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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1.Características do contexto do Centro 
 

O I.E.S. Ricardo Mella atópase situado no nº 177 da estrada vella de Madrid.  

O Claustro de profesores do Instituto está formado por 100 profesores, cunha formación académica 

moi diversa, debido á variedade de ensinos que se imparten no Instituto. 

Actualmente no Instituto hai  máis de 1.000 alumnos matriculados, distribuídos en 50  grupos de 

alumnos. 

 

 A oferta educativa do Instituto é moi ampla. Hai ensinos que se imparten no réxime ordinario 

e outras no réxime modular, nas modalidades presenciais e a distancia. Ademais da ESO e 

Bacharelato das modalidades de “Ciencias e Tecnoloxía” e “Humanidades e Ciencias Sociais”, 

hai Ciclos Formativos de Grado Medio e Superior das Familias Administrativa, Electrónica e 

Sanitaria, así como Formación Profesional Básica das Familias Administrativa e Electrónica 

 A ampla oferta educativa do Instituto fai que o alumnado sexa moi heteroxéneo, non só en 

idades, si non tamén en intereses e no modo de comportarse.  

 A súa situación no extrarradio da cidade nunha zona na que non existen vivendas nas súas 

proximidades e sendo as máis próximas de tipo unifamiliar, fai que o alumnado proveña na súa 

maioría doutras zonas da cidade.  

 O alumnado da ESO procede en gran parte dos Centros de Educación Primaria adscritos ao 

Instituto : CEIP Valle Inclán, CEIP O Sello, CEIP Fonte Escura e CEIP Mosteiro 

 O nivel socioeconómico e cultural das familias do noso alumnado pódese considerar en xeral 

como medio-baixo. 

 Ao Instituto asiste un elevado número de alumnado de incorporación tardía ao noso sistema 

educativo, procedente, na súa maioría de países hispanoamericanos.  

 Tamén están matriculados na ESO e na Formación Profesional Básica numeroso alumnado de 

etnia xitana.  
 
 

 

1.2. Características do alumnado. 
 

Ao tratarse dunha etapa educativa post-obrigatoria, o alumnado de bacharelato ten certas características 

que o diferencian do alumnado da E.S.O. entre as que podemos destacar o interese ou motivación 

mínima para seguir cos estudos e a búsqueda de especialización ou polo menos a intención de centrar 

os estudos en campos do seu interese. 

 

Así o bacharelato terá como finalidade, proporcionar ao alumado formación, madurez intelectual e 

humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á 

vida activa con responsabilidade e competencia. Ademais capacitará ao alumnado para o aceso á 

educación superior. 

 

 

 

 



5 
 

1.3. Marco lexislativo 
 

A normativa legal que se utilizou de base principal para a elaboración desta Programación Didáctica 

e a seguinte: 

 

• Real Decreto 1631/2006 do 29 de decembro, aprobado polo Ministerio de Educación e 

Ciencia (MEC) establece as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obrigatoria como 

consecuencia da implantación da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación (LOE), 

desenvolto na Comunidade Autónoma de Galicia polo Decreto 133/2007 do 5 de Xullo, polo 

que se regulan as ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria para esta Comunidade.  

 

• A Lei orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), 

modificou en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,coa 

finalidade de desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara a un sistema 

educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a 

posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan ao máximo as súas potencialidades.   

 

                                                                                                                    

• Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, na que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da educación 

secundaria obrigatoria  e o bacharelato. 

 

• O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

• Real Decreto 310/2016 de 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais da ESO e o 

bacharelato.  

 

• Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, polo que se ditan 

instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17 do currículo establecido no 

Decreto 86/015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

• Orde ECD/1941/2016, do 22 de decembro, pola que se determinan as características, o deseño 

e o contido da avaliación do bacharelato para o acceso á universidade. 

 

• Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

eInnovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no 

cursoacadémico 2020/2021 
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1.4. Membros do Departamento e materias asignadas 
 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía para o presente curso 2020-2021, é unipersoal constituído 

por un membro único: Javier Pedrosa Sánchez, con destino provisional no Centro, e o xefe do 

Departamento, que imparte docencia das seguintes materias:  

 

 Bioloxía 2º Bacharelato. 

 Ciencias da Terra e Medioambientais 2º Bacharelato. 

 Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato. 

 Anatomía Aplicada 1º Bacharelato. 

 Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 

 

A Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 3º da ESO adxudicarónse como materias afíns ao Departamento de 

Tecnoloxía e serán impartidas por una profesora con destino provisional neste Centro: Cristina 

Pastoriza Otero. 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

As competencias básicas do currículo serán as seguintes: 

 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

A contribución da materia Anatomía aplicada  de 1º de bacharelato ao desenvolvemento das 

competencias clave queda reflectida na táboa  4.1 

 

 

 

3. OBXECTIVOS DO CURSO 

 

3.1 Obxectivos xerais da etapa de bacharelato. 
 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
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así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma 

e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, 

e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 

e na mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida.  

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural.  

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables.  

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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3.2 Obxectivos específicos da materia Anatomía aplicada de 1º de Bacharelato. 

 

A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos que permitan 

comprender o corpo humano e a motricidade humana en relación coas manifestacións artísticas 

corporais e coa saúde. 

 

Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as funcións do corpo humano máis relacionadas coa 

acción motora e o seu rendemento, como son o sistema locomotor e o cardio-pulmonar, ou os sistemas 

de control e regulación; afonda en como estas estruturas determinan o comportamento motor e as 

técnicas expresivas que compoñen as manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a actividade 

física ten sobre elas e sobre a saúde. 

 

Na mesma liña, abórdanse tamén nocións básicas dos sistemas de achega e utilización da enerxía, e 

afóndase nas bases da conduta motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE.  
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Obxecti

vos 

Contidos 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
                                                    Bloque 1. AS CARACTERÍSTICAS DO MOVEMENTO 

 

d 

i 

l 

n 

B1.1. Elementos da acción motora. 

Mecanismos de percepción, decisión e 

execución. 

B1.2. O movemento humano como 

ferramenta artístico-expresiva. 

Conciencia corporal e estados 

psicofísicos. 

B1.1. Analizar os 

mecanismos que interveñen 

nunha acción motora, 

relacionándoos coa 

finalidade expresiva das 

actividades artísticas. 

AAB1.1.1. Recoñece e enumera os elementos 

da acción motora e os factores que interveñen 

nos mecanismos de percepción, decisión e 

execución de determinadas accións motoras. 

CMCCT 

AAB1.1.2. Identifica e describe a relación 

entre a execución dunha acción motora e a súa 

finalidade. 

CMCCT 

d 

i 

l 

n 

B1.3. Características da execución das 

accións motoras propias da actividade 

artística. 

B1.4. Relación corporal coa gravidade e 

graos de tensión muscular. 

