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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 un centenar de 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 extra radio 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. 
 

 O alumnado da ESO presenta necesidades básicas de aprendizaxe referidas ás técnicas 
instrumentais, así como aos contidos mínimos das distintas áreas.  

 Manifesta una clara falta de competencia referida a hábitos de traballo e técnicas de estudo 
apropiados para realizar as actividades escolares coa máxima eficacia e facilidade.  

 Desmotivación cara ás aprendizaxes, o que implica falta de interese polas distintas materias 
escolares. 

 Existencia de problemas persoais, familiares e ou sociais en parte do alumnado, que dificultan 
unha normal evolución académica. Estas circunstancias son causantes de que en distintos 
grupos existan problemas na convivencia escolar, desmotivación para a aprendizaxe, 
absentismo, pouca colaboración das familias e, consecuentemente, retraso escolar.  

 Existencia de alumnos inmigrantes con culturas diferentes e que requiren unha atención 
específica para atender ás súas necesidades educativas e sociais.  

 Nalgúns casos a colaboración das familias no proceso educativo dos fillos non é a desexada.  

 

 

1.3. Marco lexislativo 
 

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

Didáctica e a seguinte: 



 

 

5 
 

• 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.  

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

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

académico 2020/2021 

 

 

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 adxudicáronse como materias afíns ao Departamento de 

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

Pastoriza Otero. 
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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 1º da E.S.O. de Bioloxía e Xeoloxía ao desenvolvemento das 

competencias clave queda reflectida na táboa  4.1 

 

 

 

 

3. OBXECTIVOS DO CURSO 

 

3.1 Obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres 

e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

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

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

desenvolvemento persoal. 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 



 

 

7 
 

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 decisións e asumir 

responsabilidades. 

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

textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

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 outras persoas, 

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorarcriticamente 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, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 

como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 

deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

3.2 Obxectivos específicos da materia bioloxía e xeoloxía en 1º E.S.O. 
 

Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e a súa 

interacción coa Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do ambiente ten para todos 

os seres vivos. Tamén durante este ciclo, a materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O 

principal obxectivo é que o alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar o seu 

corpo a nivel tanto físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información e ante 

actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, social e psicolóxico. 
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Preténdese tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente 

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

decisións diarias e das consecuencias que estas teñen na súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a 

investigación ten nos avances médicos e no impacto da calidade de vida das persoas. 

 

 

 

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 
 

 

 

Nas seguintes táboas concrétase a temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a 

materia e  os  instrumentos de avaliación utilizados para cada estándar de aprendizaxe.  

 

 

 

4.1. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, e competencias 

clave. 
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BIOLOXÍAEXEOLOXÍA 1º DE ESO 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  

Bloque1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 
 

h

 

o 

B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e 

escrita. 

 B1.1.Utilizar adecuadamente o vocabulario 

científico nun contexto preciso e 

adecuado ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis 

frecuentes do vocabulario científico,e 

exprésase de xeito correcto tanto 

oralmente como por escrito. 

CCL 

CMCCT 

b

 

e

 

f

 

g

 

h 

m 

o 

B1.2. Metodoloxía científica: características 

básicas. 

 B1.3. Experimentación  en  bioloxía  e  xeoloxía: 

obtención,selección e interpretación de 

información de carácter científico a partir da 

selección e a recollida de  mostras do medio 

natural ou doutras fontes. 

B1.2.Procurar, seleccionar e interpretar a 

información de carácter científico, e 

utiliza la paraformar unha opinión propia, 

expresarse conprecisión e argumentar 

sobre problemas relacionados co medio 

natural e a saúde. 

BXB1.2.1. Procura, seleccionae interpretaa 

información de carácter científico a partir 

da utilización de diversas fontes. 

CD 

 CAA 

BXB1.2.2.Transmite a información 

seleccionada de xeito preciso,utilizando 

diversos soportes.  

CD  

CCL 

BXB123.Utiliza a información de carácter 

científico para formar una opinión propia 

e argumentar sobre problemas 

relacionados. 

CAA 

CCL 

b

 

f

 

g 

B14.Planificación e realización do traballo 
experimental e interpretación dos seus 
resultados. 

 

B15.- Normas de seguridade no laboratorio e 
coidado dos instrumentos e do material. 

B13.Realizar un traballo experimental coa 

axuda dun guión de prácticas de 

laboratorio ou de campo, describir a súa 

execución e interpretar os seu resultados. 

BXB131.Coñece e respectaas normas de 

seguridade no laboratorio,e coida os 

instrumentos e o material empregado. 

CMCCT 

CSC 

BXB1.3.2.Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo    experimental,    

utilizando    tanto instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material básico de 

laboratorio, argumenta o proceso 

experimental seguido, describe  as súas 

observacións e interpreta os seus 

resultados. 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 
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                                                                                    Bloque 2 A terra no Universo  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

f B2.1.Principais modelos sobre a orixe do 

Universo.  

B2.1.Recoñecer as ideas principais sobre a 

orixe do Universo, e a formación e a 

evolución das galaxias. 

BXB2.1.1.Identifica as ideas principais 

sobre a orixe do universo. 

CMCCT 

f l B2.2. Compoñentes do Universo. 

B2.3. Características do Sistema Solar e 
dos seus compoñentes. 

