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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 procura 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. 
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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 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 
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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 Ciencias da Terra e Medio Ambiente de 2º 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, 

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.  
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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. 

 

 

 

3.2 Obxectivos específicos da materia Ciencias da Terra e do Medio Ambiente de 2º de 

Bacharelato. 
 

A materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente ten como eixe principal o uso que facemos as 

persoas dos recursos que nos ofrece o noso planeta, un planeta finito que "utilizamos" como se fose 

ilimitado. Debe ser un instrumento para a comprensión do mundo que nos rodea e debe, tamén, 

promover unha reflexión crítica acerca da problemática ambiental que leve o alumnado a exercer 

unha cidadanía con conciencia cívica responsable, inspirada en valores, actitudes e intereses que o leven 

a protexer e mellorar o medio natural e, consecuentemente, participar de forma solidaria no 

desenvolvemento e mellora do seu contorno social.  

A humanidade enfróntase a importantes retos no século XXI; entre eles, a procura de fontes alternativas 

de enerxía, o abastecemento de materias primas, o quecemento global, a alteración da capa de ozono ou 
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a perda da biodiversidade. Cómpre non esquecer toda a variabilidade de impactos ambientais que a 

humanidade, coas súas accións, provoca no medio natural, e que é necesario abordar desde unha 

perspectiva integradora e holística e dun xeito interdisciplinario e sintético, que é, precisamente, unha 

característica inherente a esta materia do bacharelato: a aplicación de coñecementos e competencias 

adquiridas doutras ciencias, principalmente da bioloxía, da xeoloxía, da física e da química. 

Coñecer a problemática ambiental e os avances científicos contribúe a facilitar a formulación de 

solucións integradoras entre desenvolvemento e ambiente, permitindo establecer unha xestión 

sustentable do noso planeta, o que permitirá evitar, ou cando menos diminuír, o impacto sobre o medio 

dalgunhas actividades humanas.
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4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN E ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

11.1. OBXECTIVOS CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

                                                                      Bloque1.Medio ambiente e fontes de información ambiental  

 i 

 l 

B1.1.Conceptode medio ambiente e 

dinámica de sistemas. Modelos da 

teoría de Sistemas. 

B1.1.Realizar modelos de sistemas 

considerando as variables, analizando a 

interdependencia dos seus elementos e 

establecendo as súas relacións causais. 

CTMAB1.1.1.Contrasta a interdependencia dos elementos 

dun sistema establecendo as súas relacións. 
CMCCT 

CTMAB1.1.2.Elabora modelos de sistemas nos que 

representa as relación  causais, interpretando as 

consecuencias da variación dos distintos factores. 

CAA 

 i 

 l 

B1.2.O medio natural como sistema. 

Aplicación da teoría de sistemas ao 

sistema natural. 

B1.3.Humanidade e medio ambiente. 

Historiadas relación da humanidade 

coa natureza. 

B1.2.Aplicar a dinámica de sistemas aos 

cambios ambientais acontecidos como 

consecuencia da aparición da vida e as 

actividades humanas ao longo da historia. 

CTMAB1.2.1.Analiza, a partir de modelos sinxelos, os 

cambios ambientais que tiveron lugar como con-secuencia 

da aparición da vida e da acción humana ao longo da 

historia. 

CCEC 

CAA 

 i 

 l 

B1.4.Recursos naturais ,riscos e 

impactos ambientais. 

B1.3.Identificar  recursos, riscos e impactos, 

asociándoos á actividade humana sobre o 

medio ambiente. 

CTMAB1.3.1.Identificae clasifica recursos, riscos e 

impactos ambientais asociados. 
CMCT 

 g 

 i 

B1.5.Fontes de información ambiental. B1.4.Identificar os principais instrumentos de 

información ambiental. 

CTMAB1.4.1.Coñece e enumera os principais métodos de 

información ambiental. 
CMCT 

CD 
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 l CTMAB1.4.2.Extrae conclusións sobre cuestión 

ambientais a partir de distintas fontes de información. 
CCL 

CD 

CSIEE 

                                                                                       Bloque 2.Dinámica dos sistemas fluídos  

 i 

 l 

B2.1.A radiación solar como recurso 

enerxético. 

