoas de distinto sexo e cul-

tura: Realizaranse actividades concretas encamiñadas a resaltar a igualdade entre sexos e

persoas de distintas culturas, e a adquirir unha actitude crítica ante a influencia das distin-

tas fontes de información en este tema. 

Educación ambiental:  Promoverase no alumno o coñecemento do medio de forma que

sexa capaz de respectalo, gozalo e para que poida realizar un aproveitamento racional do

mesmo. 

Educación sexual: É imprescindible que o alumno coñeza as bases fisiolóxicas da sexuali-

dade, desenvolvendo hábitos saudables e unha completa aceptación de si mesmo e dos

demais. Farase referencia a técnicas anticonceptivas e enfermidades de transmisión se-

xual, para potenciar condutas responsables. 

Educación do consumidor: Os hábitos de consumo responsables desenvolveranse desde

un punto de vista instrumental (operacións  básicas, cálculos de porcentaxes, estatística,

etc.) e analítico (interpretación de etiquetados, factura da luz, etc.). 

Educación vial:  A educación vial fomentarase desde conceptos xerais relacionados (xeo-

metría, topografía, cinemática, etc.), así como a través de actividades concretas. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención a diversidade é un punto de especial interese educativo. A avaliación inicial faci-

lítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos propor-

ciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir

dela poderemos:
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 Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personaliza-
ción de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumna-
do con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnos-
ticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia fami-
liar, etc.). 

 Saber as medidas organizativas que hai que adoptar. (Planificación de reforzos, situación
de espazos, xestión de tempos de grupo para favorecer a intervención individual). 

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que hai que adoptar, así como so-
bre os recursos que se van empregar.• Analizar o modelo de seguimento que se vai utili-
zar con cada un deles.

 Acoutar o intervalo de tempo e o modo no que se van avaliar os progresos destes es-
tudantes.

 Fixar o modo no que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co
resto de docentes; especialmente, coa persoa titora.

En principio non se contemplen este curso adaptacións curriculares para alumando con ne-

cesidades educativas específicas (sordera, ceguera, invalidez, etc). As capacidades míni-

mas esixidas respectaranse, modificaranse os contidos mínimos só en caso necesario e

adaptaranse as tarefas, procedementos e actitudes, secuenciación e contemplan reforzos

de ningunha das materias deste departamento temporalización de acordo coas necesidades

especiais. 

Aínda que a diversidade pode ser ampla, pódese reducir a dous grupos fundamentais:

 Alumnado con problemas para conseguir os obxectivos mínimos propostos.

 Alumnado que pode continuar avanzando na construción da súa aprendizaxe.

A resposta aos dous casos haberá de ser o máis individualizada posible, segundo o ritmo de

traballo de cada alumno/a ou grupo de alumnado, e tendo en conta as súas características

físicas, psíquicas e sensoriais. As actividades propostas son diversas e referidas tanto ós

contidos conceptuais como ós procedementais e actitudinais.

No primeiro grupo pretenderemos que adquiran os contidos  conceptuais máis elementais.

En relación aos contidos procedementais serían fundamentais os referidos á información:

obtención, tratamento e expresión; en canto ás actitudes: a autoestima, autonomía, hixiene

e coidado corporal, así como a tolerancia e respecto ós demais.

No segundo grupo, pódese ofrecer todo o que o alumnado demande coa única limitación do

tempo, ten especial importancia para este alumnado as prácticas e o traballo do laboratorio

e campo, xa que permiten á ampliación de coñecementos e a relación entre os coñece-
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mentos novos e os anteriores, así como a realización de traballos de ampliación e de afian-

zamento do aprendido.

ACCIÓNS de CONTRIBUCIÓN ao PROXECTO LECTOR 

O alumnado de primeiro ciclo de ESO debe ler artigos de xornais, revistas, facer un traballo

escrito segundo un guión preestablecido e expoñelo na clase, incluirase no traballo para

casa. A lectura de libros será a elixir entre un listado de libros nos que a paisaxe, os seres vi-

vos ou a saúde sexan relevantes, e servirá para subir nota, nalgúns casos incluirase a lectu-

ra na aula, e sobre todo a comunicación oral.

Tendo en conta que o proxecto lector é un documento onde “se articulen todas as interven-

cións que se van realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e as habilidades infor-

mativas”, hai moitas actividades que se programan nas distintas materias do departamento

que encaixan en este perfil.  Naturalmente, a realización de traballos para exposición oral

que se esixen en tódolos niveis dende terceiro de ESO até segundo de Bacharelato.

Outra actividade estandarizada é a chamada “Traballo cun Artigo Científico” ou TAC,  que se

explica na programación de 4º de ESO. 

Tamén podemos incluír aquí o traballo co blog de aula Scientia, programado este ano para

alumnado de bioloxía de primeiro de bacharelato, xa que implica a busca, lectura e selec-

ción de artigos de ciencia en medios de comunicación, e máis a localización e lectura parcial

da fonte académica orixinal como condición previa á redacción de cada entrada. 

ACCIÓNS de CONTRIBUCIÓN ao PLAN TIC
Utilización do equipamento: actividades e dificultades.

As aulas de  primeiro ciclo dispoñían de equipamento do  proxecto Abalar, pero parécenos

unha mala idea o emprego exclusivo de recursos informáticos, en ausencia de libro de tex-

to en papel e caderno tradicional. Dado que este criterio non é compartido polos responsa-

bles do proxecto na consellería, dende hai dous curso non se está a facer mantemento dos

equipos informáticos, parte dos cales xa non funcionan adecuadamente. Ao mesmo tempo

foise incrementando o número de alumnos por aula, de modo que a posibilidade de utiliza-

ción dos ultraportátiles é cada vez máis reducida. 

En primeiro curso a editorial dispón da versión interactiva dixital do mesmo. O departa-

mento pode xestionar a concesión de licenzas ao alumnado para a súa utilización.
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Todas as aulas de ESO e Bacharelato están equipadas con material informático (ordenador,

canón de proxección e pantalla interactiva),  pero o  software da pantallas interactivas é

unha cuestión .que non non está ben resolta. 

A editorial coa que se traballa nos grupos bilingües dispón da versión interactiva do libro de

texto que se pode utilizar na aula, o que inclúe audios especialmente útiles para a práctica

da escoita en inglés. Para os grupos en galego o material proporcionado pola editorial to-

davía está incompleto, e temos un acceso parcial.

As  aulas de ordenadores foron aumentando nos últimos anos, polo que esperamos non ter

problemas para dispoñer delas os días que se precisen para realizar actividades programa-

das como as que se indican: 

- Laboratorios virtuais, utilizando actividades ofertadas na rede.

- Outras actividades didácticas interactivas deseñadas por unha variedade de organismos
(universidades e centros de educación, asociacións profesionais, museos, etc).

- Obtención de datos para pequenos proxectos de investigación, ben de fontes científicas
profesionais (secuencias de ADN ou proteicas) ou de organismos especializadas (FAO,
OMS, IPCC, MeteoGalicia, etc). 

- Xestión da información obtida co microscopio do laboratorio, e compartida normalmente
a través de Aula Virtual. 

- Actividades de deseño proprio comentadas no apartado de “Aula Virtual”

Aula virtual

Cada curso vaise incrementando o número e contido dos cursos virtuais creados para as

materias do departamento, ademais existe algún curso específico do traballo de laboratorio

(deseñado no tempo en que a xefatura de estudo organizaba desdobres) e algún curso mul-

tidisciplinar no que participamos (como o adicado á viaxe de estudos a Londres con 4º de

ESO).