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

B2.2. Explora organización do Universo e 

do Sistema Solar, así  como  algunhas  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. 

CMCCT 

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

BXB2.3.1. Precisa as características que se 

dan no planeta Terra que permiten o 

desenvolvemento da vida nel, e que non 

se dan nos outros planetas. 

CMCCT 

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

Sistema Solar. 

BXB2.4.1.Identificaa posición da Terra no 

Sistema Solar. 

CMCCT 

f B2.7.OsmovementosdaTerra,da Lúa e do 

Sol, e as súas consecuencias. 

B2.5.Establecer os movementos da Terra, 

da Lúa e do Sol, e relacionalos coa 

existencia do día e a noite, as estacións, 

as mareas e as eclipses. 

BXB2.5.1.Categoriza os fenómenos 

principais relacionados co  movemento  e  

a posición  dos astros, e deduce a súa 

importancia para a vida. 

CMCCT 

BXB2.5.2. Interpreta correctamente en 

gráficos e esquemas fenómenos como as 

fases  lunares e as eclipses, e establece a 

súa relación coa posición relativa 

daTerra,a Lúa e o Sol. 

CMCCT 
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f B2.8.Axeosfera: estrutura e composición 

da codia, o manto e o núcleo. 

B2.6.Identificar os materiais terrestres 

segundo a súa abundancia e a 

distribución nas grandes capas da Terra. 

BXB2.6.1.Describe as características xerais 

dos materiais máis frecuentes nas zonas 

externas do planeta e xustifica a súa 

distribución en capas en función da súa 

densidade. 

CMCCT 

BXB2.6.2.Describe as características xerais 

da codia, o manto e  o núcleo terrestre, e 

os materiais que os compoñen, e 

relaciona esas características coa súa 

situación. 

CMCCT 

             f 

            g 

B2.9.Minerais e rochas: propiedades, 
características e utilidades. 

B2.7.Recoñecer as propiedades e as 

características dos minerais e das rochas, 

distinguir as súas aplicacións mais 

frecuentes  e salientar a  súa importancia 

económica e a xestión sustentable. 

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

CMCCT 

CAA 

 

 
B2.10. Xestión sustentable dos recursos 

minerais. Recursos minerais en Galicia. 

 BXB2.7.2.Describealgunhas das 

aplicacións máis frecuentes dos minerais 

e das rochas no ámbito da vida cotiá. 

n 

ñ 

CCEC 

BXB2.7.3. Recoñece a  importancia  do  

uso responsable e a xestión sustentable 

dos  recursos minerais. 

CSC 

f B2.11. A atmosfera: composición e 

estrutura. O aire e os seus compoñentes. 

Efecto invernadoiro. Importancia da 

atmosfera para os seres vivos. 

B2.8.Analizar as características e a 

composición da atmosfera, e as 

propiedades do aire. 

BXB2.8.1.Recoñece a estrutura e a 

composición da atmosfera. 

CMCCT 

BXB2.8.2.Recoñece a composición do aire 

e identifica os contaminantes principais 

en relación coa súa orixe. 

CMCCT 

BXB2.8.3. Identifica e xustifica con 

argumentacións sinxelas as causas que 

sustentan o papel protector da atmosfera 

para os seres vivos. 

CMCCT 
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b 

e 

f 

g 

m 

 
B2.12.Contaminación atmosférica: 

repercusións e posibles solucións. 
B2.9.Investigar e recoller información 

sobre os problemas de contaminación 

ambiental actuais e as súas repercusións, 

e desenvolver actitudes que contribúan á 

súa solución. 

BXB2.9.1.Relacionaacontaminación 

ambiental coa deterioración ambiental, e 

propón  accións e hábitos que contribúan 

á súa solución. 

CSC 

CSIEE 

F 

m 

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

B2.10.Recoñecer a importancia do papel 

protector da atmosfera para os seres 

vivos e considera as repercusións da 

actividade  humana  nela. 

BXB2.10.1. Relaciona situación en que a 

actividade humana  interfire coa acción  

protectora da atmosfera. 

CSC 

f B2.13.  A  Hidrosfera. Propiedades   da   

auga. Importancia da auga para os seres 

vivos. 

B2.11. Describir as propiedades da auga e 

a súa importancia para a existencia da 

vida. 

BXB2.11.1. Recoñece as propiedades 

anómalas da auga en relación coas súas 

consecuencias para o mantemento da 

vida na Terra. 

CMCCT 

F 

m 

B2.14.A auga na Terra. Auga doce e 

salgada.                                                   

B2.15.Ciclo da auga. 

B2.16.A auga como recurso. 

B2.12.Interpretar a distribución da auga na 

Terra , así como o ciclo da auga e o uso 

que fai dela o ser humano. 

BXB2.12.1.Describe o ciclo da auga en 

relación cos seus cambios de estado de 

agregación. 

CMCCT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 1º DE ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

l 

f 

 

B2.17.Xestión sustentable da auga. B2.13. Valorar e identificar a   necesidade 

dunha xestión sustentable da auga e de 

actuacións persoais e colectivas que 

potencien a redución do consumo e a súa 

reutilización. 

BXB2.13.1.Comprendee identifica o 

significado da xestión sustentable da 

auga doce, e enumera medidas concretas 

que colaboren nesa xestión. 