B2.2.As masas fluídas e a súa relación 

co funcionamento do clima 

B2.1.Identificar os efectos da radiación solar 

na dinámica das capas fluídas ,no clima e na 

xeodinámica externa. 

CTMAB2.1.1.Valora a radiación solar 

CTMAB2.1.2.Relaciona a radiación solar coa dinámica 
das capas fluídas e o clima como recurso enerxético. 

CMCT 

CSC 

CMCT 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

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

CMCCT 

 i 

 l 

B2.2.As masas fluídas e a súa 
relación co funcionamento do clima. 

B2.2.Comprender o funcionamento das capas 

fluídas establecendo a súa relación co clima. 

CTMAB2.2.1.Explica a dinámica da atmosfera e as súas 

consecuencias no clima. 
 CMCCT 

 CAA 

 i 

 l 

B2.3.Compoñentesda  atmosfera, 

orixe e importancia biolóxica. 

B2.3.Recoñecer os compoñentes da atmosfera 

relacionándoos coa súa procedencia e 

importancia biolóxica. 

CTMAB2.3.1.Identificaos compoñentes da atmosfera en 

relación coa súa procedencia, a súa distribución e a súa 

dinámica. 

 CMCCT 

 CAA 

CTMAB2.3.2.Relaciona os compoñentes da atmosfera 

coa súa importancia biolóxica. 
 CMCCT 

 CAA 

 i 

 l 

B2.4.Capade ozono: orixe e 

importancia. 

B2.5.Efectos e medidas preventivas. 

B2.4.Comprender a importancia da capa de 

ozono e a súa orixe. 

CTMAB2.4.1.Determina a importancia da capa de ozono 

e valora os efectos da súa diminución. 
 CMCCT 

 CSC 

CTMAB2.4.2.Sinala medidas que preveñen a diminución 

da capa de ozono. 
 CSIEE 
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 i 

 l 

B2.6.Efecto invernadoiro: relación 

coa vida na Terra. Causas e 

consecuencias do aumento do efecto 

invernadoiro. 

B2.5.Determinar a orixe do efecto invernadoiro 

e a súa relación coa vida na Terra. 

CTMAB2.5.1.Valora o efecto invernadoiro e a súa 

relación coa vida na Terra. 
 CMCCT 

 CSC 

CTMAB2.5.2.Comprende e explica que factores 

provocan o aumento do efecto invernadoiro e as súas 

consecuencias. 

 CMCCT 

 CAA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

 i 

 l 

B2.7. A hidrosfera e o seu papel 

como regulador climático. 

B2.6.Comprender o papel da hidrosfera como 

regulador climático. 

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

CMCCT 

CTMAB2.6.2.Determinaa influencia da circulación 

oceánica no clima. 

CMCCT 

CAA 

 i 

 l 

B2.8.Relación das correntes oceánicas 

coa circulación dos ventos e o clima e 

con algún fenómenos climáticos. 

B2.7.Asociar algún fenómenos climáticos coas 

correntes oceánicas(ou a temperatura 

superficial da auga). 

CTMAB2.7.1.Explicaarelación entre as correntes 

oceánicas e fenómenos como "El Niño" e os furacáns, 

entre outros. 

CMCCT 

CTMAB2.7.2.Asocia as correntes oceánicas coa 

circulación dos ventos e o clima. 
CMCCT 

 i 

 l 

B2.9.Formación das precipitacións. 

Tipos de precipitacións. 

B2.10.Interpretación de mapas 

meteorolóxicos. 

B2.8.Explicar a formación de precipitacións 
en relación aos movementos de masas de aire 

e interpretar mapas meteorolóxicos. 

CTMAB2.8.1.Relaciona a circulación de masas de aire 

cos tipos de precipitacións. 
CMCCT 

CTMAB2.8.2.Interpreta mapas  meteorolóxicos. CMCCT 

CAA 

 b 

 i 

 l 

 p 

B2.11.Os riscos climáticos ,causas e 

consecuencias. Medidas de predición, 

prevención e corrección. 

B2.9.Identificar os riscos climáticos, valorando 

os factores que contribúen a favorecelos e a 

paliar os seus efectos. 