B1.5. Capacidades coordinativas como 

compoñentes cualitativos das accións 

motoras. 

 

B1.2. Identificar as 

características da execución 

das accións motoras propias 

da actividade artística, e 

describir a súa achega á 

finalidade destas e a súa 

relación coas capacidades 

coordinativas. 

AAB1.2.1. Detecta as características da 

execución de accións motoras propias das 

actividades artísticas. 

CMCCT 

AAB1.2.2. Propón modificacións das 

características dunha execución para cambiar 

o seu compoñente expresivo-comunicativo. 

CCEC 

CSIEE 

AAB1.2.3 Argumenta a contribución das 

capacidades coordinativas ao 

desenvolvemento das accións motoras. 

CMCCT 

                                                       Bloque 2.ORGANIZACIÓN BÁSICA DO CORPO HUMANO  

d 

i 

l 

B2.1. Niveis de organización do corpo 

humano. 

B2.2. Funcións vitais. 

B2.3. Órganos e sistemas do corpo 

humano. Localización e funcións 

básicas. 

B2.1.Interpretar o 

funcionamento do corpo 

humano como o resultado da 

integración anatómica e 

funcional dos elementos que 

conforman os seus niveis de 

organización e que o 

caracterizan como unha 

unidade estrutural e 

funcional. 

AAB2.1.1.Diferencia os niveis de 

organización do corpo humano.  

CMCCT 

AAB2.1.2.Describe a organización xeral do 

corpo humano utilizando diagramas e 

modelos. 

CMCCT 

AAB2.1.3.Especifica as funcións vitais do 

corpo humano, sinalando as súas 

características máis salientables. 

CMCCT 
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                                                                        Bloque 3.    O SISTEMA LOCOMOTOR 

 

d 

i 

l 

B3.1. Estrutura e funcionamento do 

sistema locomotor. 

B3.2.Tipos de ósos, músculos e 

articulacións.Funcionamento nos 

movementos propios das actividades 

artísticas. 

B3.1. Recoñecer a estrutura 

e o funcionamento do 

sistema locomotor humano 

en movementos propios das 

actividades artísticas, 

razoando as relacións 

funcionais que se establecen 

entre as súas partes. 

 

AAB3.1.1.Describe a estrutura e a función do 

sistema esquelético en relación coa 

mobilidade do corpo humano. 

 

CMCCT 

AAB3.1.2.Identifica o tipo de óso 

vinculándoo coa súa función. 

CMCCT 

AAB3.1.3.Diferencia os tipos de articulacións 

en relación coa mobilidade que permiten. 

CMCCT 

AAB3.1.4.Describe a estrutura e a función do 

sistema muscular, identificando a súa 

funcionalidade como parte activa do sistema 

locomotor. 

CMCCT 

AAB3.1.5.Diferencia os tipos de músculo en 

relación coa súa función. 

CMCCT 

AAB3.1.6.Describe a fisioloxía e o 

mecanismo da contracción muscular. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B3.4. Anatomía funcional. 

B3.5. Fisioloxía muscular 

B3.6. Biomecánica domovemento 

humano. Aplicación aos xestos motores 

das actividades artísticas. 

B3.7. Adaptacións que se producen no 

sistema locomotor como resultado da 

práctica sistematizada de actividade 

física e de actividades artísticas. 

B3.2. Analizar a execución 

de movementos aplicando os 

principios anatómicos 

funcionais, a fisioloxía 

muscular e as bases da 

biomecánica, e establecendo 

relacións razoadas. 

AAB3.2.1. Interpreta os principios da 

mecánica e da cinética, aplicándoos ao 

funcionamento do aparello locomotor e ao 

movemento. 

CMCCT 

AAB3.2.2. Identifica os ósos, as articulacións 

e os músculos principais implicados en 

diversos movementos, utilizando a 

terminoloxía axeitada. 

CCL 

CMCCT 

AAB3.2.3. Relaciona a estrutura muscular coa 

súa función na execución dun movemento e as 

forzas que actúan neste. 

CMCCT 

AAB3.2.4. Relaciona diferentes tipos de 

pancas coas articulacións do corpo humano e 

coa participación muscular nos seus 

movementos. 

CMCCT 
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AAB3.2.5.Clasifica os principais movementos 

articulares en función dos planos e dos eixes 

do espazo. 

CMCCT 

AAB3.2.6. Argumenta os efectos da práctica 

sistematizada de exercicio físico sobre os 

elementos estruturais e funcionais do sistema 

locomotor, en relación coas actividades 

artísticas e os estilos de vida. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B3.8. Alteracións posturais: 

identificación, causas e corrección. 

B3.9. Hábitos saudables de hixiene 

postural na práctica das actividades 

artísticas. 

B3.3. Valorar a corrección 

postural e identificar os 

malos hábitos posturais, co 

fin de traballar de forma 

segura e evitar lesións. 

AAB3.3.1. Identifica as alteracións máis 

importantes derivadas do mal uso postural e 

propón alternativas saudables. 

CMCCT 

AAB3.3.2. Controla a súa postura e aplica 

medidas preventivas na execución de 

movementos propios das actividades 

artísticas, e valora a súa influencia na saúde. 

CMCCT 

CSIEE 

d 

i 

l 

B3.10. Lesións do aparello locomotor 

nas actividades artísticas. Hábitos 

saudables e prevención de lesións. 

 

Importancia doquecemento e da volta á 

calma na práctica de actividades 

artísticas. 

B3.4. Identificar as lesións 

máis comúns do aparello 

locomotor nas actividades 

artísticas, en relación coas 

súas causas fundamentais. 

AAB3.4.1. Identifica as principais patoloxías 

e lesións relacionadas co sistema locomotor 

nas actividades artísticas, e xustifica as súas 

causas principais. 

CMCCT 

AAB3.4.2. Analiza posturas e xestos motores 

das actividades artísticas, aplicando os 

principios de ergonomía, e propón alternativas 

para traballar de forma segura e evitar lesións. 

CMCCT 

CSIEE 
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                                                                   Bloque 4.   O SISTEMA CARDIOPULMONAR 

 

d 

i 

l 

B4.1. Sistema respiratorio: 

características, estrutura e funcións. 

B4.2. Fisioloxía da respiración.  

B4.3. Coordinación da respiración co 

movemento corporal e a súa intensidade. 

B4.4.Sistema cardiovascular: 

características, estrutura e funcións. 

B4.5.Fisioloxía cardíaca e da 

circulación. 

B4.6. Parámetros de saúde 

cardiovascular. Análise de hábitos e 

costumes saudables. 

B4.7. Principios de acondicionamento 

cardiopulmonar para a mellora do 

rendemento en actividades artísticas que 

requiran de traballo físico. 