CSC 

CSIEE 
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f 

m 

 

B2.18.Contaminación das augas doces e 

salgadas. 

B2.14.Xustificar e argumentar a 

importancia de preservar e non 

contaminar as augas doces e salgadas. 

BXB2.14.1.Recoñece os problemas de 

contaminación de augas doces e 

salgadas, en relación coas actividades 

humanas. 

CSC 

f B2.19.A Biosfera. Características que 

fixeron da Terra un planeta habitable. 

B2.15.Seleccionar as características que 

fan da Terra un  planeta  especial para  o  

desenvolvemento  da vida. 

BXB2.15.1. Describe as  características  

que posibilitaron o desenvolvemento da 

vida na Terra. 

CMCCT 

                                                                       Bloque 3. A Biodiversidade no planetaTerra  

f 

l 

m 

B3.1. Concepto de biodiversidade. 
Importancia da biodiversidade. 

B3.2. Sistemas de clasificación dos seres 
vivos. Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 

B3.3.Reinos dos seres vivos: Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas e 
Metazoos. 

B3.1. Recoñecer a importancia da 

biodiversidade e as características 

morfolóxicas principais dos grupos 

taxonómicos. 

BXB3.1.1.Estimaa importancia da 

biodiversidade e aplica criterios de 

clasificación dos seres vivos, 

relacionándoos animais e as plantas máis 

comúns co seu grupo taxonómico. 

CCEC  

CMCCT 

f B3.1. Concepto de biodiversidade. 

Importancia da biodiversidade. 

B3.2. Sistemas de clasificación dos seres 
vivos. Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 

B3.3.Reinos dos seres vivos. Moneras, 

Protoctistas, Fungi, Metafitas e 

Metazoos. 

B3.2. Categorizar   os  criterios  que   

serven   para clasificar os seres vivos e 

identificar os principais modelos  

taxonómicos   aos  que  pertencen   os 

animais e as plantas máis comúns. 

BXB3.2.1.Identifica e recoñece exemplares 

característicos de cada un destes grupos, 

e salienta a súa importancia biolóxica. 

CMCCT 

f 

m 

B3.1. Concepto de biodiversidade. 

Importancia da biodiversidade. 

B3.2. Sistemas de clasificación dos seres 
vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. 

B3.3.Reinos dos seres vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas e 
Metazoos. 

 

 

 

 

 

B3.3.Describir as características xerais dos 

grandes grupos taxonómicos e explicar a 

súa importancia no conxunto dos seres 

vivos. 

 

 

BXB3.3.1. Discrimina  as  características  

xerais  e singulares de cada grupo 

taxonómico. 

CMCCT 
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f B3.4.Invertebrados: poríferos  ,celentéreos, 

anélidos, moluscos, equinodermos, 

artrópodos. Características anatómicas e 

fisiolóxicas. 

B3.4.  Caracterizar  os  principais    grupos  

de invertebrados e vertebrados. 

BXB3.4.1.Asocia invertebrados comúns co 

grupo taxonómico ao que pertencen. 

CMCCT 

 B3.5.Vertebrados: peixes, anfibios,  

réptiles, aves e mamíferos.  Características  

anatómicas e fisiolóxicas. 

 
BXB3.4.2. Recoñece exemplares de 

vertebrados e asígnaos  á clase á que 

pertencen. 

CMCCT 

f 

m 

B3.6. Plantas: brións, fieitos, 

ximnospermas e anxiospermas. 

Características principais, nutrición, 

relación e reprodución. 

B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais 

das plantas e a súa importancia para a 

vida, e  caracterizar os principais grupos 

de plantas. 

BXB3.5.1.Detalla o proceso da nutrición 

autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos os 

seres vivos. 

CMCCT 

BXB3.5.2.  Describe  as  características  

xerais  e singulares dos principais grupos 

deplantas. 

CMCCT 

b 

e 

g 

B3.7.Clasificación de animais e plantas a 

partir de claves dicotómicas e outros 

medios. 

B3.6. Utilizar claves dicotómicas  ou 

outros medios para a identificación e a 

clasificación de animais e plantas. 

BXB3.6.1.Clasifica e identifica animais e 

plantas a partir de claves de 

identificación. 

CAA 

 

 

l 

ñ 

B3.8. Identificación de plantas e animais 

propios dalgúns ecosistemas ,especies en 

extinción e especies endémicas. 

Adaptacións dos animais e as plantas ao 

medio. Biodiversidade en Galicia. 

B3.7.Determinar a partires da observación 

as adaptacións que permiten aos animais 

e ás plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas, con especial atención aos 

ecosistemas galegos. 

BXB3.7.1.Identifica exemplares de plantas 

e animais propios  dalgúns  ecosistemas  

ou  de   interese especial por seren 

especies en perigo de extinción ou 

endémicas. 

CMCCT 

BXB3.7.2.Relaciona coa súa adaptación ao 

medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas 

máiscomúns. 

CAA  

CMCCT 

BXB3.7.3.Identifica exemplares 

de plantas e animais propios dos 

ecosistemas galegos. 

CCEC 



 

 

15 
 

                                                                                            Bloque 4.-Os Ecosistemas 

 

f 
 
B4.1.  Ecosistema: identificación     dos     

seus compoñentes. 