Ao mesmo tempo, vanse remodelando as actividades xa utilizadas en anos anteriores en

función da experiencia obtida. Tamén aumenta a variedade de formas de utilización da plata-

forma virtual, incluíndo:

 Repositorio de documentación utilizada en clase (presentacións de aula, apuntamen-
tos).

 Lugar de entrega de traballos a realizar fóra das horas lectivas.

 Vínculos a recursos externos, animacións, vídeos, simulacións, textos, actividades.

 Espazo de traballo, que permite seguir unha actividade programada (instrucións, docu-
mentación de base, documentos de traballo, espazo para a entrega). 
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 Lugar para compartir, especialmente mediante a realización colectiva de glosarios, ou a
posta en común mediante “wiki” de presentacións realizadas polo alumnado, de pro-
postas de proxecto ou dos resultados dos mesmos. En todo caso, hai que recoñecer
as limitacións na posibilidade de compartir utilizando estas aulas en Moodle.

Blog de aula

As aulas virtuais en Moodle permiten establecer un intercambio de información entre o pro-

fesor e cada un dos alumnos, pero funcionan mal para a interacción colectiva entre o propio

alumnado, así como no intercambio áxil de comentarios. Resulta máis evidente se o compa-

ramos cun blog, ferramenta que permite subsanar estas deficiencias e completar así as po-

sibilidades de intercambio de información. 

 Blog SCIENTIA, que despois de catro cursos como blog de CMC foi adquirindo un maior

nivel e complexidade nas achegas do alumnado. Isto debeuse a unha mellor caracteri-

zación do traballo a realizar, con deseño preciso da rúbrica para a avaliación, e ao seu

importante factor de ponderación na cualificación de cada avaliación (arredor do 50%).

Por un lado de lugar a moitos traballos de calidade, pero sobre todo permitía –e obriga-

ba- á interacción dentro do alumnado. Tiñan que ler e comentar os traballos dos com-

pañeiros/as, incluído a totalidade dos participantes, feito que permitía romper a barreiras

entre os grupos de aula do mesmo nivel.

Tras a desaparición desta materia como obrigatoria, este blog pasou varios cursos en

estado de hibernación, e retomouse o curso pasado para o alumnado de Ciencias da Te-

rra e Ambientais de 2º bacharelato No presente curso 2019-2020 utilizarase co alumna-

do de Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bac, aínda que con menor peso na avaliación.

 Blog  DORMICE,  en  inglés,  pensado  para  a  súa  utilización  cos  grupos  bilingües  de

ESO4. Despois dun par de anos de ausencia, o presente curso volvemos ter grupo. En

función do nivel de inglés e da dinámica deste grupo, tentaremos espertar de novo este

blog, xa que en definitiva a tradución do seu nome é leiróns. 

CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN

Nos últimos días de cada curso e as primeiras semanas do curso seguinte farase unha ava-

liación da programación para conseguir alcanzar mellor os obxectivos propostos. As contri-

bucións para realizar unha mellora poden xurdir en cada conversación entre compoñentes

do departamento, que se poderán comentar posteriormente en reunións formais.

Trátase de Avaliar os seguintes aspectos:

 Temporalización: revisión e proposta de axustes para os anos vindeiros á luz dos resulta-
dos acadados.
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 Contidos: adecuación do enfoque e das propostas de traballo.

 Actividades e traballos: revisarase avaliando o grao de participación dos alumnos e os re-
sultados.

 Criterios de avaliación:  avaliaranse o resultado das distintas ferramentas empregadas
(probas, traballos propostos, actividades...).

 Atención aos alumnos pendentes: avaliarase o rendemento e os resultados dos alumnos
pendentes.

 Adecuación da metodoloxía segundo os resultados da avaliación diagnóstico.

Esta programación foi aprobada polos compoñentes do Departamento de Bioloxía e Xeolo-

xía do IES Pontepedriña que figuran a continuación. O profesorado poderá realizar adapta-

cións no seu traballo diario na aula, tanto na profundidade do estudo de determinados conti-

dos como na temporalización dos mesmos, en función das características peculiares de

cada grupo asignado.

En Santiago de Compostela a 27 de Setembro do 2019.

Compoñentes do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES Pontepedriña:

Nicolás Lucas Domínguez Mª Carmen Souto Basadre

(XEFE DE DEPARTAMENTO)