B4.1. Identificar o papel do 

sistema cardiopulmonar no 

rendemento das actividades 

artísticas corporais. 

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a función 

dos pulmóns, detallando o intercambio de 

gases que ten lugar neles e a dinámica de 

ventilación pulmonar asociada. 

CMCCT 

AAB4.1.2. Describe a estrutura e a función do 

sistema cardiovascular, explicando a 

regulación e a integración de cada 

compoñente. 

CMCCT 

AAB4.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, o 

volume e a capacidade pulmonar coa 

actividade física asociada a actividades 

artísticas de diversa índole. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B4.8. Características, estrutura e 

funcións do aparello fonador. 

B4.9. Principais patoloxías do sistema 

cardiopulmonar e as súas causas. 

B4.10. Principais patoloxías que afectan 

o aparello fonador e as súas causas. 

B4.11. Pautas e costumes saudables para 

o sistema cardio respiratorio e o aparello 

de fonación. 

B4.2. Relacionar o sistema 

cardiopulmonar coa saúde, 

recoñecendo hábitos e 

costumes saudables para o 

sistema cardiorrespiratorio e 

o aparello de fonación, nas 

accións motoras inherentes 

ás actividades artísticas 

corporais e na vida cotiá. 

AAB4.2.1. Identifica os órganos respiratorios 

implicados na declamación e no canto. 

CMCCT 

AAB4.2.2. Identifica a estrutura anatómica do 

aparello de fonación, e describe as 

interaccións entre as estruturas que o integran. 

CMCCT 

AAB4.2.3. Identifica as principais patoloxías 

que afectan o sistema cardiopulmonar en 

relación coas causas máis habituais e cos seus 

efectos nas actividades artísticas. 

CMCCT 

AAB4.2.4. Identifica as principais patoloxías 

que afectan o aparello de fonación en relación 

coas causas máis habituais. 

CMCCT 

AAB4.2.4.5. Recoñece hábitos e costumes 

saudables para o sistema cardiorrespiratorio e 

o aparello de fonación, nas accións motoras 

inherentes ás actividades artísticas corporais e 

na vida cotiá. 

CMCCT 
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                                                        Bloque 5.O SISTEMA DE ACHEGA E UTILIZACIÓN DA ENERXÍA 

 

d 

i 

l 

B5.1. Metabolismo humano. 

B5.2. Principais vías metabólicas de 

obtención de enerxía. Metabolismo 

aeróbico e anaeróbico. 

B5.3. Metabolismo enerxético e 

actividade física. Mecanismos para a 

mellora da eficiencia de acción. 

B5.4. Mecanismos fisiolóxicos presentes 

na aparición da fatiga e no proceso de 

recuperación. 

B5.1. Argumentar os 

mecanismos enerxéticos que 

interveñen nunha acción 

motora, co fin de xestionar a 

enerxía e mellorar a 

eficiencia da acción. 

AAB5.1.1. Describe os procesos metabólicos 

de produción de enerxía polas vías aeróbica e 

anaeróbica, e xustifica o seu rendemento 

enerxético e a súa relación coa intensidade e a 

duración da actividade. 

CMCCT 

AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP como 

transportador da enerxía libre, asociándoo coa 

subministración continua e adaptada ás 

necesidades do corpo humano. 

CMCCT 

AAB5.1.3. Identifica tanto os mecanismos 

fisiolóxicos que conducen a un estado de 

fatiga física como os mecanismos de 

recuperación. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B5.5. Sistema dixestivo: características, 

estrutura e funcións. 

B5.6. Fisioloxía do proceso dixestivo. 

B5.7. Alimentación e nutrición. Tipos de 

nutrientes. 

B5.2. Recoñecer os procesos 

de dixestión e absorción de 

alimentos e nutrientes, e 

explicar as estruturas 

orgánicas implicadas en 

cada un. 

AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos aparellos 

e dos órganos que interveñen nos procesos de 

dixestión e absorción dos alimentos e 

nutrientes, en relación coas súas funcións en 

cada etapa 

CMCCT 

AAB5.2.2. Distingue os procesos que 

interveñen na dixestión e na absorción dos 

alimentos e dos nutrientes, vinculándoos coas 

estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B5.8. Dieta equilibrada e a súa relación 

coa saúde. Tipos de alimentos. Balance 

enerxético. 

B5.9. Necesidades de alimentación en 

función da actividade realizada.B5.10. 

Hidratación. Pautas saudables de 

consumo en función da actividade 

realizada. 

B5.3. Valorar os hábitos 

nutricionais que inciden 

favorablemente na saúde e 

no rendemento das 

actividades artísticas 

corporais. 

AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes 

enerxéticos dos non enerxéticos, en relación 

cunha dieta sa e equilibrada. 

CMCCT 

AAB5.3.2. Relaciona a hidratación co 

mantemento dun estado saudable, calculando 

o consumo de auga diario necesario en 

distintas circunstancias ou actividades. 

CMCCT 

AAB5.3.3. Elabora dietas equilibradas, 

calculando o balance enerxético entre 

inxestión e actividade, e argumenta a súa 

influencia na saúde e no rendemento físico. 

CMCCT 
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AAB5.3.4. Recoñece hábitos alimentarios 

saudables e prexudiciais para a saúde, e saca 

conclusións para mellorar o benestar persoal. 

CMCCT 

b 

d 

i 

l 

B5.11. Trastornos do comportamento 

nutricional: dietas restritivas, anorexia e 

bulimia. Efectos sobre a saúde. 

B5.12. Factores sociais e derivados da 

propia actividade artística que conducen 

á aparición de distintos tipos de trastorno 

do comportamento nutricional. 

B5.4. Identificar os 

trastornos do 

comportamento nutricional 

máis comúns e os efectos 

que teñen sobre a saúde. 

AAB5.4.1. Identifica os principais trastornos 

do comportamento nutricional e argumenta os 

efectos que teñen para a saúde. 

CMCCT 

AAB5.4.2. Recoñece os factores sociais, 

incluíndo os derivados do propio traballo 

artístico que conducen á aparición nos 

trastornos do comportamento nutricional. 

CSC 

 
                                                    Bloque 6. OS SISTEMAS DE COORDINACIÓN E DE REGULACIÓN 

 

d 

i 

l 

B6.1. Sistema nervioso: características, 

estrutura e funcións. Movementos 

reflexos e voluntarios. 

B6.2. Sistema endócrino: características, 

estrutura e funcións. B6.3. Fisioloxía do 

sistema de regulación na práctica das 

actividades artísticas. 

B6.1. Recoñecer os sistemas 

de coordinación e regulación 

do corpo humano, 

especificando a súa estrutura 

e función. 

 

AAB6.1.1. Describe a estrutura e as función 

dos sistemas implicados no control e na 

regulación da actividade do corpo humano, 

establecendo a asociación entre eles. 