CTMAB2.9.1.Relaciona os riscos climáticos cos factores 

que os orixinan e coas súas consecuencias. 
CMCCT 

CAA 

CTMAB2.9.2.Propón medidas para evitar ou diminuír os 

efectos dos riscos climáticos. 
CSIEE 
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Bloque 3. Contaminación atmosférica 

 i 

 l 

B3.1.Orixe e efectos da contaminación 

atmosférica. 

B3.1.Argumentar a orixe da contaminación 

atmosférica e identificar os efectos sociais ambientais 

e sanitarios que produce. 

CTMAB3.1.1.Identifica os efectos biolóxicos da 

contaminación atmosférica. 
CMCCT 

   CTMAB3.1.2.Asocia os contaminantes coa súa 

orixe e recoñece as súas consecuencias sociais, 

ambientais e sanitarias. 

CMCCT 

 CAA 

 h 

 i 

 l 

B3.2.Medidas preventivas e correctoras 

da contaminación atmosférica e do 

efecto invernadoiro. 

 B3.2.Propor medidas que favorecen a diminución 

da contaminación atmosférica e do efecto 
invernadoiro. 

CTMAB3.2.1.Describe medidas que preveñen ou 

atenúan a contaminación atmosférica e o efecto 

invernadoiro. 

CMCCT 

 CAA 

CSIEE 

 i 

 l 

 B3.1.Orixeeefectosda 

contaminación atmosférica. 

 B3.3.Factores que inflúen na 
dispersión dos contaminantes 
atmosféricos. 

B3.3.Relacionar a contaminación atmosférica cos 

seus efectos biolóxicos e con certas condicións 

meteorolóxicas e/ou topográficas. 

 CTMAB3.3.1.Relaciona o grao de 
contaminación con certas condicións 

meteorolóxicas e/ou topográficas. 

CMCCT 

 CAA 

CTMAB3.3.2.Explicaos efectos biolóxicos 

producidos pola contaminación atmosférica. 
CMCCT 

 i 

 l 

B3.4.Efectos da contaminación 

atmosférica segundo o seu raio de 

influencia. 

B3.4.Clasificar os efectos locais, rexionais e globais 

da contaminación atmosférica. 

CTMAB3.4.1.Describe os efectos locais, 

rexionais e globais ocasionados pola 

contaminación do aire. 

CMCCT 

 i 

 l 

 B3.5.Ozono troposférico e ozono 

estratosférico. 

B3.5.Distinguir a orixe e os efectos do ozono 

troposférico e do ozono estratosférico. 

CTMAB3.5.1.Distingue a orixe e os efectos do 

ozono troposférico e do estratosférico. 
CMCCT 

 
                                                                                 Bloque 4.Contaminación das augas 

 

 i 

 l 

B4.1.Ciclohidrolóxico. 

B4.2.Orixe e efectos da 

contaminación das augas 

superficiais e subterráneas. 

B4.1.Clasificar os contaminantes da auga en relación á 

súa orixe e aos seus efectos. 

CTMAB4.1.1.Coñece e describe a orixe e os 

efectos da contaminación das augas superficiais e 

subterráneas. 

CMCCT 

CTMAB4.1.2.Relaciona os principais 

contaminantes da auga coa súa orixe e cos seus 

efectos. 

CMCCT 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

 i 

 l 

B4.3.Parámetros de medida da 

calidade da auga. 

B4.2.Coñecer os indicadores de calidade da auga. CTMAB4.2.1.Coñece e describe os principais 
indicadores de calidade da auga. 

 CMCCT 

 h 

 i 

 l 

 p 

B4.2.Orixe e efectos da 

contaminación das augas 

superficiais e subterráneas. 

B4.4.Prevención e  corrección da 

contaminación da auga. 

B4.3.Valorar as repercusións para a humanidade da 

contaminación da auga, e propón medidas que a eviten ou 

diminúan. 

CTMAB4.3.1.Describe o proceso de 

eutrofización das augas e valora as súas 

consecuencias. 

 CMCCT 

 CAA 

CTMAB4.3.2.Propón actitudes e acción 

individuais, estatais e intergobernamentais ,que 

reduza nas repercusións ambientais da 

contaminación da auga. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CSC 

 i 

 l 

B4.5.Sistemas de tratamento e 

depuración das augas. 

 B4.4.Coñecer os sistemas de potabilización e 
depuración das augas residuais. 