Mª Inmaculada Riballo Riballo

127 de 132


	proGRAMACIÓN DOCENTE
	departamento de bioloxía e xeoloxía
	curso 2019-2020
	I.E.S. PONTEPEDRIÑA
	Marco Normativo
	O deseño da programación efectuada polo departamento ten como referencia o seguinte marco legal:
	Na programación das materias de 2º de bacharelato obxecto de avaliación nas ABAU (neste curso unicamente a Bioloxía) terase en conta a lexislación específica ao respecto: Resolución do 27 de Marzo de 2018 (mentres non se publique instrución novas en relación aos cambios xa previstos para o curso 2018-2029. Tómanse tamén en consideración as directrices que establecen os Grupos de Traballo das materias respectivas e que se atopan dispoñibles na páxina da CIUG. Neste curso en concreto, só hai grupo para a materia Bioloxía: http://ciug.gal/grupos/bioloxia.php
	Contextualización
	CURSOS E GRUPOS DEPENDENTES DO DEPARTAMENTO
	Durante o Curso 2019-2020 o departamento ten ao seu cargo os grupos seguintes:
	MATERIA
	CURSO
	GRUPOS
	H/Seman
	HORAS
	ESO
	BIOLOXÍA e XEOLOXÍA
	HORTICULTURA ECOLÓXICA
	BIOLOXÍA e XEOLOXÍA
	BIOLOGY & GEOLOGY
	BIOLOXÍA e XEOLOXÍA
	BIOLOGY & GEOLOGY
	1º ESO
	2º ESO
	3º ESO
	3º ESO
	4º ESO
	4º ESO
	4
	2
	2
	2
	2
	1
	4
	1
	2
	2
	3
	3
	16
	2
	4
	2
	6
	3
	BACHARELATO
	BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
	BIOLOXÍA
	XEOLOXÍA
	1º Bac
	2º Bac
	2º Bac
	2
	1
	1
	4
	4
	4
	8
	4
	4
	Reducións
	horarias
	Xefatura Departamento
	Seccións Bilingües
	3º ESO / 4º ESO
	1
	2
	HORAS TOTAIS MATERIAS DO DEPARTAMENTO
	52
	MATERIAS AFÍNS
	Departamento de Matemáticas
	MATEMÁTICAS
	1º ESO
	1
	5
	5
	Departamento de Física e Química
	FÍSICA E QUÍMICA
	2º ESO
	1
	3
	3
	HORAS TOTAIS ASIGNADAS AO DEPARTAMENTO
	60
	Coa dispersión en materias optativas ofertadas polo centro, non houbo solicitudes de matrícula suficientes para formar grupos de Cultura Científica (4ª ESO, 1º BAC).
	O departamento ofrece unha materia propia de libre configuración: “Horticultura ecolóxica e nutrición”, este curso só en 2º de ESO, aproveitando a experiencia e material acumulado despois de moitos anos de ofertar unha materia semellante para o extinto Programa de Diversificación Curricular.
	Facémonos cargo tamén de oito horas dos departamentos de Matemáticas e de Física e Química, correspondentes materias de 1º e 2º de ESO.
	COMPOÑENTES do DEPARTAMENTO. ASIGNACIÓN de CURSOS
	Nicolás Lucas Domínguez (desempeña o cargo de xefe de departamento):
	Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO 1 grupo
	Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO 2 grupos
	Biology & Geology (seccións bilingües) 4º ESO 1 grupo
	Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato 1 grupo
	Bioloxía 2º  Bacharelato 1 grupo
	Mª Inmaculada Riballo Riballo:
	Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO 2 grupos
	Biology & Geology (seccións bilingües) 3º ESO 1 grupo
	Xeoloxía 2º  Bacharelato 1 grupo
	Matemáticas 1º ESO 1 grupo
	Mª Carmen Souto Basadre
	Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO 2 grupos
	Horticultura ecolóxica 2º ESO 2 grupos
	Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO 1 grupo
	Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato 1 grupo
	Física e Química de 2º ESO 1 grupo
	Competencia en comunicación lingüística
	Competencia matemática
	Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico:
	Tratamento da información e competencia dixital
	Competencia social e cidadá
	Competencia para aprender a aprender
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	A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico recae de xeito importante sobre esta área na cal o alumnado aprende os conceptos básicos que lle permitan a análise desde diferentes eidos do coñecemento científico da materia, dos seres vivos, dos fenómenos naturais, das súas transformacións, dos seus efectos sobre o ambiente e a saúde, dos cambios e dos obxectos tecnolóxicos.
	A área de ciencias da natureza contribúe á competencia de tratamento da información e competencia dixital, xa que se traballan habilidades para identificar, contextualizar, relacionar e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e presentada en diversas linguaxes propias das tecnoloxías da información e comunicación tales son os buscadores pola internet, os documentos dixitais, foros, chats, mensaxería, xornais dixitais, revistas divulgativas na web, presentacións electrónicas e simulacións interactivas. Non debemos deixar ao marxe a necesidade de fomentar unha actitude crítica reflexiva sobre as informacións de tipo científico que achegan as tecnoloxías da información e a comunicación, fomentando tamén comportamentos favorables ao emprego destas tecnoloxías, pero evitando o seu emprego indiscriminado.
	É importante incidir na idea de que na Ciencia traballase con modelos. Así, trataremos de insistir en que son modelos teóricos los que empregamos nas representacións de datos por medio de programas informáticos, cando se realizan experiencias virtuais para contrastalas coas reais, cando se representan estruturas moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións problemáticas representadas de xeito virtual coa axuda dos ordenadores. Preténdese completar a formación dos alumnos neste xeito de entender a información e os soportes dixitais.
	En relación coa competencia social e cidadá, esta área trata de dotar o alumnado das habilidades necesarias para comprender a problemática actual en relación coa súa persoa, co resto da sociedade e co planeta. A aproximación do currículo á situación concreta na cal se vive facilita a participación activa do alumnado en actividades que impliquen esa cidadanía responsable cos recursos naturais e o futuro do planeta. As ciencias da natureza contribuirán a coñecer e aceptar o funcionamento do corpo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e ser críticos cos hábitos sociais pouco saudables e a contribuír á conservación e mellora do ambiente.
	Desde a área de ciencias contribuirase a desenvolver esta competencia cando se promove a presentación das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se lles deixa ás alumnas e aos alumnos a liberdade de elixir os ditos formatos estéticos e artísticos, cando se utilizan os museos de ciencias para espallar os xeitos de pensar ou facer doutras culturas, ou nas exposicións relacionadas co ámbito científico, como medio de coñecer, comprender e gozar do coñecemento científico.
	O desenvolvemento das competencias básicas desde os ámbitos científico e tecnolóxico, nun mundo en continuo e acelerado cambio, implica espertar inquedanzas e motivacións cara á aprendizaxe permanente. Cando afloran as ideas previas do alumnado sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa que se está a promover que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus propios coñecementos e limitacións. Neste sentido empregarase a historia da ciencia para que os estudantes non caian no desánimo de estar case sempre errados nas súas concepcións, cando ata os máis grandes científicos experimentaron erros e resistencias ás novas ideas.
	A necesidade de tomar as diferentes medidas para a atención á diversidade será detectada na avaliación inicial que cada membro do departamento fará na súa aula. Unha vez feita esa avaliación inicial consideraremos dúas situacións:
	A) Atención á diversidade que se corresponde coa heteroxeneidade de coñecementos e capacidades que hai nun grupo e que non require medidas especiais de atención. Esta situación deberá resolvela o profesor na súa aula tendo en conta, á hora de deseñar as actividades, que terán que ser de diferentes niveis de dificultade e que non todo o alumnado da clase terá que facer as mesmas. Proporanse tamén actividades de recuperación e ampliación que chegarán ós distintos tipos de alumnos. Ademais as distintas formas de agrupamento para os traballos de clase favorecerá, a interrelación e axuda entre compañeiros.
	B) Atención á diversidade que require medidas especiais de atención. Para resolver esta situación o contarase coa axuda do Departamento de Orientación que ten un psicólogo, un especialista en logopedia e unha pedagoga-terapeuta. Este Departamento axudará ao profesorado de Bioloxía e Xeoloxía a diagnosticar as necesidades educativas especiais e, se é o caso, a tomar as correspondentes medidas especiais de atención a diversidade.
	CIENCIAS DA NATUREZA - PRIMEIRO ESO
	Un 90% vai reflectir os resultados en exames e probas escritas curtas realizadas, máis o proxecto de investigación e outros traballos a realizar. O 10% restante corresponde ao traballo na clase, e ao traballo en casa reflectido o caderno.
	Convocarase polo menos 2 EXAMES por avaliación e neles estará reflectida a puntuación de cada pregunta. Os exames constarán de preguntas de “citar, indicar, relacionar, explicar e definir” para dar cumprimento aos diferentes aspectos cognitivos propios da idade tendo en conta os estándares de aprendizaxe avaliables que figuran no currículo e que se detallan nesta programación.
	Para cada traballo, proxecto ou presentación, a nota consistirá en:
	Para aprobar cada avaliación hai que ter como mínimo 5 puntos, realizando a media ponderada das diferentes cualificacións tal como se acaba de indicar.
	Realizaranse probas escritas de recuperación despois da primeira e e segunda avaliacións. Así mesmo poderá abrirse un novo prazo para a entrega de traballos non presentados no seu momento ou para mellorar a cualificación neses apartados.
	A cualificación final do xuño será a resultante de facer a media das cualificacións obtidas durante o curso antes do redondeo. Será a cifra resultante a que se redondee segundo a normativa.
	No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro será a resultante de redondear o resultado da única proba escrita que se convoque.
	En caso necesario, empregarase tamén a versión simplificada BX 1D para a Diversidade, tal como se aclara no apartado anterior. Ademais na aula utilízanse libros de texto dispoñibles, vídeo-noticias de prensa. Lamentablemente, os equipos do proxecto Abalar, unha vez eliminado o servicio técnico de asistencia, están cada ano en peores condicións, polo que todo parece indicar que o seu uso -e dos materiais didácticas asociados- vai ir desaparecendo.
	HORTICULTURA – SEGUNDO ESO
	1. Comprender e expresar mensaxes científicos utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade asi como outros sistemas de anotación e de representación cando sexa necesario
	2. Utilizar algúns conceptos básicos da Bioloxía e Xeoloxía para elaborar, interpretar, analizar e valorar aspectos relacionados coa nutrición humana e o manexo dunha horta ecolóxica como soporte desta opción saudable.
	3. Participar na planificación e realización en equipo de actividades, valorando as aportacións propias e alleas en función dos obxectivos establecidos, mostrando unha actitude flexible e de colaboración e asumindo responsabilidades no desenvolvemento de tarefas.
	4. Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións relacionadas coa alimentación humana actual, mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en diferentes fontes.
	5. Afianzar hábitos de cuidado e saúde corporal que propicien un clima individual e social sano e saudable.
	6. Apreciar a importancia da formación na Ciencia nas actividades cotiáns, e adoptar unha actitude crítica e fundamentada ante problemas que se peesentan hoxe en día relacionados coa nosa alimentación e saúde.
	Describir impactos da agricultura convencional e comparar coa agricultura ecolóxica.
	Establecer relacións entre o consumo de vexetais e a saúde.
	Coñecer a importancia da agricultura na nosa sociedade.
	Relacionar prácticas agrícolas, calidade e cantidade de produtos agrícolas e boa saúde.
	Xustificar a elección de vexetais na nosa dieta.
	Relacionar o consumo de abonos químicos, herbicidas e pesticidas con algunhas alteracións da saúde.
	Manexo de utensilios con prácticas de seguridade e prevención de riscos.
	Participación no traballo en grupo.
	Seguimento das instrucións.
	BIOLOXIA e XEOLOXIA -TERCEIRO ESO
	- Manexo individual do microscopio de alumno (enfoque e optimización do visionado co usos do condensador e diafragma).
	- Realización de preparacións biolóxicas (fixación, tinguidura, montaxe).
	- Manexo dos microscopios “de profesor” con cámara dixital conectados a equipo informático.
	- Utilización de software de captura e procesado básico da imaxe.
	- Familiarización no uso da Aula Virtual como fonte de material para realizar os informes e como lugar de entrega dos mesmos
	Uso do microscopio e do software relacionado.
	tinguidura e montaxe de preparacións: comparación de células animais (epitelio da mucosa oral humana) con células procariotas (bacterias da boca).
	Observación de células vexetais (epiteliais e estomáticas) na epiderme de Alium. Diferenzas entre especies (A. cepa e A. ampeloprasum), variedades da mesma especie (cebola branca e morada), cara cóncava ou convexa dos catáfilos).
	Observación de microorganismos nunha infusión I (etapa inicial de sucesión). Campo escuro.
	Observación de microorganismos nunha infusión II (etapa madura de sucesión).
	Utilización da lupa binocular para a identificación do principais grupos de invertebrados indicadores de calidade de auga. (A realizar tras unha sesión de campo no río Sar para a recollida de datos cuantitativas e cualitativos).
	Unidade 0. Divulgación científica e proxecto de investigación