CMCCT 

AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas entre os 

movementos reflexos e os voluntarios, 

asociándoos ás estruturas nerviosas 

implicadas neles. 

CMCCT 

AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do sistema 

de regulación, indicando as interaccións entre 

as estruturas que o integran e a execución de 

actividades artísticas. 

CMCCT 

d 

i 

l 

B6.4. A función hormonal na actividade 

física. 

B6.5. Equilibrio hídrico, 

osmorregulación e termoregulación no 

corpo humano: mecanismos de acción. 

B6.6. Relación dos sistemas de 

regulación do organismo coa actividade 

física e coas actividades artísticas.  

B6.2. Identificar o papel do 

sistema neuroendócrino na 

actividade física, 

recoñecendo a relación entre 

todos os sistemas do 

organismo humano. 

AAB6.2.1. Describe a función das hormonas e 

o importante papel que xogan na actividade 

física. 

CMCCT 

AAB6.2.2. Analiza o proceso de 

termorregulación e de regulación de augas e 

sales en relación coa actividade física. 

CMCCT 

AAB6.2.3. Valora os beneficios do 

mantemento dunha función hormonal para o 

rendemento físico do/da artista. 

CMCCT 

 
                                                               Bloque7.-EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN CORPORAL 
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b 

d 

h 

n 

B7.1. Posibilidades artístico-expresivas e 

de comunicación do corpo e do 

movemento. 

B7.2. Achegas das actividades artísticas 

corporais no desenvolvemento persoal 

do/da artista e da sociedade. 

B7.1. Recoñecer as 

características principais da 

motricidade humana e o seu 

papel no desenvolvemento 

persoal e da sociedade. 

AAB7.1.1. Recoñece e explica o valor 

expresivo, comunicativo e cultural das 

actividades practicadas como contribución ao 

desenvolvemento integral da persoa. 

CSC 

CCEC 

AAB7.1.2. Recoñece e explica o valor social 

das actividades artísticas corporais, desde o 

punto de vista tanto de practicante como de 

espectador. 

CSC 

CCEC 

d 

h 

n 

B7.4. Danza, teatro físico e outras 

manifestacións artísticas que lle permiten 

ao ser humano expresarse 

corporalmente. 

B7.2. Identificar as accións 

que lle permiten ao ser 

humano ser capaz de 

expresarse corporalmente e 

de relacionarse co seu 

ámbito. 

AAB7.2.1. Identifica os elementos básicos do 

corpo e o movemento como recurso expresivo 

e de comunicación. 

CCEC 

AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o movemento 

como medio de expresión e de comunicación, 

e valora o seu valor estético. 

CSC 

CCEC 

d 

h 

m 

n 

B7.4. Toma de conciencia do corpo e do 

espazo. Elementos rítmicos. Focos 

expresivos do corpo. 

B7.5. A linguaxe corporal como fonte de 

desenvolvemento creativo. 

B7.3. Diversificar e 

desenvolver as súas 

habilidades motoras 

específicas con fluidez, 

precisión e control, 

aplicándoas a distintos 

contextos de práctica 

artística. 

AAB7.3.1. Conxuga a execución dos 

elementos técnicos das actividades de ritmo e 

expresión ao servizo da intencionalidade. 

CCEC 

AAB7.3.2. Aplica habilidades específicas 

expresivo-comunicativas para enriquecer as 

posibilidades de resposta creativa. 

CCEC 

CSIEE 
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                                                                      Bloque 8.-ELEMENTOS COMÚNS 

 

d 

g 

i 

B8.1. Tecnoloxías da información e da 

comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

B8.1. Utilizar as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación para mellorar 

o seu proceso de 

aprendizaxe, procurando 

fontes de información 

axeitadas e participando en 

ámbitos colaborativos con 

intereses comúns. 

AAB8.1.1. Compila información, utilizando 

as tecnoloxías da información e da 

comunicación, de forma sistematizada e 

aplicando criterios de procura que garantan o 

acceso a fontes actualizadas e rigorosas na 

materia. 

CD 

CAA 

AAB8.1.2. Comunica e comparte a 

información coa ferramenta tecnolóxica 

axeitada, para a súa discusión ou difusión. 

CCL 

CD 

d 

i 

l 

B8.2. Metodoloxía científica de 

traballo na resolución de problemas 

sobre o funcionamento humano, a 

saúde, a motricidade humana e as 

actividades artísticas. 

B8.2. Aplicar destrezas de 

investigación experimentais 

sinxelas coherentes cos 

procedementos da ciencia, 

utilizándoas na resolución 

de problemas que traten do 

funcionamento do corpo 

humano, a saúde e a 

motricidade humana. 

AAB8.2.1. Aplica unha metodoloxía científica 

na formulación e na resolución de problemas 

sinxelos sobre algunhas funcións importantes 

da actividade artística. 

CMCCT 

CAA 

AAB8.2.2. Amosa curiosidade, creatividade, 

actividade indagadora e espírito crítico, e 

recoñece que son trazos importantes para 

aprender a aprender. 

CAA 

CSIEE 

AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos de 

investigación que permitan desenvolver 

proxectos propios. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

a 

d 

m 

B8.3. Traballo en grupo. Técnicas de 

aprendizaxe cooperativa. 

B8.3. Demostrar de xeito 

activo motivación, interese e 

capacidade para o traballo 

en grupo e para a asunción 

de tarefas e 

responsabilidades. 

AAB8.3.1.Participa na planificación das 

tarefas, asumindo o traballo encomendado, e 

comparte as decisións tomadas en grupo. 

CAA 

CSIEE 

AAB8.3.2.Valora e reforza as achegas 

enriquecedoras dos compañeiros e das 

compañeiras, e apoia o traballo das demais 

persoas. 

CAA 

CSC 
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4.1 GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E TEMPORALIZACIÓN. 
 

GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

- Coñecer os diferentes tipos de tecidos, a súa función  

- Coñecer os compoñentes do aparello locomotor. 

- Coñecer o metabolismo aeróbico e anaeróbico e a súa relación coas características do exercicio 

físico, en canto a intensidade e duración. 

- Coñecer as relacións musculares. 

- Entender o funcionamento do sistema cardiovascular e a súa participación na mellora do 

rendemento físico. 

- Identificar os parámetros de saúde cardiovascular. 

- Coñecer as partes do aparello respiratorio, así como os movementos respiratorios e o papel do 

diafragma e da musculatura abdominal, lumbar e dorsal. 

- Desenvolver a capacidade de coordinar a respiración co movemento corporal e coa intensidade de 

movemento. 

- Relacionar o aparello fonador e a estrutura anatómica da larinxe, do diafragma, da caixa abdominal 

e da musculatura intercostal. 