CTMAB4.4.1.Esquematiza as fases de 

potabilización e depuración da auga nunha 

EDAR. 

 CMCCT 

 
Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos 

 

 i 

 l 

 B5.1.Xeosfera:soporte dos 

restantes subsistemas terrestres. 

 B5.2.Riscos xeolóxicos e a súa 

relación cos fluxos de enerxía 

terrestres. 

 B5.1.Relacionar os fluxos de enerxía e os 

riscos xeolóxicos. 

CTMAB5.1.1.Identifica as manifestacións da enerxía 

interna da Terra e a súa relación cos riscos xeolóxicos. 
 CMCCT 

 CAA 

 h 

 i 

 l 

 B5.3.   Orixe   dos riscos 

xeolóxicos internos. 

B5.2.Identificar os factores que determinan, 

favorecen e atenúan os riscos xeolóxicos sísmico 

e volcánico. 

 CTMAB5.2.1.Explica a orixe e os factores que 
determinan os riscos sísmico e volcánico. 

 CMCCT 

 CAA 

 h 

 i 

 l 

 m 

 p 

 B5.4.Métodos de predición e 

prevención dos riscos 

xeolóxicos. 

 B5.5.Danos orixinados polos 
riscos xeolóxicos. 

B5.3.Identificar os danos que producen os riscos 

xeolóxicos, e determinar métodos de predición e 

prevención. 

CTMAB5.3.1.Coñece os métodos de predición e 

prevención dos riscos xeolóxicos. 
 CMCCT 

 CSIEE 

CTMAB5.3.2.Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos 

que producen. 
CAA 

CMCCT 
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bxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 i 

 l 

B5.6.O relevo como consecuencia 

da interacción da dinámica interna 

e externado planeta. 

B5.4.Comprender o  relevo como  a interacción da 

dinámica interna e externa. 

CTMAB5.4.1.Interpreta o relevo como consecuencia da 

interacción da dinámica interna e externa do planeta. 
 CMCCT 

 CAA 

 i 

 l 

B5.7.Riscos asociados aos sistemas 

de ladeira e fluviais. 

B5.5.Determinar os riscos asociados aos sistemas 

de ladeira e fluviais, e valorar os factores que 

inflúen. 

CTMAB5.5.1.Identificaos riscos asociados aos sistemas 

de ladeira e fluviais, e comprende os factores que 

interveñen. 

 CMCCT 

 CAA 

 a 

 h 

 i 

 l 

 m 

 p 

B5.8.Importancia da ordenación do 

territorio na prevención dos riscos 

xeolóxicos. 

B5.9.Impactos máis frecuentes na 

paisaxe. 

B5.6.Recoñecer a fraxilidade da paisaxe fronte aos 

impactos ambientais e valorar a ordenación do 

territorio como prevención de riscos. 

CTMAB5.6.1.Valora a ordenación do territorio como 

método de prevención de riscos. 
 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

CTMAB5.6.2.Avalía a fraxilidade da paisaxe e os 

impactos máis frecuentes que sofre. 
 CSC 

 CCEC 

 i 

 l 

B5.10.Recursos da xeosfera: 

problemas ambientais ocasionados 

pola súa explotación. 

B5.7.Recoñecer os recursos minerais os 

combustibles fósiles e os impactos derivados do 

seu uso. 

CTMAB5.7.1.Relacionaa utilización dos principais 

recursos minerais e enerxéticos cos problemas 

ambientais ocasionados e cos riscos asociados. 

 CMCCT 

 CAA 

 a 

 h 

 i 

 l 

 p 

B5.11.Impactos derivados da 

explotación dos  recursos  da 

xeosfera en Galicia. 

B5.8.Identifica os impactos derivados da 

explotación dos recursos da xeosfera en Galicia. 

CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos derivados 

da explotación dos recursos da xeosfera no seu contorno 

máis próximo. 

 CMCCT 

 CCEC 

 a 

 b 

 h 

 i 

 l 

 p 

B5.12.Uso eficiente da enerxía e 

dos recursos. 

B5.9.Identificar medidas de uso eficiente da 

enerxía e dos recursos,  determinando os seus 

beneficios. 

CTMAB5.9.1.Valoraouso eficiente da enerxía e dos 

recursos. 