B4.2. Factores abióticos e bióticos nos 

ecosistemas.                                                  

B4.3. Ecosistemas acuáticos. 
B4.4. Ecosistemas terrestres. 

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun 

ecosistema. 

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun 

ecosistema. 

CMCCT 

f 

g 

m 

B4.5.Factores desencadeantes de 

desequilibrios nos ecosistemas.                      

B4.6. Estratexias para restablecer o 

equilibrio nos ecosistemas. 

 

B4.2. Identificar   nun   ecosistema   os   

factores desencadeantes  de  desequilibrios  

e  establecer  estratexias para restablecer o 

seu equilibrio. 

BXB4.2.1. Recoñece   e   enumera   os   

factores desencadeantes de desequilibrios 

nun ecosistema. 

CMCCT 

a 

g 

m 

B4.7.   Accións   que   favorecen   a   

conservación ambiental. 

B4.3.Recoñecer e difundir acción que 

favorezan a conservación ambiental. 

BXB4.3.1.  Selecciona  accións  que  

preveñen  a destrución ambiental. 

CSC 

CSIEE 

 
 

Bloque5. Proxecto de investigación 
 

b 

c 

B5.1.Método científico. Elaboración de 

hipóteses, e a súa comprobación e 

argumentación a partir da 

experimentación ou da observación. 

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

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

CAA 

CMCCT 

b 

f 

g 

B5.1.Métodocientífico. Elaboración de 

hipóteses, e a súa comprobación e 

argumentación a partir da 

experimentación ou da observación. 

B5.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a 

través da experimentación ou da 

observación, e a argumentación. 

BXB5.2.1.  Utiliza  argumentos  que  

xustifiquen  as hipóteses que propón. 

CAA CCL 

e B5.2. Artigo científico. Fontes de 

divulgación científica. 

B5.3.Utilizar fontes de información 

variada, e discriminar e decidir sobre elas 

e sobre os métodos empregados para 

asúa obtención. 

BXB5.3.1.Utiliza diferentes fontes de 

información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas 

investigacións. 

CMCCT  

CD 
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a 

b 

c 

B5.3.Proxectode investigación en equipo: 

organización. Participación e 

colaboración respectuosa no traballo 

individual e en equipo. Presentación de 

conclusións. 

 

conclusións. 

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

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

CSC  

CSIEE 

a 

b 

d 

h 

o 

B5.3.Proxectode investigación en equipo: 

organización. Participación e 

colaboración respectuosa no traballo 

individual e en equipo. Presentación de 

conclusións. 

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

BXB5.5.1.Deseña  pequenos traballos de 

investigación sobre animais e/ou plantas, 

os ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación ea nutrición  humana,  para  

a   súa  presentación  e defensa na aula. 

CAA  

CMCCT 

CSIEE 

CD 

BXB5.5.2. Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como 

por escrito. 

CCL 

 CCEC 
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4.2. Estándares de aprendizaxe, grao mínimo de consecución para superar a materia, temporalización, competencias clave, 

elementos transversais e instrumentos de avaliación. 
 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo de  

Consecución para superar a 

materia 

Temporalizaciónn

n 

 
Compet

encias 

clave 

clavecla

ve 

E. 

transver 

sais 

 
 

Instrumentos avaliación 
1ª 2ª 3ª 

BXB1.1.1.Identificaos termos máis 

frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto tanto 

oralmente como por escrito. 

Definir os termos do vocabulario 

científico máis frecuentes e 

expresarse oralmente e por escrito 

con claridade e corrección, 

empregando os termos de xeito 

rigoroso. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

CCL 

 CMCCT 

CL  

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta 

a información de carácter científico a 

partires da utilización de diversas 

fontes. 

Buscar información de carácter 

científico, seleccionar e organizar a 

mesma  a partir da utilización de 

diversas fontes para poder empregala 

ou comunicala. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

CD 

 CAA 

CL  

EOE 

Análise  traballos  individuais  ou  
de grupo 

BXB1.2.2.Transmite a información 

seleccionada de xeito preciso, 

utilizando diversos soportes. 

Comunicar a información seleccionada 

empregando diversos soportes. 

 
X 

 
X 

 
X 

CD 

 CCL 

CL  

EOE 

Análise  traballos  individuais  ou  

de grupo 

BXB1.2.3.   Utiliza  a  información    de  

carácter científico para formar una 

opinión propia e argumentar sobre 

problemas  relacionados. 

Argumentar e construír unha opinión 
propia sobre información de carácter 
científica. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
CAA 

 CCL 

CL  

EOE 

Análise  traballos  individuais  ou  
de grupo 

BXB1.3.1.Coñece e respecta as normas de 

seguridade  no  laboratorio,  e coida  os  

instrumentos eo material empregado. 

Manexar e coidar os instrumentos e 

material de laboratorio cumprindo as 

normas de seguridade. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
CMCCT  

CSC 

 
Rexistro de observación no 

laboratorio 
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BXB1.3.2.   Desenvolve   con   autonomía   

a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de recoñecemento 

como material básico de laboratorio, 

argumenta o proceso experimental 

seguido, describe  as súas observacións 

e  interpreta os seus resultados. 

Elaborar os informes das prácticas de 

laboratorio. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 

CL  

EOE 

Rexistro de observación no 

laboratorio. 