	O 90% reflectirá os resultados en exames e probas escritas curtas realizadas, o restante 10% corresponde a algún traballo proposto (se non se pide ningún os exames serán o 100% da cualificación).
	Convocaranse polo menos dous exames por avaliación e neles estará reflectida a puntuación de cada pregunta. Poderáselle propoñer ao alumnado que acade menos dun 3,5 no primeira proba que escolla para a segunda un modelo de exame cos contidos de toda avaliación.
	Para aprobar cada avaliación hai que ter como mínimo 5 puntos, realizando a media ponderada das diferentes cualificacións tal como se acaba de indicar, e realizando a continuación o redondeo ao enteiro máis próximo.
	Realizaranse probas escritas de recuperación, as datas serán fixadas polo profesorado de cada grupo, o cal comunicarán a cada grupo se estas recuperacións se van facer para cada exame suspenso ou pola totalidade da avaliación non superada.
	A cualificación final de xuño obtense da media das cualificacións obtidas durante o curso antes do redondeo; esta cifra resultante é a que se redondea segundo a normativa.
	No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro será a resultante de redondear o resultado da única proba escrita que se convoque.
	Bioloxia e Xeoloxia- Sección bilingüe (inglés)
	a) Comprender textos relacionados coa ciencia en inglés, extraídos de material curricular nesta lingua.
	b) Utilización da lingua inglesa na aula, falada e escrita, tanto no uso coloquial nas relacións entre o alumnado, coa profesora, e principalmente no uso máis formal relacionado coa ciencia.
	c) Lectura de libros en inglés relacionados coa materia.
	Utilización da lingua inglesa escrita, como reforzo dos contidos conceptuais e para traballar os contidos procedementais e actitudinais. O alumnado levará como traballo para casa este material curricular en inglés, co obxectivo de traer preparado o traballo que será comentado na aula en inglés.
	A utilización do inglés falado na aula no alumnado poderá ser recompensado nas cualificacións.
	Utilizarase como libros de textos do proxecto CLIL da editorial Oxford. En particular o libro que se centra nos aspectos esenciais ou nucleares dos contidos do curriculum (Core concepts. Tamén traballaremos coa aula virtual do centro e a ampla gama de recursos educativos de Internet.
	Os obxectivos, procedementos, mínimos, metodoloxía e cualificación serán semellantes aos grupos non bilingües, salvo que as linguas vehiculares serán o galego e predominantemente o inglés. Evidentemente, é normal que o proceso vaia máis lento ao comezos e que se deba empregar máis tempo en comprobar a comprensión e para reforzar elementos lingüísticos.
	Os exames serán en inglés, polo menos o 50%.
	BIOLOXIA e XEOLOXIA - CUARTO ESO
	Unidade 0. Divulgación científica e proxecto de investigación

	TRABALLO cun ARTIGO CIENTÍFICO -TAC: [AO LONGO DE TODO O CURSO]. Periódicamente o alumnado deberá seleccionar un artigo publicado nun xornal, revista de divulgación (en edición impresa ou dixital), relacionado coa ciencia e tecnoloxía. Con cada TAC deberá realizar un pequeno informe que será avaliado de 0 a 10 puntos. A media dos TAC correspondentes a cada avaliación representarán o 10% da cualificación.
	Identificación de
	Busca da fonte orixinal
	Elaboración de preguntas e suxerencias de tipo persoal relativas ao tema escollido.

	PROXECTO DE INVESTIGACIÓN: Estudo do ecosistema INTERMAREAL [AVAL 3]
	PRIMEIRA AVALIACIÓN
	TERCEIRA AVALIACIÓN
	Unidade 0. Divulgación científica e proxecto de investigación