 CSC 

 CCEC 

CTMAB5.9.2.Avalía as medidas que promoven un uso 

eficiente da enerxía e dos recursos. 

 CSC 

 CCEC 

 CSIEE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 
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            Bloque 6.Circulación de materia e enerxía na Biosfera  

 i 

 l 

B6.1. Circulación de materia e 

enerxía na biosfera. 

B6.2.Relacións tróficas nos 

ecosistemas, cadeas e redes tróficas. 

Representacións gráficas. 

B6.3.Factores limitantes da 

produción  primaria. 

B6.1.Recoñecer as relación tróficas do 

secosistemas, valorando a influencia dos 

factores limitantes da produción primaria e 

daqueles que aumentan a súa rendibilidade 

CTMAB6.1.1.Identifica os factores limitantes da produción 

primaria e aqueles que aumentan a súa rendibilidade. 
 CMCCT 

 CAA 

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relación tróficas dun 

ecosistema. 

 CMCCT 

 CAA 

CTMAB6.1.3.Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes 

tróficas. 
 CMCCT 

 CAA 

CTMAB6.1.4.Explica as causas da diferenza de 

produtividade en mares e continentes. 
 CMCCT 

 CAA 

 i 

 l 

B6.4.Ciclos bioxeoquímicos do osí-

xeno, o carbono ,nitróxeno ,fósforo, 

xofre  

B6.2.Comprender a circulación de 

bioelementos (sobre todo O, C, N,P e S)  

entre os subsistemas terrestres. 

CTMAB6.2.1.Esquematizaos ciclos bioxeoquímicos e 

argumenta a importancia do seu equilibrio. 
 CMCCT 

 CAA 

 i 

 l 

B6.5.Os ecosistemas no tempo: 

sucesión, autorregulación e 

regresión. 

B6.3.Comprenderoscambiosquesesuceden 

nos ecosistemas ao longo do tempo. 

CTMAB6.3.1.Identificaos cambios que se producen nas 

sucesións ecolóxicas e interpreta a variación dos parámetros 

tróficos. 

 CMCCT 

 CAA 

 h 

 i 

 l 

B6.6.Autorregulación dos 
ecosistemas e repercusión da 
acción humana sobre eles. 

B6.4.Comprender os mecanismos naturais 
de autorregulación dos ecosistemas e 
valorar a repercusión da acción humana 

sobre eles. 

CTMAB6.4.1.Coñece os mecanismos naturais de 

autorregulación dos ecosistemas. 
 CMCCT 

 CAA 

CTMAB6.4.2.Argumenta e relaciona as actividades 

humanas coas repercusións na dinámica dos ecosistemas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

  CTMAB6.5.2.Relaciona as acción humanas coa súa 

influencia na biodiversidade do ecosistema. 

 CMCCT 

 CAA 

 i 

 l 

 B6.9.O solo como interfase. 

 B6.10.Edafoxénese e tipos de 

solos. 

B6.6.Identificar os tipos de solo, en relación 

coa litoloxía e o clima que os orixinou. 

 

 CTMAB6.6.1.Clasifica os tipos de solo en relación coa 
litoloxía e o clima que os orixina. 

 CMCCT 

 CAA 
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B, h, i, l, 

p 

 h 

 i 

 l 

 p 

 B6.11.Usos e fraxilidade do 

solo como recurso. 

 B6.7.Valorar o solo como recurso fráxil e 

escaso. 

 CTMAB6.7.1.Valora o solo como recurso fráxil e 

escaso. 

 CSC 

 CCEC 

 i 

 l 

B6.12.Impactos sobre o solo. 

Técnicas de valoración do grao de 

alteración dun solo. 

B6.8.Coñecer técnicas de valoración do grao 

de alteración dun solo. 

CTMAB6.8.1.Identifica o grao de alteración dun solo 

aplicando distintas técnicas de valoración. 
 CMCCT 

 CSIEE 

 a 

 h 

 i 

 l 

 p 

B6.13.Impactos sobre a biosfera 

producidos pola deforestación, a 

agricultura e agandaría. 

B6.9.Analizar os problemas ambientais 

producidos pola deforestación, a agricultura e 

a gandaría. 