- Evitar disfonías funcionais e mellorar a función respiratoria mediante a adquisición de hábitos 

saudables. 

- Distinguir entre nutrientes enerxéticos e non enerxéticos. 

- Saber calcular o gasto enerxético e relacionar a dieta equilibrada co mantemento da saúde. 

- Coñecer os distintos trastornos no comportamento nutricional e a súa incidencia nas actividades 

artísticas. 

- Distinguir as estruturas anatómicas do sistema reprodutor masculino e feminino así como a función 

reguladora das súas glándulas. 

- Establecer relacións entre as hormonas sexuais e o mantemento da saúde física e psíquica. 

- Coñecer o ciclo menstrual feminino. 

- Relacionar as alteracións hormonais cos estados de ánimo, a voz e a tonicidade. 

- Recoñecer os elementos anatómicos que interveñen na produción do movemento e do mantemento 

da saúde: flexibilidade, elasticidade, forza e coordinación. 

- Relacionar o adestramento e o quecemento co aumento do rendemento e a prevención de lesións e 

enfermidades. 

- Coñecer a anatomía funcional e biomecánica do aparello locomotor. 

- Analizar o funcionamento anatómico nas principais correntes escénicas do século XX. 

- Coñecer as partes do sistema nervioso e a súa función como controlador de todos os sistemas. 

- Relacionar o aparello sensorial e as artes escénicas. 

- Explicar a relación entre o sistema nervioso e a produción de emociones e movemento. 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Primeira avaliación : 
 

- Bloque I : As características do movemento 

-Bloque II: Organización básica do corpo humano 

-Bloque III: O  Sistema Locomotor.-Osos e Músculos 

-Bloque IV: Sistema de achega de utilización da enerxía Sistema dixestivo e nutrición.. 
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Segunda avaliación: 
 

-Bloque V: Sistema cardiopulmonar 

- Bloque VI :Sistema cardiorrespiratorio. 

- Bloque VII :Os sistemas de coordinación e de regulación: sistema nervioso 

 

Tercera avaliación: 
 

- Bloque VIII : : Os sistemas de coordinación e de regulación: sistema endocrino 

-Bloque IX : Expresión e comunicación corporal 

-Bloque X: Elementos común. 
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5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

5.1 Aspectos xerais 
 

• O alumno debe aprender a ser o construtor da súa propia aprendizaxe. 

• Aproveitaranse, na medida do posible, os coñecementos previos dos alumnos.  

• Fomentarase a autoavaliación para facer sentir ó alumno a responsabilidade do 

seu propio aprendizaxe. O alumno debe ser suxeito e obxecto do proceso.  

• O profesor procurará crear hábitos de traballo, que adquiran a capacidade de 

reflexionar e debe transmitir os seus coñecementos seleccionando os medios máis 

axeitados en cada ocasión.   

• Hai que ter en conta que hai que facer unha distinción entre o que o alumno é 

capaz de facer por si so e o que pode facer coa axuda de outras persoas.  

• A aprendizaxe debe ser significativa e que implique relacións substantivas entre 

o novo material de aprendizaxe. 

• A memoria comprensiva fronte á memoria repetitiva ten interese para a 

aprendizaxe significativa.  

• “Aprender a aprender” equivale a ser capaz de realizar aprendizaxes significativos 

por si sós en diferentes circunstancias.  

• A función do profesor consiste esencialmente en crear as condicións adecuadas 

para que os esquemas de coñecemento sexan os máis ricos, complexos e correctos 

posibles.  

• Por último sacarase o maior partido posible do uso das novas tecnoloxías, 

utilizaremos todos os recursos de páxinas Web e da aula virtual Moodle.  

 

O feito de que o alumnado sexa o construtor da súa propia aprendizaxe, non significa que o 

profesor non interveña. As relacións profesor- alumno son unha parte fundamental de dito 

proceso.  

O profesor deberá:   

 

 Dinamizar o proceso de ensino-aprendizaxe estimulando, suxestionando, 

orientando, valorando.  

 Planificar o proceso de aprendizaxe para todos os alumnos e alumnas potenciando 

o desenvolvemento das súas capacidades e atendendo as necesidades e intereses 

específicos do alumnado.   

 Planificar as actividades tendo en conta o que cabe esperar deles adaptando as 

dificultades das tarefas ás posibilidades de execución do alumnado de modo que 

manteñan o nivel de motivación adecuado para superar as dificultades 

progresivamente crecentes.
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Actitudes básicas do profesorado:   

-Valorar positivamente as capacidades e actitudes dos alumnos mantendo boas 

expectativas, favorecendo dese modo a súa autoestima e autonomía para que logren 

chegar a metas máis altas.   

-Ser flexible, evitando actitudes dogmáticas ou demasiado radicais, sen menoscabo da 

esixencia. 

-Establecer un ambiente de seguridade e confianza para un mellor desenvolvemento das 

actividades. 

-Colaborar cos equipos educativos da etapa no logro de obxectivos comúns. 

 

                  

5.2 Aspectos específicos de Anatomía aplicada en modalidade presencial e semi-

presencial 
 

Esta materia terá un carácter eminentemente práctico, onde a búsqueda de información, a 

investigación e as exposicións de traballos relacionados coa anatomía humana serán a base 

metodolóxica. 

                                                                                                                                                                                                                                             

A principal labor do alumnado será, descubrir e relacionar as aplicacións prácticas dos 

conceptos máis teóricos da disciplina. Para isto recorrerase á observación do propio corpo, dos 

fenómenos cotiás e ao estudo de disciplinas artísticas e deportivas que teñan á anatomía como 

protagonista.  

 

O alumn@ terá que facer unha bitácora, onde vaia expresando os coñecementos adquiridos 

apoiándose en noticias, artigos ou obras artísticas relacionadas co tema de estudo.  

 

Ademais, terá que expoñer na aula, os traballos que vaia realizando sobre o tema por el/ela 

seleccionado. 

                                                                                                                   

A aula virtual utilizarase como ferramenta de apoio, que permitirá aproximarse aos contidos da 

materia dende outro punto de vista, conectar o temario coa actualidade e aportar recursos de 

reforzo e ampliación. Ademais será unha ferramenta imprescindible para permitir que alumn@s 

que non poidan asistir ás clases presenciais dispoñan do material necesario para seguir 

traballando na materia a distancia. 

 
 

5.2 Metodoloxía non presencial 
 

No caso de ter que adoptar a modalidade non presencial, a metodoloxía será a seguinte: 

 

A aula virtual converterase no medio de comunicación principal co alumnado, e será a 

ferramenta principal para continuar impartindo a materia. 

 

Aproveitarase a plataforma educativa moodle, para aportar recursos dispoñibles na rede ou 

feitos polo profesorado, que faciliten e complementen o contido do libro de texto. 