	PROXECTO DE ESTUDO DO MEDIO INTERMAREAL - ALTERNATIVAS
	Traballo previo á saída: Busca, análise e interpretación de datos oceanográficos; recompilación de información (clasificación dos seres vivos, flora e fauna de áreas intermareais, xeoloxía da zona a estudar); establecemento dos problemas a estudar (zonación, organización de charcas intermareais, mimetismo e outras adaptacións, etc); posta a punto das técnicas e ferramentas a empregar (transectos, cadrados de mostraxe, estimación de distribución e abundancia, medición de parámetros físico-químicos, organización da toma de datos no campo.
	Saída ao campo, considerámola como unha actividade lectiva indispensable para realizar as observacións segundo o planeado previamente.
	Traballo posterior de organización, síntese de resultados, elaboración de conclusións e presentación final do informe.
	A realización de traballo de campo deste tipo está condicionado por factores que están fóra do control nunha planificación. Son poucos os días utilizables (coincidencia dunha boa baixamar cun día lectivo e no tramo horario compatible cunha saída a realizar dende Santiago) pero e moitos os factores que poden impedir o aproveitamento dalgunha desas datas -entre as que están as condicións meteorolóxicas adversas- e eliminar por completo a posibilidade da súa realización por parte dalgún grupo ou mesmo da totalidade deles. Ademais tanto o traballo de campo como o de laboratorio entrañan evidentes riscos engadidos, e precisan dunha adecuada ratio profesorado/alumno (o que pode limitar as actividades de campo a un único grupo). Tamén precisan dunha determinada disposición e actitude por parte do alumnado; se as condicións axeitadas non se cumpren, poderase prescindir destas actividades.
	Alternativamente, pódese traballar no campo en ecosistemas fluviais ou forestais (como fixemos o 2017-2018 cos incendios, actividade que, se ben levou un primeiro premio mundial, non estaba previamente planificada, sendo a nosa resposta a unhas condicións particulares: os incendios de outono 2017).
	En definitiva, tanto as actividades prácticas que se realicen, igual que os contidos teóricos que se abordarán -e a súa profundidade- resultan dunha contextualización ás particulares condicións de cada ano académico. Hai tanto factores intrínsecos (as peculiaridades do alumnado e a dinámica do grupo) como extrínsecos (acontecementos recentes relevantes: catástrofes naturais, impactos da actividade humana, descubrimentos científicos particularmente importantes ou polémicos), que son imprevisibles ao inicio do curso, polo que se realiza un axuste en tempo real, en moitas ocasións buscando un acordo previo co alumnado.
	Faránse dous exames por avaliación, en función das particularidades de cada grupo de alumnado pódese dividir en dúas partes algún dos bloques para a realización por separado das probas (especialmente en Bioloxía). A media ponderada calcúlase con factores especificados e expostos antes da realización dos exames; poderase chegar a acordo maioritario co alumnado para establecer os factores de ponderación (estes acordos previos permitirán incluso eliminar algún exame subindo a ponderación dalgún traballo relevante que se propoña). En calquera caso, as ponderación establecidas serán expostas previamente en aula virtual. Tamén se avalía en probas independentes certos contidos prácticos (por exemplo problemas de xenética, 80% do bloque).
	Nos exames avalíanse contidos conceptuais (enunciar, describir, definir) e destrezas procedementais (relacionar, comparar, aplicar a casos, interpretar). Isto inclúe interpretación de esquemas e imaxes, e manexo de información cuantitativa en táboas e gráficos.
	Para aprobar cada avaliación hai que ter como mínimo 5 puntos, realizando a media ponderada das diferentes cualificacións, e facendo un redondeo final ao enteiro máis próximo.
	Para alumnado con dificultades especiais, e de acordo co gabinete de orientación, adaptaranse as probas e os instrumentos de avaliación ás características particulares
	Realizaranse probas escritas de recuperación dos distintos exames nos meses de Maio e Xuño. É o mesmo alumnado quen decide que probas quere repetir, utilizándose o mellor resultado para realizar a cualificación final. En principio o profesor admite a realización destas probas en horario de tarde (como se fai coas probas de materias pendentes) sempre que haxa un acordo ao respecto por parte do alumnado implicado.
	A cualificación final de xuño será a resultante de facer a media das cualificacións obtidas durante o curso antes do redondeo. Será a cifra resultante a que se redondee segundo a normativa.
	No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro será a resultante de redondear o resultado da única proba escrita que se convoque.
	Bioloxia e Xeoloxía- Sección bilingüe (inglés)
	a) Comprender textos relacionados coa ciencia en inglés, extraídos de material curricular nesta lingua.
	b) Utilización da lingua inglesa na aula, falada e escrita, tanto no uso coloquial nas relacións entre o alumnado, como entre éste e o profesor, e principalmente no uso máis formal relacionado coa ciencia.
	c) Escritura no blog “Dormice”; resumo de artigos de divulgación científica, localización da fonte académica orixinal, e opinión persoal. En cada avaliación realízase unha entrada máis dous comentarios ao traballo dos compañeiros.
	Utilización da lingua inglesa como norma na aula, tanto falada e escrita. En caso necesario para explicacións complexas se alternará o inglés co galego (na mesma frase, traducindo palabras soltas ou para repetir a explicación na outra lingua).
	A utilización do inglés falado na aula por parte do alumnado supón en xeral un esforzo adicional que poderá ser recompensado nas cualificacións.
	Utilizarase como libro de texto o do proxecto CLIL da editorial Oxford (Inicia Dual). O texto impreso presenta unha versión en volume único e outra en tres volumes.
	Tamén traballaremos coa aula virtual do centro, que permite integrar e a ampla gama de recursos educativos de Internet que se atopan precisamente en inglés. Ademais podemos completar aspectos que están insuficientemente tratados no libro de texto.
	Os obxectivos, procedementos, mínimos, metodoloxía e cualificación serán semellantes aos grupos non bilingües, salvo que as linguas vehiculares serán o galego e predominantemente o inglés. Evidentemente, é normal que o proceso vaia máis lento ao comezos e que se deba empregar máis tempo en comprobar a comprensión e para reforzar elementos lingüísticos.
	Os exames estarán en inglés; o alumnado poderá resolver no momento calquera dúbida de tradución que teña. Tamén terá dereito a escoller a lingua de resposta sen menoscabo na puntuación. Tampouco rebaixarán puntuación as incorreccións lingüísticas de quen escolla realizar as probas en inglés.
	Competencia en comunicación lingüística (CCL)
	Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)
	Competencia dixital (CD)
	Competencia de aprender a aprender (CAA).
	Competencias sociais e cívicas (CSC).
	Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
	Competencias de conciencia e expresións culturais (CCEC).

	CRITERIOS METODOLÓXICOS
	ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS
	As estratexias expositivas.- Preséntanlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para as formulacións introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só con axudas indirectas.
	As estratexias de indagación.- Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a situacións problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así adquirilos de forma consistente.
	ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
	Criterios para a selección das actividades.- Tanto no libro de texto como na web, preséntanse actividades de diverso tipo para cuxa selección se seguiron os criterios seguintes:
	Tipos de actividades.- Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se encadra dentro das categorías seguintes:
	En cada un dos grandes subapartados nos que se estruturan as unidades didácticas propóñense actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise, interpretación e ampliación de conceptos.
	Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de definición, afianzamento e síntese de contidos.
	BIOLOXÍA e XEOLOXÍA - PRIMEIRO BACHARELATO
	En Bioloxía seguiuse un desenvolvemento de complexidade crecente, sinalando as bases dos niveis máis simples (molecular, celular e tisular) antes de afrontar os complexos sistemas e relacións dos individuos.
	Pareceunos conveniente asentar as bases moleculares da materia viva, porque a experiencia dinos que o alumnado carente desta información non é capaz dunha comprensión adecuada dos procesos metabólicos e fisiolóxicos que deberán ser abordados ao tratar da fisioloxía.
	Aquelas unidades que tratan contidos relativos á fisioloxía dotáronse da mesma estrutura interna, de modo que o alumnado vexa facilitada a súa tarefa ao recoñecer certos elementos e organización común en todas estas unidades. Estes elementos consisten nunha introdución e nunha valoración do papel biolóxico da función considerada, a base anatómica que a sustenta, e a descrición dos procesos fisiolóxicos que a desenvolven. Ademais tratouse un enfoque comparado entre os diferentes grupos de animais, de modo que se analice o desenvolvemento da mesma función como logro evolutivo.
	En Xeoloxía, optouse por comezar dando unha visión global do planeta, tanto no relativo á súa estrutura como á súa composición, destacando a importancia da tectónica de placas como o contexto onde teñen lugar a maioría dos procesos xeolóxicos, para rematar co estudo dos ambientes e dos procesos petroxenéticos, tanto internos como externos.
	Unidade 1. A materia viva: biomoléculas e metabolismo

	OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	Unidade 2. Seres vivos e organización celular

	OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	Unidade 3. Os tecidos
	Unidade 4. Funcións de reprodución
	Unidade 5. Biodiversidade e conservación
	Unidade 6. Clasificación biolóxica e evolución
	Unidade 7. As plantas
	Unidade 8. A nutrición nos animais I: dixestivo e circulatorio

	OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	Unidade 9. A nutrición nos animais II: respiratorio e excretor

	OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	Unidade 10. A relación nos animais
	Unidade 11. Estrutura, composición e dinámica terrestre
	Unidade 12. Procesos endóxenos e esóxenos

	OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	Unidade 13. Estratigrafía e historia da Terra
	TRABALLO experimental DE INVESTIGACIÓN
	TRABALLO DE INVESTIGACIÓN filoxenética
	En grupos de dous compoñentes débese realizar un traballo de investigación utilizando bases de datos de proteínas con libre acceso, en particular as da Colaboración UniProt . O traballo preséntase en modo póster, inclúe a arbore filoxenética de polo menos doce especies obtidas a partir da comparación de secuencias aminoacídicas dunha proteína en particular. En caso de que sexa posible, haberá unha exposición oral e comentario do proceso e resultados con cada grupo.
	TRABALLO no blog scientia
	Actividade relacionada coa aprendizaxe das destrezas en comunicación científica. Realízase mediante a escritura de entradas nun blog de aula seguindo un sistema bastante pautado para a escritura de artigos de divulgación científica: necesariamente a entrada no blog deberá partir dun artigo nos medios de comunicación que faga referencia a unha publicación recente nalgunha revista académica. A correcta redacción do post inclúe localizar esta fonte académica orixinal e extraer dela algunha información adicional relevante. A interacción entre o alumnado lógrase a través dos comentarios ás entradas das compañeiras.
	ACTIVIDADES DE CAMPO

	> ecosistemas próximos río/ pradaira / bosque
	> afloramentos rochosos e edáficos, materiais xeolóxicos en edificacións
	Actividades de LABORATORIO

	frecuencia cardíaca e intercambio gasoso
	fotosíntese e respiración vexetal
	Laboratorios virtuais

	Faranse preferentemente dous exames por avaliación. Cando os bloque de contidos non sexan moi dispares, no segundo poderán entrar preguntas do primeiro (de modo que participará no proceso de recuperación). A media destes exames representará polo menos o 70 % da cualificación de cada avaliación, o peso concreto está en función dos traballos que soliciten, tal como se indica no seguinte item.
	Os traballos complementarios aportarán entre o 10 e 30% da cualificación da avaliación. Se o profesorado a cargo non pide traballo algún para algún grupo e avaliación en particular, a cualificación dependerá exclusivamente dos resultados dos exames. En calquera caso, deberá quedar establecido antes da realización da segunda proba de cada avaliación que traballos se van solicitar e a súa ponderación. Para iso poderase buscar un acordo co alumnado, e as decisións serán publicadas como mínimo no curso correspondente de Aula Virtual. Establécense varias categorías de traballos en relación á súa ponderación:
	Para aprobar cada avaliación hai que ter como mínimo 5 puntos, realizando a media ponderada das diferentes cualificacións tal como se acaba de indicar, e redondeando o resultado ao enteiro máis próximo.
	Ao final do curso pode haber unha convocatoria que permita repetir cada exame suspenso, a criterio do alumnado implicado. En caso de que sexan varias as recuperacións a realizar indicarase que preguntas hai que contestar en cada exame. En principio o profesorado contempla a posibilidade da realización destas probas en horario de tarde (como se fai coas probas de materias pendentes) sempre que haxa un acordo ao respecto por parte do alumnado implicado.
	A cualificación final de xuño será a resultante de facer a media de cada avaliación, unha vez actualizada no seu caso segundo o resultado das recuperacións (conta o mellor resultado obtido).
	No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro será a resultante de redondear o resultado da única proba escrita que se convoque.
	Libro de texto (Bioloxía e Xeoloxía, Editorial Vicens Vives, 2016), outros libros de texto, guías de campo.
	AULA VIRTUAL Materiais de apoio (presentacións de aula, esquemas e apuntes), material seleccionado da web (videos, animacións, laboratorios virtuais, actividades interactivas), imaxes e outros datos producidos nas actividades prácticas.
	BIOLOXÍA- SEGUNDO BACHARELATO
	PRIMEIRA AVALIACIÓN
	BLOQUE I: A BASE MOLECULAR FÍSICO-QUÍMICA DA VIDA.


	1. Fundamento da bioquímica
	1.1. Bases físico-químicas da vida.
	1.2. Biolementos, auga e sales minerais.
	2. Biomoléculas.
	2.1. Glícidos.
	2.2. Lípidos.
	2.3. Proteínas e enzimas.
	2.4. Ácidos nucleicos.
	SEGUNDA AVALIACIÓN

	BLOQUE II: MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR.
	3. Organización celular.
	3.1. Célula procariota e eucariota
	3.2. Envolturas, citosol, citoesqueleto, orgánulos membranosos e non membranosos.
	3.3. Ciclo celular; mitose e meiose
	3.4. Transporte e membrana, tráfico intracelular.
	3.5. Metabolismo
	3.5.1. Catabolismo
	3.5.1. Anabolismo
	3.5.1. Fotosíntese
	BLOQUE III. XENÉTICA E EVOLUCIÓN

	4. Xenética molecular.
	4.1. Replicación, transcrición e tradución
	4.2. Regulación da expresión xenética
	TERCEIRA AVALIACIÓN

	5. Xenética mendeliana.
	6. Mutación, xenética de poboacións e evolución
	BLOQUE IV: MICROBIOLOXÍA E BIOTECNOLOXÍA.

	7. Microorganismos.
	7.1. Clasificación (virus, bacterias, fungos, protozoos,algas)
	7.2. Microorganismo e ambiente
	7.3. Microbioloxía industrial
	7.3. Microorganismos patóxenos
	8. Biotecnoloxía.
	BLOQUE V. INMUNOLOXÍA

	9. Inmunidade e sistema inmunitario.
	9.1. Defense inespecífia e específica. Mecanismos.
	9.2. Inmunoestimulación: vacinas e soros
	9.3. Alteracións do sistema inmune. A SIDA.
	Os indicados en cursiva son aqueles que deberán acadarse co grao “En vías de adquisición”
	Os restantes deberán selo no grao “Adquirido”.
	Práctica 1. Determinación e observación de principios inmediatos en alimentos: azucres redutores (tinguidura con reactivo de Fehling), amidón (tinguidura con Lugol), lípidos (tinguidura con Sudán III) e proteínas (reacción de Biuret).
	Obxectivos:
	Identificación de principios inmediatos mediante ensaios simples de laboratorio
	Caracterización dos distintos tipos de moléculas en función das súas propiedades químicas.
	Valorar a importancia das técnicas de identificación para detectar fraudes alimentarios.
	Práctica 2. Estudio da mitose en células de raíz de cebola: tinguidura con fucsina ácida e/ou orceína.
	Obxectivos:
	Observación de cromosomas e estudo das etapas da mitose.
	Adquirir experiencia na utilización de técnicas de procesamento de tecidos para o seu estudio á microscopía óptica.
	Coñecer o manexo do microscopio óptico.
	Valorar a contribución decisiva da microscopía no estudio e coñecemento da célula.
	Práctica 3. Observación de bacterias: tinguidura de Gram (sarro dental, iogur)
	Obxectivos:
	Utilización de técnicas sinxelas para a observación de microorganismos.
	Coñecer o manexo do microscopio óptico para a observación de bacterias.
	Coñecer e manexar as unidades de medida das células.
	Recoñecer os distintos modelos de parede bacteriana.
	- As ofertadas no programa “A Ponte entre o Ensino Medio e a USC”.
	Nesta materia estanse a seguir as orientacións do Grupo de Traballo de Bioloxía. As probas constarán do mesmo tipo de cuestións que o modelo da ABAU e a mesma duración (90 min).
	Haberá dous exames por avaliación, a partir da segunda proba escrita entrarán cuestións dos temas anteriores.
	- Cada exame poderá ter ou non dúas opcións alternativas, pero o 40% das cuestións propostas corresponderan a contidos dos exames previos e o restante 60% a contidos novos, ainda non avaliados.
	- As notas de exame que alcancen o 8 serán favorecidas cun factor 1,1.
	Ao final de curso haberá un exame final obrigatorio que valerá como recuperación dos exames suspensos. Segundo demanda, poderase tamén planificar exames soltos de recuperación antes do mes de maio.
	A cualificación final de xuño será a resultante de facer a media das cualificacións obtidas durante o curso antes do redondeo. Será a cifra resultante a que se redondee segundo a normativa.
	No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria, a realizar a finais do mes de xuño, será a resultante de redondear o cualificación da única proba escrita que se convoque.
	XEOLOXÍA - SEGUNDO BACHARELATO
	- Dispersión en exceso, temas moi diferentes (por exemplo B1.5 Planetoloxía) ou claramente complementarios (ex B6.1 debate sobre a idade da Terra).
	- Simple presentación de contidos (B5.2. e B5.3) que se amplían noutro lugar (de B5.4 a B5.12).
	- Demasiado detalle para o tempo dispoñible, por exemplo os relativos a estabilidade mineral (B2.7 e B2.8).
	- Contidos que forman parte do currículum da materia Ciencias da Terra e Medioambientais (bastantes apartados do bloque 7 de Riscos e do bloque 8 de Recursos)
	- Os relacionados cos aspectos prácticos que non se van avaliar nas ABAU (identificación de minerais B2.5, B2.6 e rochas, traballo práctico de campo (totalidade do bloque 10).
	PRIMEIRA AVALIACIÓN
	(I) O PLANETA TERRA E OS MATERIAIS XEOLÓXICOS.