CTMAB6.9.1.Analiza os problemas ambientais producidos 

pola deforestación, a agricultura e a gandaría. 
MCCT 

 CAA 

 i 

 l 

 B6.14.O sistema litoral como 

interfase. 

 B6.10.Comprender as características do 

sistema litoral. 

 CTMAB6.10.1.Coñece as  características do sistema 

litoral. 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CompetenciasClave 

 a 

 h 

 i 

 l 

 p 

B6.15.Importancia ecolóxica dos 

recursos do sistema litoral, 

impactos derivados da súa sobre 

explotación. 

B6.11.Analizar e valorar a  evolución  dos recursos 

pesqueiros. 

CTMAB6.11.1.Valorao sistema litoral como fonte 

de recursos e biodiversidade. 
 CSC 

 CCEC 

CTMAB6.11.2.Relacionaa sobre explotación dos 

recursos pesqueiros con impactos nas zonas 

litorais. 

CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

 a 

 b 

 h 

 i 

 l 

 p 

B6.16.Importanciada 

conservación das  zonas litorais. 

B6.12.Valorar  a conservación das  zonas litorais 

polo  seu elevado valor ecolóxico. 

CTMAB6.12.1.Establece a importancia da 

conservación das zonas litorais. 

 CCEC 

 CSC 

  

Bloque7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable 

 

 a 

 b 

 e 

 h 

 m 

B7.1.Xestión dos impactos 

ambientais; alternativas ante a 

problemática ambiental: 

desenvolvemento incontrolado, 

conservacionismo e 

desenvolvemento sustentable. 

B7.1.Establecer diferenzas entre o desenvolvemento 

incontrolado, o conservacionismo e o 

desenvolvemento sustentable. 

CTMAB7.1.1.Distingue modelos de uso dos 

recursos e deseña outros sustentables. 
CMCCT 

 CSIEE 

CTMAB7.1.2.Argumentaas diferenzas entre o 

desenvolvemento incontrolado, o 

conservacionismo e o desenvolvemento 

sustentable. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 g 

 i 

 l 

B7.2.Avaliación do impacto 

ambiental. 

B7.3.Instrumentos de xestión 

ambiental. 

B7.2.Coñecer algún instrumentos de avaliación 

ambiental. 

CTMAB7.2.1.Analizaainformación facilitada por 

algún instrumentos de avaliación ambiental, e 

conclúe impactos e medidas correctoras. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

B7.4.Relación entre 

desenvolvemento, calidade de vida 

e problemas ambientais no ámbito 

B7.3.Identificar a relación, a nivel internacional, 

entre o desenvolvemento dos países, a calidade de 

vida e os problemas ambientais. 

CTMAB7.3.1.Analizao desenvolvemento dos 

países en relación con problemas ambientais e coa 

calidade de vida 

 CSC 

 CAA 
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 h 

 m 

internacional  

 

 

 CSIEE 

 
 
a 
 
 
h 
i 
l 

B7.5.Modelos de xestión de 

recursos. 

B7.4Determinar a orixe dos residuos, as 

consecuencias da súa produción e do seu consumo, e 

as alternativas á súa xestión. 

CTMAB7.4.1.Relacionaoconsumodalgúns 

productos e a deterioración do medio. 

 
CMCCT 

CAA 

CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais 

adecuadas á defensa do medio. 

CCL 
CCEC 
CSIEE 

CTMAB7.4.3.Argumenta a orixe dos residuos 

valorando a súa xestión. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

a 
g 
i 
l 
p 

B7.2.Avaliación do impacto 

ambiental. 

B7.3.Instrumentos de xestión 

ambiental. 

B7.5.Valorar a importancia do uso de novas 

tecnoloxías nos estudos ambientais e interpretar 

matrices sinxelas para a ordenación do territorio. 

CTMAB7.5.1.Comprende e explica a importancia 

do uso de novas tecnoloxías nos estudos 

ambientais. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

CTMAB7.5.2.Analizaainformación de matrices 

sinxelas, valorando o uso do territorio. 

CMCCT 
CAA 

a 

b 

d 

e 

h 

p 

 

 

 

 

B7.6.Influencia dos organismos 

nacionais e internacionais en 

materia ambiental. 

B7.7.Lexislación ambiental. 