 

Os alumnos continuarán traballando a bitácora como ferramenta. 
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Utilizaranse os foros como canle principal para solventar dúbidas, aclarar conceptos e 

comprobar o seguimento da materia por parte do alumn@. 

 

Requerirase a entrega de tarefas, actividades e traballos en diferentes formatos, de xeito 

coordinado coas outras materias, para poder comprobar o grado de seguimento do alumnado.  

 

As actividades e tarefas programadas pasarán a ter unha frecuencia semanal, coa fin de 

proporcionarlle ao alumnado unha flexibilidade horaria que facilite a súa conexión á rede, e a 

compatibilización coas tarefas das outras materias. 

 

De ser preciso, acordaranse videoconferencias a través de Webex con grupos reducidos de 

alumn@s para aclarar conceptos ou explicar tarefas e traballos.   

 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

Recursos dixitais  

Elaborados polos profesorado ou dispoñibles na rede, que se colgan na aula virtual, proxéctanse 

na aula ou  proporciónanse en papel. 

 

Bitácora individual 

Blog individual onde cada alumno debe ir relacionando os coñecemento teóricos adquiridos na 

materia, coa súa labor de investigación sobre a temática relacionada coa anatomía no sentido 

máis amplo do termo.  

Ademais o blog terá a función de conexión entre a parte máis teórica da materia, coa 

actualidade, as investigacións máis recentes e os eventos artísticos e deportivos máis relevantes. 

De xeito que ao final do curso, este blog sexa unha recopilación do seu traballo e unha posible 

fonte de información para as súas futuras investigacións.   

 

Enderezos da Internet.  

Facilitaráselle aos alumn@s enderezos de webs e blogs fiables, interesantes e axeitados, onde 

poidan reforzar ou ampliar os contidos tratados na materia. 

A búsqueda e seleción de información contrastada e fiable é unha parte fundamental desta 

materia. 

 

 

Libro de texto recomendado (non obrigatorio) 
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Anatomía aplicada. 1º Bacharelato. Editorial Anaya 

 

Para o desenvolvemento do currículo e a implementación desta metodoloxía, as aulas onde se 

imparte esta materia están dotadas de ordenador e canón dixital. 

 

 

7. AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

 

7.1. Procedementos de avaliación 
 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será 

continua, formativa e integradora. 

Consideramos a avaliación como un proceso continuo, onde calquera actividade realizada tanto 

escolar como extraescolar pode ser avaliada. 

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o 

adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 

momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a 

adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

 

 

 

7.2. Instrumentos de avaliación 
 

 

1.-Análise de traballos/exposicións individuais ou de grupo encomendados referidos aos 

contidos das unidades didácticas que poderán versar sobre: 

_ Búsqueda e análise de información contrastada sobre as diferentes temáticas ambientais 

tratadas na materia. 

_ Recoñecemento, interpretación e representación esquemática de estruturas e procesos 

ambientais. 

_ Interpretación de gráficas que fagan referencia a procesos e fenómenos relacionados co 

medio ambiente. 

_ Comentarios de textos científicos ou noticias. 

_ Realización de mapas conceptuais que resuman os contidos de cada unidade ou bloque 

temático. 
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_ Realización de pequenos informes bibliográficos sobre os diferentes aspectos da materia 

que o profesor considere. 

No caso de que teñan que expoñer o traballo de xeito oral, terase en conta a rúbrica do 

ANEXO.  

 

2._Rexistro de observación da bitácora : expresión escrita, uso de diferentes fontes de 

información, presentación...(ver rúbrica no anexo). O alumnado debe ir construíndo un 

espacio de información contrastada e afondar na temática de xeito paralelo ao avance da 

materia.  

 

3.- Rexistro de probas específicas escritas con cuestións similares as actividades realizadas 

ao longo da avaliación. Como mínimo unha proba escrita por avaliación. En cada proba 

indicarase a ponderación das preguntas para informar ao alumno e facilitarlle a realización do 

exame. 

 

4.-Rexistro de observación: participación nas actividades de aula e extraescolares.                                                                                                                   

A observación continua que realiza o profesorado sobre a actitude do alumno ou alumna ao 

longo do curso e sobre a actitude do alumnado en relación coa materia de estudo.  A 

información que proporciona o alumno ou alumna sobre o seu propio rendemento, no que 

poden influír a dificultade dos contidos, e a súa integración no grupo, a relación cos 

compañeiros e co profesor ou profesora. 

 

 

 

7.3. Criterios de cualificación na modalidade presencial e semipresencial. 
 

Tódolos instrumentos utilizados valoraranse numericamente entre 0 e 10 e terán o seguinte 

peso na nota de cada avaliación:  

 

 

Instrumento de avaliación Aspectos que se avalían Ponderación 

 

Probas específicas escritas 

 

 

Contidos teóricos 

 

45 % 

 

Traballos 

Bitácora 

 

 

Hábitos de traballo 

Competencias 

 

 

 

45% 

 

Presentacións/exposicións orais 

 

Comunicación 

Destrezas 

 

 

10% 

 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. 
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7.4. Avaliación en caso de docencia non presencial 
 

 

No caso de ter que impartir parte do curso en modalidade non presencial, a avaliación 

seguirá a ser continua, formativa e integradora, pero adaptaranse os instrumentos de 

avaliación e a súa ponderación.  

 

 

 

7.5. Criterios de cualificación na modalidade non presencial. 
 

 

Tódolos instrumentos utilizados valoraranse numericamente entre 0 e 10 e terán o seguinte 

peso na nota de cada avaliación:  

 

 

Instrumento de avaliación Aspectos que se avalían Ponderación 

 

Probas específicas escritas 

 

 

Contidos teóricos 

 

       20 % 

 

Traballos 

Presentacións  

Bitácora 

 

 

Hábitos de traballo 

Competencias 

Destrezas 

 

     

        70% 

 

Presentacións/exposicións 

orais  

 

Comunicación  

Destrezas 

 

 

       10% 

 

 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. 

 

 

7.6. Criterios de promoción 
 

En tódolos casos, presencial,  semi-presencial e non presencial, a alumna ou alumno 

considerarase aprobado cando a media ponderada dos instrumentos de avaliación sexa igual 

ou superior a 5. 

 

 

7.7. Procedementos de recuperación de avaliacións  
 

     Despois de cada avaliación, o alumnado suspenso deberá facer unha proba escrita de 

recuperación, sendo esta última nota a que teña nesa avalición.  
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     Ao final de curso, farase unha media aritmética das tres notas obtidas ao longo do mesmo, 

se tal nota final é como mínimo un 5, o alumno ou alumna estará aprobado ou aprobada. 

     Se non fose así, terá que ir a unha recuperación final en xuño, presentándose só coa 

avaliación ou avaliacións suspensas.    