Análise do informe de prácticas. 

Estándares de aprendizaxe  
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 

Temporalización 
 
Compet

encias 

clave 

E. 

transver

sais sais 

 
 

Instrumentos avaliación 

1ª 2ª 3ª 

BXB2.1.1. Identifica as ideas principais 

sobre a orixe do Universo. 

Expoñer as ideas principais sobre a orixe 

do Universo. 

  

X 
 

CMCCT CL  

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno. 

Proba específica. 

BXB2.2.1.Recoñeceos compoñentes do 

Universo e do Sistema Solar, e describe 

as súas características xerais. 

Describir a organización do Sistema 

Solar e as características dos 

principais astros. 

 
 
 

X 

 
CMCCT CL  

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno. 

Proba especifica. 

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. 

Relacionara  posición do planeta  Terra 

no  Sistema Solar coas súas especiais 

características que permiten o 

desenvolvemento da vida. 

  
 

X 

 
CMCCT CL  

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica. 

BXB2.4.1.Identifica a posición da Terra 

no Sistema Solar. 

Localizar a posición da Terra no Sistema 

Solar. 

  
X 

 
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB2.5.1.Categorizaos fenómenos 

principais relacionados co movemento e 

a posición dos astros, e deduce a súa 

importancia para a vida. 

Establecer as características dos 

movementos da Terra, da Lúa e do 

Sol, e as súas implicacións na vida 

cotiá. 

  
 

X 

 
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 
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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. 

Interpretar correctamente en gráficos e 

esquemas os fenómenos  principais  

relacionados co movemento e 

aposición da Terra, da Lúa e do Sol. 

  
 

X 

 
CMCCT CL  

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

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. 

Situar e describir  as capas  internas e 

externas do noso planeta explicando a 

importancia de cada unha delas. 

  

 

 
 

X 

CMCCT CL  

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

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. 

Relacionar as características xerais da 

codia, o manto e o núcleo terrestre, 

coa súa situación no planeta Terra. 

   
 

X 

CMCCT CL  

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas 

utilizando criterios que permitan 

diferencialos. 

Recoñecer   algunhas   das   propiedades   

e   das características dos minerais e 

das rochas. 

   
X 

CMCCT 

CAA 

CL  

EOE 

Análise traballo de grupo 

Análise do informe de prácticas 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 

Temporalización

n 

 
Competen

cias clave 

E.trans

versais 

 
 

Instrumentos avaliación 
1ª 2ª 3ª 

BXB2.7.2.Describe algunhas das 

aplicación máis frecuentes dos minerais 

e das rochas no ámbito da vida cotiá. 

Distinguir as aplicación máis frecuentes 

dos minerais e das  rochas. 

  
 
 

X 
CCEC CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

Análise do informe de prácticas 

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso 

responsable  e  a  xestión    sustentable  

dos recursos minerais. 

Recoñecer a importancia económica e a 

xestión sustentable dos recursos 

minerais. 

  
 
 

X 
CSC CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

Análise do informe de prácticas 
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BXB2.8.1.Recoñece a estrutura e a 

composición da atmosfera. 

Identificaras capas que se diferencian na 

atmosfera. Distinguir cales son os 

principais gases que hai na atmosfera e a 

función que realiza cada un deles. 

   
 

X 

CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB2.8.2.Recoñece a composición do 

aire e identifica os contaminantes 

principais en relación coa súa orixe. 

Recoñecer o fenómeno da contaminación 
atmosférica e os principais 
contaminantes que a causan. 

  
 
 

X 
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB2.8.3.Identifica e xustifica con 

argumentacións  sinxelas as causas que 

sustentan o papel protector da atmosfera 

para os seres vivos. 

 
Xustificar o papel protector da atmosfera 

fronte ás radiacións solares e o 
impacto de meteoritos. 

  
 
 

X 
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación 

ambiental coa deterioración ambiental, 

e propón acción e hábitos que 

contribúan á súa solución. 

Coñecer os efectos da  contaminación  

atmosférica coas consecuencias que 

teñen para os seres vivos e o medio, 

desenvolvendo actitudes que 

contribúan á súa solución. 

   
 

X 

CSC 

CSIEE 

ECC Análise traballo de grupo 

BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a 

actividade humana interfire coa acción 

protectora da atmosfera. 

Recoñecer a importancia do papel 

protector da atmosfera para os seres 

vivos identificando as consecuencias 

da destrución da capa de ozono. 

  
 
 

X 
CSC CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

BXB2.11.1.Recoñece as propiedades 

anómalas da auga en relación coas súas 

consecuencias para o mantemento da 

vida na Terra. 

Describir as propiedades da auga e a súa 

importancia para a existencia da 

vida. 

  
 
 

X 
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

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

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

   
X 

CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica. 

 

 Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo de consecución para 

superar  a materia 

Temporalizaciónn

n 

 
Competenc

ias clave 

E.trans

versais 

 
 

Instrumentos avaliación 
1ª 2ª 3ª 
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BXB2.13.1.Comprende e identifica o 

significado da xestión sustentable da 

auga doce, e enumera medidas 

concretas que colaboren nesa xestión. 

Valorar e identificar a necesidade de 

actuacións persoais e colectivas que 

potencien a redución do consumo da 

auga e a súa reutilización. 