	0. Introdución á Xeoloxía
	0.1. Especialidades da Xeoloxía.
	0.2. Tempo xeolóxico e principio fundamentais.
	1. Materiais xeolóxicos e a súa xénese.
	1.1. Minerais, os compoñentes das rochas.
	1.2. Magmatismo e rochas magmáticas.
	1.3. Metamorfismo e rochas metamórficas.
	1.4. Proceso sedimentario e rochas sedimentarias.
	SEGUNDA AVALIACIÓN

	(II) TECTÓNICA DE PLACAS.
	2. Tectónica de placas
	2.1. Límites de placa e a súa dinámica.
	2.2. Deformación e estruturas xeolóxicas. Oroxenia
	2.3. Relación co clima, petroxénese, sismicidade e vulcanismo.
	(III) PROCESOS XEOLÓXICOS EXTERNOS.
	3. Procesos externos e Xeomorfoloxía
	3.1. Axentes e motores dos procesos externos.
	3.2. Meteorización e edafoxénese.
	3.3. Acción e modelaxe en vertentes, fluvial, glaciar, mariña, eólica.
	3.4 Litoloxía e relevo (cárstico e granítico), relevo estrutural.
	TERCEIRA AVALIACIÓN

	(IV) XEOLOXÍA AMBIENTAL.
	4. Riscos e recursos xeolóxicos
	4.1. Riscos xeolóxicos.
	4.2. Recursos xeolóxicos.
	(V) TEMPO XEOLÓXICO E XEOLOXÍA HISTÓRICA.
	5. Tempo xeolóxico
	5.1. Métodos de datación.
	5.2. Tempo xeolóxico.
	6. Evolución xeolóxica rexional
	6.1. Dominios xeolóxicos en España e principais eventos .
	6.2. Evolución xeolóxica de Galicia e xeoloxía local.
	>>> XEOLOXÍA DE CAMPO <<<
	Os contidos prácticos correspondentes ao bloque 10 do currículum (cartografía xeolóxica, traballo de laboratorio e de campo iranse integrando ao longo do curso como complemento das unidades máis teóricas.
	Nesta materia estanse a seguir as orientacións do Grupo de Traballo de Xeoloxía. As probas constarán do mesmo tipo de cuestións que o modelo da ABAU e preferentemente coa mesma duración (90 min).
	En cada avaliación a nota obtida será media aritmética da cualificación nas probas escritas realizadas, que será redondeada ao enteiro máis próximo.
	No último trimestre o alumnado poderá optar a repetir algún dos exames realizados, conservándose a mellor cualificación obtida para calcular a media final.
	A cualificación final de xuño será a resultante de facer a media das cualificacións obtidas durante o curso antes do redondeo. A cifra resultante será a que se redondee segundo a normativa.
	No seu caso, a cualificación na convocatoria extraordinaria, a realizar a finais do mes de xuño, será a resultante de redondear o cualificación da única proba escrita que se convoque.
	AVALIACIÓN
	ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN
	Exames: Haberá un exame por avaliación. A nota do aprobado será 5. Os exames levarán indicada a puntuación de cada pregunta. O final de curso farase un exame de recuperación para os alumnos que teñan unha, dúas ou tres avaliacións suspensas.
	Cuestionarios
	ALUMNADO con MATERIAS PENDENTES, comentarios por CURSOS
	CALENDARIO DAS PROBAS DE RECUPERACIÓN
	- O calendario das probas escritas para recuperación de cada materia estará á fixado dende a Xefatura de estudos. Estes exames realizaránse polas tardes en catro semanas prefixadas (tres para sucesivas probas parciais, e a última para a realización dunha proba final en caso necesario).
	Exame 1 →  do 4 ao 8 de Novembro
	Exame 2 →  do 3 ao 7 de Febreiro
	Exame 3 →  do 20 ao 30 de Abril
	Final (ESO) →  do 4 ao 8 de Maio
	Outros aspectos xerais
	ACTIVIDADES PROPIAS DO DEPARTAMENTO: VISITAS ou TRABALLO DE CAMPO
	Actividades de Educación Ambiental do Concello de Santiago a través do Centro de Información Municipal de Parques e Xardíns (CIPX), Preferentemente para 1º de ESO (comunicaron o inicio da de programación de sensibilización ambiental para centros educativos).
	Saídas de campo xeolóxicas na contorna do Instituto, a realizar durante as sesións de clase, poderase tratar a ampliación a dúas sesión consecutivas previo acordo co profesorado implicado; para alumnado de 4º ESO.
	Charlas para alumnado de bacharelato escollidas entre a oferta do Programa “A Ponte entre o Ensino Medio e a USC”.
	Visitas á Rede de Infraestruturas de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tecnolóxico da USC (RIAIDT), Unidades de Microscopía electrónica e confocal, Espectrometría de masas, Análise instrumental, IR-Raman, e Raios X. A visita dura unha mañá, a realizar preferentemente en decembro, con alumnado de Bioloxía de Bac2, tamén para alumnado de Física que non teña bioloxía.
	Participación na XIII Olimpíada de Bioloxía, a fase autonómica galega será o día _ de xaneiro na facultade de Bioloxía da USC.
	Actividade “Laboratorio Aberto” do programa Xplore Health: a realizar nas instalacións da Domus. Solicitarase para un mércores de Febreiro o obradoiro “Investiga a vacina do VIH”, para alumnado de Bi-Xe de Bac1.
	Visita Museos Científicos Coruñeses (Domus + Aquarium Finisterrae), para grupos de 3º ESO. Solicitarase para finais de Xaneiro.
	Participación no UNISTEM Day 2020. Para alumnado de bioloxía de Bac2, a actividade ocupa unha mañá na facultade de medicina (non convocada, será probablemente en marzo). https://www.eurostemcell.org/es
	Saídas de campo naturalísticas na contorna do Instituto, a realizar durante as sesións de clase, poderase tratar a ampliación a dúas sesión consecutivas previo acordo co profesorado implicado: alumnado de 1º ESO. En posible colaboración co profesorado de educación física.
	Outras posibilidades serían actividades prácticas en centros de apoio a investigación como a Estación de Bioloxía Mariña da Graña ou a Estación Hidrobiolóxica “Encoro do Con”; xa realizadas en algunha outra ocasión, teñen moito interese xa que están conducidas polo própio persoal investigador, pero o custe –a sumar ao propio do transporte- pode ser unha limitación.
	ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OUTROS DEPARTAMENTOS
	Educación moral e cívica: A natureza do ámbito científico – matemático potencia a constancia no traballo, a valoración do esforzo, o rigor e o sentido crítico, que posibilitan o desenvolvemento dunha adecuada actitude moral e cívica no alumno. A superación de pequenas metas e a valoración do traballo ben feito fomentan o crecemento da autoestima e do sentido ético-moral das accións, o que lle serve ao alumno para tomar decisións dunha forma autónoma e crítica.
	Educación para a paz: É propio da aprendizaxe científica a realización de traballos en grupo que desenvolvan actitudes de colaboración, aceptación, diálogo e respecto cara os demais.
	Educación para a saúde: Tratarase a saúde nas súas diferentes dimensións: física, psíquica e social. A saúde física e psíquica está presente nas unidades referentes ao estudo da fisioloxía do corpo humano, facendo especial incidencia na adquisición de hábitos saudables. A saúde social se desenvolve nas unidades que fomentan o coñecemento e respecto do medio ambiente.
	Educación para a igualdade de oportunidades entre as persoas de distinto sexo e cultura: Realizaranse actividades concretas encamiñadas a resaltar a igualdade entre sexos e persoas de distintas culturas, e a adquirir unha actitude crítica ante a influencia das distintas fontes de información en este tema.