   

O alumnado que suspenda esta recuperación final de xuño, terá que presentarse á recuperación 

extraordinaria de setembro con toda a materia. Este exame constará de dez preguntas vistas ao 

longo das tres avaliacións, debendo obter como mínimo un 5 para superar a asignatura. 

 

No caso de adoptar a modalidade non presencial, a recuperación das avaliacións poderá levarse 

a cabo cos traballos e actividades propostas polo docente. 

 

 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 

A avaliación da práctica docente terá lugar, polo menos, despois de cada avaliación da 

aprendizaxe do alumnado e de carácter xeral ao final de cada curso. Cada profesor deberá 

reflexionar por niveis sobre a súa práctica de ensino e aprendizaxe para detectar onde están as 

maiores dificultades e introducir as medidas adecuadas.  

Analízarase, tomando as decisións máis convenientes con respecto á programación do curso 

para cada grupo/alumno: 

a) A programación axústase ó nivel da clase. 

b) A programación non se axusta ó nivel da clase.  

    Entón modificaranse aspectos como: 

- A secuenciación e temporalización dos contidos (poderemos incluír contidos do curso 

anterior, comezar cada tema “recordando” conceptos e procedementos previos e necesarios) 

- A metodoloxía e a proposta de actividades (actividades de diferentes niveis de profundidade, 

de busca de información). 

- A organización da aula . 

- Os instrumentos de avaliación  

c) A programación axústase, en xeral, pero hai unha minoría de alumnos que non acadan 

o nivel de esixencia desa programación: tomaremos medidas de reforzo educativo ou 

adaptación curricular, para eses alumnos concretos, seguindo as directrices do Plan de Atención 

á Diversidade do Centro. 
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9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
 

O alumnado con materias pendentes do curso anterior será informado ao comezo do curso, dos 

contidos correspondentes a cada unha das avaliacións e se lles facilitará unha serie de exercicios 

de cada avaliación co fin de axudalos a superar a materia a recuperar. 

Os estándares de aprendizaxe e os criterios de avaliación serán os mesmos que están sinalados 

na programación para cada unha das materias. 

Para a cualificación das probas parciais se valorará a entrega  das actividades propostas 

debidamente resoltas (ata un máximo do 30% da cualificación).  

A materia se considerará superada cando o/a alumno/a consiga unha media de como mínimo 5 

puntos na cualificación das avaliacións, sen que poida ter unha nota inferior a 3,5 puntos en 

cada unha das partes. 

De non acadar estas condicións, o alumnado terá unha ultima oportunidade de aprobar a materia 

se supera unha proba final de mínimos programada para o mes de maio na que se aplicarán 

o mesmos criterios de cualificación das probas anteriores. 

No mes de setembro terá lugar unha proba global extraordinaria para aqueles alumnos/as 

con cualificación negativa en xuño. 

 
 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

 

Co fin de dar resposta ás diversas necesidades que se van a producir no alumnado, en relación 

coas diferenzas individuais en estilos de aprendizaxe, motivacións, interese ou dificultades de 

aprendizaxe, terase en conta unha serie de aspectos que permitan individualizar o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe e serán os seguintes:  

 

 En cada unidade didáctica distinguiranse os contidos básicos, dos complementarios ou de 

ampliación.  

 As actividades que se propoñan terán diversos grados de dificultade de tal xeito que se podan 

seleccionar aquelas que deba realizar cada alumno ou alumna en función de seu maior ou menor 

grado de adquisición de coñecementos e de habilidades.  

 Actividades de reforzo para aqueles alumnos ou alumnas que non acaden os obxectivos. 

 O aula virtual tamén será unha ferramenta que permita atender á diversidade, facilitando a 

ampliación e afondamento de coñecementos a aqueles alumn@s que así o demanden, e 

permitindo o reforzo e repaso da materia para os alumn@s con maior dificultade. 
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11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
 

Os elementos transversais serán traballados ó longo de todo o curso, a medida que se van 

desenvolvendo os distintos estándares de aprendizaxe. A relación entre estándares de 

aprendizaxe e elementos transversais, aparece reflectida na táboa 4.2. 

 

A codificación dos elementos transversais é a seguinte: 

 

CL             Comprensión lectora 

EOE          Expresión oral e escrita 

CA             Comunicación audiovisual 

TIC           Tecnoloxías da información e da comunicación 

ECC          Educación cívica e constitucional 

IEMH       Igualdade efectiva entre mulleres e homes 

PV             Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

ESV          Educación e seguridade viaria 

EE            Espírito emprendedor 

 

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO. 
 

Ante a situación de empeoramento da pandemia na comunidade de Galicia no momento de 

redactar esta programación, non podemos comprometernos a realizar actividades 

extraescolares que aumenten o risco de contaxio e promovan o contacto entre os diferentes 

“grupos burbulla” definidos no centro.  

 

Polo tanto, as actividades complementarias, dependerán da situación da COVID e en principio 

levaranse a cabo no propio centro, podendo ter carácter presencial ou apoiándose nas 

posibilidades de comunicación telemática. 
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13. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN, E DE 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE 

MELLORA. 
 

Ao finalizar cada curso, o Departamento didácticos levarán a cabo a avaliación das súas 

respectivas Programaciones didácticas, na que se terán en conta, polo menos, os seguintes 

aspectos: 

 

a) Adecuación da secuencia e distribución temporal dos contidos, criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe evaluables. 

 

b) Validez dos perfís competenciais. 

 

c) Avaliación do tratamento dos temas transversais. 

 

d) Pertinencia das medidas de atención á diversidade e as adaptacións curriculares 

aplicadas. 

 

e) Valoración das estratexias e instrumentos de avaliación das aprendizaxes do 

alumnado. 

 

f) Pertinencia dos criterios de cualificación. 

 

g) Avaliación dos procedementos, instrumentos de avaliación e indicadores 

de logro do proceso de ensino. 

 

h) Idoneidade dos materiais e recursos didácticos utilizados. 

 

i) Adecuación das actividades extraescolares e complementarias programadas. 

 

j) Detección dos aspectos mellorables e indicación de axustes que se realizarán en 

consecuencia. 

 

O elemento máis obxectivo para valorar o funcionamento da programación se verá reflexado 

de xeito indirecto polos resultados acadados entre o alumnado. Son aspectos a valorar tamén a 

opinión que das materias do Departamento existe entre o alumnado, o número de alumnos que 

elixen materias optativas para cursar, e as opinión do alumnado que se podan plasmar nunha 

enquisa anónima que recolla aspectos básicos relacionados coas clases, laboratorio, exames e 

consecución de obxectivos. 
 