  
 
 

X 
CSC 

CSIEE 

ECC Análise traballo de grupo 

BXB2.14.1. Recoñece   os   problemas   de 

contaminación de augas do cese 

salgadas, en relación coas actividades 

humanas. 

Relacionar as alteracións e o uso que se 

fai da auga coas consecuencias que 

pode ter para avida na Terra,  

valorando a  importancia de  non 

contaminar as augas doces e 

salgadas. 

   
 

X 

CSC ECC Análise traballo de grupo 

BXB2.15.1.  Describe  as  características  

que posibilitaron o desenvolvemento   

da vida na Terra. 

Valorar a importancia da existencia de 

temperaturas suaves e de auga 

líquida para avida. Recoñecer a 

necesidade de O2, de CO2 e do solo 

como soportes para o 

desenvolvemento da vida. 

 
 

X 

  
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB3.1.1.Estima a importancia da 

biodiversidade e aplica criterios de 

clasificación dos seres vivos, 

relacionando os animais e as plantas 

máis comúns co seu grupo taxonómico. 

Coñecer o concepto de biodiversidade e 

xustificar a súa importancia como 

fonte de recursos para o ser humano 

e para o mantemento do equilibrio 

da biosfera. 

 
 

X 

 
 

X 

 
CCEC 

CMCCT 

CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

BXB3.2.1. Identifica e  recoñece 

exemplares característicos de cada un 

destes grupos, e salienta a súa 

importancia biolóxica. 

Identificar e recoñecer exemplares 
característicos dos grupos 
taxonómicos. 

 
 

X 

  
CMCCT CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

BXB3.3.1. Discrimina as características 

xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico. 

Discriminar as características xerais dos 

grandes grupos taxonómicos. 

 
X 

  
CMCCT CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

BXB3.4.1.Asocia Invertebrados común co 
grupo taxonómico ao que pertencen. 

Recoñecer as características xerais e 

función vitais que permiten 

distinguir e clasificar aos principais 

grupos de Invertebrados. 

 
 
 

X 

 
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 
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BXB3.4.2.Recoñece exemplares de 
Vertebrados e asígnaos á clase á que 
pertencen. 

Recoñecer as características xerais e 
función vitais que permiten 
distinguir e clasificar aos principais 
grupos de Vertebrados. 

 
 
 

X 

 
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

 

Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 

Temporalizacinó

n 

 
Competen

cias 

clave 

E. 

transve

r sais 

 
 

Instrumentos avaliación 
1ª 2ª 3ª 

BXB3.5.1.Detalla o proceso da nutrición 

autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos 

os  seres vivos. 

Identificar as etapas do proceso da 

nutrición autótrofa e relacionalas coa 

súa importancia para a vida. 

 
 

X 

  
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica. 

BXB3.5.2. Describe as características 

xerais e singulares dos principais grupos 

de plantas. 

Describir as características xerais das 

plantas, as súas funcións vitais e a 

súa clasificación. 

 
X 

  
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB3.6.1.Clasifica e identifica animais e 

plantas a partir de claves de 

identificación. 

Utilizar claves dicotómicas ou outros 

medios para a identificación e a 

clasificación de animais e plantas. 

 
 

X 

 

    X 

 
CAA CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

Rexistro de observación  na aula 

BXB3.7.1. Identifica   exemplares  de   

plantas  e animais propios de  algún 

ecosistemas ou de interese especial por 

seren especies en perigo de extinción 

ouendémicas. 

Recoñecer exemplares de plantas e 

animais dalgúns ecosistemas  

endémicos  ou  en  perigo de 

extinción ou endémicas. 

  
 

X 

 
CMCCT CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

BXB3.7.2.Relacionacoa súa adaptación ao 

medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas 

máis comúns. 

Asociar as adaptacións que permiten aos 

animais e ás plantas sobrevivir en 

determinados ecosistemas, con 

especial atención aos galegos. 

 
 
 

X 

 
CAA 

CMCCT 

CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

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

Identificar algúns exemplares de plantas 
e animais propios dos ecosistemas 
galegos. 

  
X 

 
CCEC CL 

EOE 

Análise traballo de grupo 

BXB4.1.1.Identifica    os    compoñentes  

dun ecosistema. 

Identificar os compoñentes dun 

ecosistema. 

  
X 

 
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 
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BXB4.2.1. Recoñece e enumera os 

factores desencadeantes de 

desequilibrios nun ecosistema. 

Identificar   os    factores     

desencadeantes   de desequilibrios 

nun ecosistema. 

 
 
 

X 

 
CMCCT CL 

EOE 

Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB4.3.1. Selecciona accións que 

preveñen a destrución ambiental. 

Recoñecer  e  valorar  accións  que  

preveñen  a destrución ambiental. 

  
X 

 
CSC 

CSIEE 

ECC Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica  
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo 

De consecución para superar a 

materia 

Temporalización 
 
Competen

cias 

clave 

E. 

trans_ 

versais 

 
 

Instrumentos avaliación 
1ª 2ª 3ª 

BXB5.1.1.Integra e aplica as destrezas 

propias do método científico. 

 

 

 

Coñece cales son as destrezas  propias do 

método científico. 

 

X 

 

X 

 

X 
CAA 

CMCCT 

EE Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 

BXB5.2.1. Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que propón. 