	Educación ambiental: Promoverase no alumno o coñecemento do medio de forma que sexa capaz de respectalo, gozalo e para que poida realizar un aproveitamento racional do mesmo.
	Educación sexual: É imprescindible que o alumno coñeza as bases fisiolóxicas da sexualidade, desenvolvendo hábitos saudables e unha completa aceptación de si mesmo e dos demais. Farase referencia a técnicas anticonceptivas e enfermidades de transmisión sexual, para potenciar condutas responsables.
	Educación do consumidor: Os hábitos de consumo responsables desenvolveranse desde un punto de vista instrumental (operacións básicas, cálculos de porcentaxes, estatística, etc.) e analítico (interpretación de etiquetados, factura da luz, etc.).
	Educación vial: A educación vial fomentarase desde conceptos xerais relacionados (xeometría, topografía, cinemática, etc.), así como a través de actividades concretas.
	 Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).
	 Saber as medidas organizativas que hai que adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de tempos de grupo para favorecer a intervención individual).
	 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que hai que adoptar, así como sobre os recursos que se van empregar.• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
	 Acoutar o intervalo de tempo e o modo no que se van avaliar os progresos destes estudantes.
	 Fixar o modo no que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes; especialmente, coa persoa titora.
	 Alumnado con problemas para conseguir os obxectivos mínimos propostos.
	 Alumnado que pode continuar avanzando na construción da súa aprendizaxe.
	No primeiro grupo pretenderemos que adquiran os contidos conceptuais máis elementais. En relación aos contidos procedementais serían fundamentais os referidos á información: obtención, tratamento e expresión; en canto ás actitudes: a autoestima, autonomía, hixiene e coidado corporal, así como a tolerancia e respecto ós demais.
	No segundo grupo, pódese ofrecer todo o que o alumnado demande coa única limitación do tempo, ten especial importancia para este alumnado as prácticas e o traballo do laboratorio e campo, xa que permiten á ampliación de coñecementos e a relación entre os coñecementos novos e os anteriores, así como a realización de traballos de ampliación e de afianzamento do aprendido.
	Utilización do equipamento: actividades e dificultades.
	As aulas de primeiro ciclo dispoñían de equipamento do proxecto Abalar, pero parécenos unha mala idea o emprego exclusivo de recursos informáticos, en ausencia de libro de texto en papel e caderno tradicional. Dado que este criterio non é compartido polos responsables do proxecto na consellería, dende hai dous curso non se está a facer mantemento dos equipos informáticos, parte dos cales xa non funcionan adecuadamente. Ao mesmo tempo foise incrementando o número de alumnos por aula, de modo que a posibilidade de utilización dos ultraportátiles é cada vez máis reducida.
	En primeiro curso a editorial dispón da versión interactiva dixital do mesmo. O departamento pode xestionar a concesión de licenzas ao alumnado para a súa utilización.
	Todas as aulas de ESO e Bacharelato están equipadas con material informático (ordenador, canón de proxección e pantalla interactiva), pero o software da pantallas interactivas é unha cuestión .que non non está ben resolta.
	A editorial coa que se traballa nos grupos bilingües dispón da versión interactiva do libro de texto que se pode utilizar na aula, o que inclúe audios especialmente útiles para a práctica da escoita en inglés. Para os grupos en galego o material proporcionado pola editorial todavía está incompleto, e temos un acceso parcial.
	As aulas de ordenadores foron aumentando nos últimos anos, polo que esperamos non ter problemas para dispoñer delas os días que se precisen para realizar actividades programadas como as que se indican:
	- Laboratorios virtuais, utilizando actividades ofertadas na rede.
	- Outras actividades didácticas interactivas deseñadas por unha variedade de organismos (universidades e centros de educación, asociacións profesionais, museos, etc).
	- Obtención de datos para pequenos proxectos de investigación, ben de fontes científicas profesionais (secuencias de ADN ou proteicas) ou de organismos especializadas (FAO, OMS, IPCC, MeteoGalicia, etc).
	- Xestión da información obtida co microscopio do laboratorio, e compartida normalmente a través de Aula Virtual.
	- Actividades de deseño proprio comentadas no apartado de “Aula Virtual”
	Aula virtual
	 Repositorio de documentación utilizada en clase (presentacións de aula, apuntamentos).
	 Lugar de entrega de traballos a realizar fóra das horas lectivas.
	 Vínculos a recursos externos, animacións, vídeos, simulacións, textos, actividades.
	 Espazo de traballo, que permite seguir unha actividade programada (instrucións, documentación de base, documentos de traballo, espazo para a entrega).
	 Lugar para compartir, especialmente mediante a realización colectiva de glosarios, ou a posta en común mediante “wiki” de presentacións realizadas polo alumnado, de propostas de proxecto ou dos resultados dos mesmos. En todo caso, hai que recoñecer as limitacións na posibilidade de compartir utilizando estas aulas en Moodle.
	Blog de aula
	Blog SCIENTIA, que despois de catro cursos como blog de CMC foi adquirindo un maior nivel e complexidade nas achegas do alumnado. Isto debeuse a unha mellor caracterización do traballo a realizar, con deseño preciso da rúbrica para a avaliación, e ao seu importante factor de ponderación na cualificación de cada avaliación (arredor do 50%). Por un lado de lugar a moitos traballos de calidade, pero sobre todo permitía –e obrigaba- á interacción dentro do alumnado. Tiñan que ler e comentar os traballos dos compañeiros/as, incluído a totalidade dos participantes, feito que permitía romper a barreiras entre os grupos de aula do mesmo nivel.
	Tras a desaparición desta materia como obrigatoria, este blog pasou varios cursos en estado de hibernación, e retomouse o curso pasado para o alumnado de Ciencias da Terra e Ambientais de 2º bacharelato No presente curso 2019-2020 utilizarase co alumnado de Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bac, aínda que con menor peso na avaliación.
	Blog DORMICE, en inglés, pensado para a súa utilización cos grupos bilingües de ESO4. Despois dun par de anos de ausencia, o presente curso volvemos ter grupo. En función do nivel de inglés e da dinámica deste grupo, tentaremos espertar de novo este blog, xa que en definitiva a tradución do seu nome é leiróns.
	En Santiago de Compostela a 27 de Setembro do 2019.
	Compoñentes do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES Pontepedriña:
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