B7.6.Coñecer os principais organismos nacionais e 

internacionais en materia ambiental, e a lexislación 

estatal e autonómica sobre algún impactos ambientais. 

CTMAB7.6.1.Coñece e explica os principais 

organismos nacionais e internacionais ,e  a súa 

influencia en materia ambiental. 

CD 

CCL 

CCEC 

CTMAB7.6.2.Coñece a lexislación española e 

galega  sobre algún impactos ambientais e as 

normas de prevención aplicables. 

CCL 

CAA 

 

 b    

 m 

 p 

B7.8.Protección dos espazos naturais.  

B7.9.Espazos naturais en España e, en 

particular, en Galicia. 

 

B7.7.Valorar a protección dos espazos  naturais. CTMAB7.7.1.Argumenta a necesidade de 

protección dos espazos naturais e as súas 

consecuencias; en particular, os do seu contorno 

máis próximo. 

CCL 

CSC 

CCEC 
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4.2 Grao mínimo de consecución para a superación da materia. 
 

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental  

 

-Elaborar modelos de sistemas nos que representa as relacións causais, interpretando as 

consecuencias da variación dos distintos 

factores. 

- Identificar e clasificar: Recursos , Riscos e Impactos ambientais 

.-Coñecer e comprender o funcionamento e utilidade dos principais métodos de 

información ambiental. 

-Extraer conclusións sobre  cuestión ambientais a partir de distintas fontes de 

información. 

 

 

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 

 

- Valorar a radiación solar como recurso enerxético. 

-Comprender o funcionamento das capas fluídas establecendo a súa relación co clima. 

-  Recoñecer os compoñentes da atmosfera relacionándoos coa súa procedencia e 

importancia biolóxica. 

-Capa de ozono: orixe e importancia. Diminución da capa de ozono: efectos e medidas 

preventivas. Comprender a importancia da capa de ozono e a súa orixe. 

-Sinalar medidas que preveñan a diminución da capa de ozono. 

-Relacionar o efecto invernadoiro coa vida na Terra. Saber causas e consecuencias 

do aumento do efecto invernadoiro. Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa 

relación coa vida na Terra. Comprender e explicar que  factores provocan o aumento do 

efecto invernadoiro e as súas consecuencias. 

-Comprender o papel da hidrosfera como regulador climático. 

 

Bloque 3.Contaminación atmosférica 

 

- Identificar os efectos biolóxicos da contaminación atmosférica. 

- Asociar os contaminantes coa súa orixe e recoñecer as súas consecuencias sociais, 

ambientais e sanitarias. 

- Describir medidas que preveñan ou atenúen a contaminación atmosférica e o efecto 

invernadoiro. 

-Relacionar o grao de contaminación con certas condicións meteorolóxicas e/ou 

topográficas. 

-Explicar os efectos biolóxicos producidos pola contaminación atmosférica. 

-Describir os efectos locais, rexionais e globais ocasionados pola contaminación do aire. 

- Distinguir a orixe e os efectos do ozono troposférico e do estratosférico 

 

Bloque 4.Contaminación das augas 

 

-Coñecer e describir a orixe e os efectos da contaminación das augas superficiais e 

subterráneas 

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

-Coñecer e describir os principais indicadores de calidade da auga. 

- Describir o proceso de eutrofización das augas e valorar as súas consecuencias. 
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-Propoñer actitudes e acción individuais, estatais e intergobernamentais, que reduzan as 

repercusións ambientais da contaminación da auga. 

-Esquematizar as fases de potabilización e depuración da auga nunha EDAR. 

 

 

 

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos 

 

-Identificar as manifestacións da enerxía interna da Terra e a súa relación cos riscos 

xeolóxicos. 

-Relacionar os riscos xeolóxicos cos danos que producen. 

-Identificar os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e comprender os 

factores que interveñen. 

-Valorar a ordenación do territorio como método de prevención de riscos. 

-Avaliar a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis frecuentes que sofre. 

-Relacionar a utilización dos principais recursos minerais e enerxéticos cos problemas 

ambientais ocasionados e cos riscos asociados. 

-Coñecer os principais impactos derivados da explotación dos recursos da xeosfera na 

súa contorna máis próxima. 

-Valorar o uso eficiente da enerxía e dos recursos. 