Argumentar e xustificar as hipótesis que 

propón. 

 
X 

 
X 

 
X 

CAA  

CCL 

EE Rexistro de observación do 

caderno 

Proba específica 
BXB5.3.1.Utilizadiferentes fontes de 

información, apoiándose nas TIC, para 

a elaboración e a presentación das súas 

investigacións. 

Utilizar diferentes fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas 

investigacións. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

CMCCT 

CD 

EE 

TIC 

Análise traballo de grupo 

Rexistro de observación  na aula. 

BXB5.4.1.Participa, valora e respecta o 

traballo individual e en grupo. 

Valorar e respectar o traballo individual e 

en grupo. Cooperar cos compañeiros do 

grupo, participando nas actividades e 

asumindo as responsabilidades de 

traballo que teñan encomendadas. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

CSC 

CSIEE 

EE Análise traballo de grupo 

Rexistro de observación  na aula 
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BXB5.5.1.Deseña   pequenos   traballos  de 

investigación sobre animais e/ou plantas, 

os ecosistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doseucontornoouaalimentación eanutrición 

humana,paraasúa presentación e 

defensanaaula. 

Realizar pequeños traballos de 

investigación sobre animaise/ou 

plantas, os ecosistemas do seu 

contorno, así como presentalos e 

defendelos na aula. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CD 

EE Análise traballo de grupo 

Rexistro de observación na aula 
e/ou  no laboratorio 

BXB5.5.2.Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como 

por escrito. 

Elaborar  un  informe/resumo  da  

investigación  ou práctica de 

laboratorio. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
CCL 

CCEC 

EOE Análise do informe de prácticas 
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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 mesmos 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 da páxina 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 alumnadode 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. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

O desenvolvemento das unidades didácticas programadas nas materias de bioloxía e 

xeoloxía realízase no aula e compleméntase, se o protocolo COVID así o permite, coas 

prácticas de laboratorio. Tamén pode realizarse outro tipo de actividades, que permitan 

reforzar e ampliar algúns dos contidos do programa.    

                                                                                                                   

O libro de texto recomendado, axuda a conseguir os obxectivos sinalados mediante a 

realización das actividades que se inclúen nas unidades didácticas do texto. 

 

O 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. 

 
 

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, xunto co libro de texto 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.  

 

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.   
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

Libro de texto. 

1º ESO – Bioloxía e Xeoloxía.-Editorial ANAYA 2015. 

Proxecto educativo-“Aprender e crecer en conexión” 

ISBN: 978-84-678-5334-6. 

 

Recursos dixitais  

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

proxéctanse no aula ou se proporcionan en papel. 

 

Cadernos de Actividades (Caderno de Clase) 

Os Cadernos de Actividades serven para reforzar contidos básicos do Libro do alumno e 

da alumna. Por outro lado, en combinación co resto de materiais, constitúen un 

instrumento para atender as necesidades individuais do alumnado, xa que permiten 

practicar aqueles coñecementos que secuencian os distintos temas. . Este caderno será 

avaliado polo profesor e se utilizará para o cálculo da nota de cada avaliación e a nota 

final. 

 

Cadernos de prácticas 

Onde o alumnado deberá plasmar as prácticas de campo e laboratorio que se realicen, 

recollendo o material, a marcha da práctica e os resultados observados. Este caderno 

será avaliado polo profesor e se utilizará para o cálculo da nota de cada avaliación e a 

nota final 

 

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. 

 

 

Para o desenvolvemento do curriculo e a implementación desta metodoloxía, as aulas 

onde se imparte esta materia están dotadas de ordenador e canón dixital. 
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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.- Rexistro de probas específicas escritas con cuestións similares as actividades 

realizadas ao longo da avaliación. Como mínimo dúas probas escritas por avaliación 

que farán media. En cada proba indicarase a ponderación das preguntas para informar 

ao alumno e facilitarlle a realización do exame. 

 

2.-Análise de traballos  individuais ou de grupo encomendados referidos aos 

contidos das unidades didácticas que poderán versar sobre: 

_ Resolución de cuestións teórico-prácticas referidas aos contidos das unidades 

didácticas das respectivas materias impartidas polo departamento. 

_ Recoñecemento, interpretación e representación esquemática de estruturas e 

procesos tanto biolóxicos como xeolóxicos. 

_ Interpretación de gráficas que fagan referencia a procesos e fenómenos da natureza. 

_ Comentarios de texto científicos. 

_ 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 

exposta no Anexo II 

 

3._Rexistro de observación do caderno de clase/ tarefas da aula virtual: expresión 

escrita, uso de diferentes fontes de información, grao de orde e limpeza. O alumnado 

debe ter correctamente feitas e corrixidas todas as cuestións propostas.  

 

4.-Análise do caderno de prácticas: o alumnado deberá ter rexistradas as actividades 

prácticas levadas a cabo durante o curso. Deberá tomar nota dos aspectos que sinale o 

profesor ou titor da práctica. 

 

5.-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 o esforzo realizado  polo 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 
 

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 

 

       70 % 

 

Traballos  

Caderno de aula 

Caderno de prácticas 

 

 

Hábitos de traballo 

Competencias 

Destrezas 

 

     

       20% 

 

 

Actitude  

 

Participación 

Motivación 

Esforzo 

 

  

      

       10% 

 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. 
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7.4. Avaliación nos casos de docencia semi-presencial e non presencial 
 

 

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

seguirá a ser continua, formativa e integradora, e manteranse os mesmos 

instrumentos de avaliación e a súa ponderación.  