  

 

Tendo en conta a información recadada, o Departamento ten o compromiso de revisar cada un 

dos apartados recollidos nesta programación e realizar un estudio permanente e crítico sobre a 

consecución de todos e cada un dos epígrafes e tentar optimizar a programación anual para que 
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sea a mellor referencia organizativa para os profesores e alumnos que dependan de este 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

   ANEXOS 
 

 

I Plan de reforzo e recuperación 
 

Tendo en conta que os alumnos deste curso comezan unha etapa educativa nova e no 

último curso da anterior etapa non existía ningunha materia directamente ligada a esta, 

non vemos a necesidade de realizar un plan de reforzo e recuperación nesta disciplina. 
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II Rúbricas 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 

 Insuficiente     

(0-4) 

Satisfactorio 

(5-6) 

Bo           

(7-8) 

Excelente              

(9-10) 

Capacidade de 

comunicación 

Expón con 

dificultade, lee o 

material e non 

comunica 

Expón con 

claridade, algo 

precipitado e 

nervioso 

Expón claro, e 

ameno o traballo 

Comunica o traballo ao 

resto da clase cunha 

exposición clara, amena e 

rigurosa 

Medios empregados So emprega material 
escrito 

Emprega material 

escrito e realiza 

algunha imaxe no 

taboleiro 

Emprega material de 

fotocopias e imaxes 

para acompañar a súa 

exposición 

Emprega medios 

audiovisuais 

seleccionados para apoio 

da exposición 

Concreción 

explicative 

Non concreta ni se 

entenden algunhas 

explicacións 

Concreta as 

súas 

explicacións 

Concreta as súas 

explicacións e 

aclara aspectos 

expositivos 

Interaciona con preguntas ao 

resto da clase e explica 

calquera aspecto que se lle 

prantexa na exposición 

 

Claridade na 

expression 

Non se entenden 

moitos aspectos da 

súa exposición 

Conecta coa aula pero 

non todos seguen os 

seus elementos 

expositivos 

Conecta coa aula e 

enténdense a maioría 

dos seus elementos 

explicativos 

Conecta coa aula e todos 

poden seguir os elementos 

expositivos sen dificultade 

e consegue que os 

compañeiros fagan 

preguntas e amosen 

interese 

Fontes consultadas Libro de texto Xornais e novas 

da televisión 

Revistas 

científicas e 

internet 

Revistas 

científicas, 

bibliografía 

especializada e 

internet  

Participación en 

grupo 

Non colabora co 

grupo na 

elaboración do 

traballo expositivo 

Colabora e participa 

co grupo pero non 

realiza grandes 

aportacións ao 

traballo 

Colabora na 

elaboración do 

traballo expositivo e 

axuda coas fontes de 

información 

Elabora, lidera e participa 

no traballo expositivo e na 

procura de fontes 

informativas e medios 

para a exposición oral 
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RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DO CADERNO DE PRÁCTICAS 

 Insuficiente              

(0-4) 

Satisfactorio      

(5-6) 

Bo             

(7-8) 

Excelente           

(9-10) 

Presentación do 

caderno 

Presentación de libreta con 

escasos contidos, pouco coidado 

e incompleto 

Realiza a libreta con contidos 

non moi desenvolvidos pero 

prácticamente completo 

Realiza a libreta con 

contidos elaborados e 

sempre completa as tarefas 

Realiza a libreta con contidos moi 

elaborados e e con pulcritude. 

Sempre completa as tarefas 

Calidade dos 

debuxos 

Faltan debuxos e están 

realizados con baixa elaboración 

e corrección 

Debuxa imaxes con pouca 

calidade pero aparecen a maioría 

Debuxa imaxes con moita 

calidade e aparecen sempre 

en cada práctica 

Debuxa imaxes con moita calidade e 

busca debuxos complementarios 

noutras fontes 

Concreción 

explicativa 

Non aparecen explicacións dos 

procesos das prácticas 

Aparecen explicación simples da 

marcha das prácticas 

Aparecen explicacións 

completas da marcha das 

prácticas 

Aparecen explicación completas da 

marcha das prácticas e aporta 

indicacións dos procesos 

Toma de datos Non aparecen datos ou son 

incmpletos e non responden á 

marcha das prácticas 

Se recollen datos completos 

sobre os resultados acadados 

Se recollen datos completos 

e se explican os resultados 

acadados 

Se recollen datos completos e se 

busca información e discusión dos 

resultados 

Gráficas e 

esquemas 

Faltan gráficas e esquemas na 

maioría das prácticas 

Se realizan as gráficas e os 

esquemas necesarios en cada 

práctica 

Se realizan rigurosas 

gráficas e claros esquemas 

en cada práctica 

Se realizan rigurosas gráficas e se 

elaboran esquemas propios 

Expresión do 

resultados 

Non se expresan os resultados 

acadados nas prácticas ou fanse 

de xeito incorrecto 

Os resultados se recollen con 

corrección na maioria dos casos 

Os resultados se elaboran e 

recollen con corrección en 

cada experiencia 

Os resultados se elaboran e expresan 

con claridade en cada experiencia 
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RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DA BITÁCORA 

 Insuficiente              

(0-4) 

Satisfactorio      

(5-6) 

Bo             

(7-8) 

Excelente           

(9-10) 

 

Presentación  

 

Presentación básica. Presentación agradable, apunta 

un estilo. 

Presentación agradable, con 

estilo propio.  

Esfórzase por facer atractivo 

o blog. 

Presentación excelente. Con estilo 

propio.  

Resulta un blog atractivo e 

chamativo para ler. 

 

Información 

Información pouco fiable. 

Unha única fonte 

Información fiable. Máis dunha 

fonte de información. 

Información fiable e 

contrastada. 

Utiliza varias fontes de 

información precisas.   

Información fiable e contrastada. 

Utiliza varias fontes de información. 

Compara e é crítica coa información 

atopada.  

Fai unha boa referencia bibliográfica.   

  

Aportación 

propia 

Non escribe nin aporta nada 

propio 

Escribe a súa opinión de xeito 

correcto. 

Expresa correctamente a súa 

opinión. 

Aporta o seu punto de vista 

e material propio. 

Ten unha opinión crítica e formada, e 

a expresa correctamente.  

Aporta escritos e materiais de 

facturación propia. 

 

Cantidade de 

entradas 

Entradas escasas Realiza as entradas mínimas 

que se piden. Aproximadamente 

unha semanal. 

Realiza tódalas entradas sen 

retrasos.  

Realiza tódalas entradas necesarias 

sen retrasos e as amplia con ideas e 

materiais propios. 

Relación 

co 

temario 

As entradas na bitácora non 

teñen unha relación directa coa 

materia.  

As entradas están relacionadas 

co temario impartido na 

materia. 

As entradas están 

relacionadas e amplían 

algúns dos contidos 

abordados na materia. 

As entradas están relacionadas, 

amplían os contidos abordados pola 

materia e aportan exemplos 

relacionados co ambiente do 

entorno. 

 