 

 

Bloque 6.Circulación de materia e enerxía na Biosfera 

 

-Identificar os factores limitantes da produción primaria e aqueles que aumentan a súa 

rendibilidade. 

-Esquematizar as relacións tróficas dun ecosistema. 

-Interpretar  gráficos, pirámides, cadeas  e redes tróficas 

-Esquematizar os  ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do seu equilibrio 

-Coñecer os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas 

- Argumentar e relacionar as actividades humanas coas repercusións na dinámica dos 

ecosistemas 

- Argumentar a importancia da biodiversidade e os riscos que supón  a súa diminución 

- Relacionar as acción humanas coa súa influencia na biodiversidade do ecosistema 

- Valorar o solo como recurso fráxil, escaso e non renovable. 

- Identificar o grao de alteración dun solo aplicando distintas técnicas de valoración. 

-Analizar os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura e a 

gandaría. 

- Coñecer as  características dos sistema litoral. 

- Valorar o sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade 

- Relacionar a sobre explotación dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas 

litorais. 

- Establecer a importancia da conservación das zonas litorais. 
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Bloque 7.A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable 
 

- Establecer diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o conservacionismo e o 

desenvolvemento sustentable. 

-Coñecer algún instrumentos de avaliación ambiental. 

-Analiza o desenvolvemento dos países en relación con problemas ambientais e coa 

calidade de vida dos países en relación con problemas ambientais   e coa calidade de 

vida. 

-Relacionar o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio. 

-Expoñer  políticas ambientais adecuadas á defensa do medio. 

-Argumentar a orixe dos residuos valorando a súa xestión 

-Comprender e explicar a importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos 

ambientais. 

-Coñecer os principais organismos nacionais e internacionais en materia ambiental,e a 

lexislación estatal e autonómica sobre algún impactos ambientais. 

-Coñecer a lexislación española e galega sobre algún impactos ambientais e as normas de 

prevención aplicables. 

-Valorar a protección dos espazos naturais. 

 

 

4.2 Temporalización. 
 

1ª avaliación 

 

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental  

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 

Bloque 7. Xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable (parcialmente) 

 

2ª avaliación 

 

Bloque 3.Contaminación atmosférica 

Bloque 4.Contaminación das augas 

Bloque 7. Xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable (parcialmente) 

 

3ª avaliación 

 

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos 

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na Biosfera 

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable (parcialmente) 
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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 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. 

 

                  

5.2 Aspectos específicos de Ciencias da Terra e Medio Ambiente. 
 

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

a relación do temario coa realidade ambiental, social e económica do entorno serán a base. 

                                                                                                                                                                                                                                             

A principal labor do alumnado, será relacionar os conceptos máis teóricos da asignatura, 

coa actualidade local, rexional e global. Para isto, terá que servirse dos coñecementos 

adquiridos até este curso en diversas disciplinas e confrontar as ideas teóricas coa 

realidade. Fomentando así unha visión propia e crítica da relación entre a sociedade e o 

entorno.    

 

O alumn@ terá que facer unha bitácora, onde trate un tema ambiental do seu interese e 

o vaia abordando dende o punto de vista que vaia marcando o temario. 

 

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. 

 
 

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. 

 

Utilizaranse os foros como canle principal para solventar dúbidas, aclarar conceptos e 

comprobar o seguimento da materia por parte do alumn@. 
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Requirirase 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  proporcionanse 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 de caracter 

ambiental que escolla.  

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) 

Ciencias de la Tierra y Medioambientales. 2º Bachillerato. 

Editorial: Mc Graw Hill. Diodora Calvo Aldea. 

ISBN: 978-84-481-6981-7 
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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 espazo de información contrastada e afondar na temática de xeito paralelo ao avance 

da asignatura.  

 

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 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 semi-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 

 

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 numéricamente 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 ambos casos, 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. 

Osestándares 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 Programacións 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 

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. 
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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 
 

Debido a que esta materia non ten continuidade durante o bacharelato, non vemos a 

necesidade de realizar un plan de reforzo e recuperación como tal. Pero si prestaremos 

especial atención as posibles carencias que estes alumnos tiveron durante o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020, en materias relacionadas con Ciencias da Terra e Medio 

ambiente, coma é o caso de Bioloxía e xeoloxía de 1º de bacharelato. 

 

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. 

 