 

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, como se indica no punto 7.5 

 

 

 

7.5. Criterios de cualificación non presenciais 
 

 

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 orais ou 

escritas. 

 

 

Contidos teóricos 

 

       30 % 

 

Traballos  

Caderno de aula virtual 

Caderno de prácticas 

 

 

Hábitos de traballo 

Competencias 

Destrezas 

 

     

       50% 

 

 

Actitude  

 

Participación en foros 

Motivación 

Esforzo 

 

  

      

       20% 

 

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. 
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7.7. Procedementos de recuperación de avaliacións  
 

     Despois de cada avaliación, o alumnado suspenso deberá facer unha recuperación, 

sendo esta última nota a que teña nesa avaliación.  

 

No caso de modalidade presencial e semipresencial, o instrumento de avaliación para a 

recuperación será unha proba escrita. No caso da modalidade non presencial, o 

instrumento de avaliación, poderá ser unha proba oral, un traballo ou ambos 

instrumentos.  

 

     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 disciplina. 

 

 

 

 

 

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.  

Analizarase, 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 . 
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- 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. 

 

 

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 valorarase a entrega  das actividades 

propostas debidamente resoltas (até 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.  
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 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. 

 

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 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO. 
 

 

 

Atendendo á situación actual en relación á COVID-19, non se programarán actividades 

extraescolares. 

 

Se a situación da pandemia mellora e as autoridades sanitarias o aconsellan, poderanse 

programar ao longo do curso, actividades e saídas, dando prioridade as que se leven a 

cabo en espazos abertos e non necesiten a utilización de transporte colectivo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 didáctico levará 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 avaliables. 

 

b) Validez dos perfís competenciais. 

 

c) Avaliación do tratamento dos temas transversais. 

 

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

programación anual para que sexa a mellor referencia organizativa para os 

profesores e alumnos que dependan de este Departamento. 
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   ANEXOS 
 

I Plan de reforzo e recuperación 

Como o alumnado de 1º procede doutro centro, e ademais de centros distintos entre si, 

o plan de reforzo e recuperación centrarase como tódolos anos, en atender e restaurar 

as carencias e problemas que se detecten na avaliación inicial. 

Prestando especial atención ás carencias relacionadas coa expresión oral e escrita, a 

interpretación gráfica, e ao entendemento de conceptos básicos propios da materia. 

 

II Rúbricas 
 

 

RÚBRICAS 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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RÚBRICAS PARA A AVALIACIÓN DO CADERNO DE CLASE 

 Insuficiente  

(0-4) 

Satisfactorio  

(5-6) 

Bo 

(7-8) 

Excelente      

(9-10) 

Presentación da 

libreta 

Presentación de libreta con 

escasos contidos, pouco 

coidada e incompleta 

Realiza a libreta con 

contidos non moi 

desenvolvidos pero 

prácticamente completo 

Realiza a libreta con contidos 

elaborados e sempre 

completa as tarefas e a veces 

busca outras fontes de 

información 

Realiza a libreta con contidos 

moi elaborados e e con 

pulcritude. Sempre completa 

as tarefas e sempre busca 

fontes de información 

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 

nas actividades que os 

precisen 

Debuxa imaxes con moita 

calidade e busca debuxos 

complementarios noutras 

fontes 

Resolución  

de problemas 

Non resolve case nunca os 

problemas plantexados nas 

actividades da aula. 

Resolve satisfactoriamente a 

maioría dos problemas 

plantexados nas actividades 

da aula. 

Resolve case sempre con 

corrección os problemas que 

se plantexan nas actividades 

da aula. 

 

Acada sempre os resultados 

correctos dos problemas 

prantexados de todas as 

actividades da aula. 

 

 

Concreción 

explicativa 

Non aparecen explicacións 

da maioría das actividades 

propostas 

Aparecen explicación 

simples das actividades 

propostas 

Aparecen explicacións 

completas da todas as 

actividades propostas 

Aparecen explicacións 

completas de todas as 

actividades con ampliación 

das respostas en distintos 

medios 

Expresión do  

resultado 

Non se expresan os 

resultados 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 actividade. 

Os resultados se elaboran e 

expresan con claridade en 

cada actividade e se 

comparan con outras fontes 

Fontes  

consultadas 

Non consulta ningún tipo 

fontes ou so utiliza o libro de 

texto 

Consulta o libro para 

elaborar as respostas e as 

veces algunha outra fonte 

Utiliza case sempre outras 

fontes para obter as respostas 

ás actividades propostas 

Sempre compara e emprega 

varias fontes para as 

respostas de cada actividade 

Participación en 

grupo 

Non participa case nunca na 

clase nin colabora co grupo 

asignado 

Participa xeralmente nas 

respostas da clase e colabora 

co grupo asignado 

Participa sempre nas 

postas en común da clase e 

colabora activamente nas 

actividades do seu grupo 

Axuda aos outros membros 

do grupo a que participen na 

marcha da clase e opina 

frecuentemente nos debates 

prantexados 
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RÚBRICAS 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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