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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles CuCi (4º E.S.O)

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionados con temas

científicos da actualidade. 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu 

contido.

CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura 

guiada de fontes de contido científico, utilizando tanto os soportes 

tradicionais como internet.

B1.2.  Valorar  a  importancia  da  investigación  e  o  desenvolvemento

tecnolóxico na actividade cotiá

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa 

sociedade e a súa importancia ao longo da historia.

B1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da información e da 

comunicación, para transmitir opinións propias argumentadas.

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións 

críticas e análises das consecuencias sociais, e defende en público as súas 

conclusións.

B2.1. Diferenciar as explicacións científicas relacionadas co Universo, o 

Sistema Solar, a Terra, a orixe da vida e a evolución das especies, 

daquelas baseadas en opinións ou crenzas. 

CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final do 

Universo, e establece os argumentos que as sustentan.

B2.2. Coñecer os feitos históricos e as teorías que xurdiron ao longo da 

historia sobre a orixe do Universo, e en particular a teoría do Big Bang.

CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do 

Universo.
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B2.3.  Describir  a  organización  do  Universo  e  como  se  agrupan  as

estrelas e pos planetas.

CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o 

sistema solar.

CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis salientables 

da Vía Láctea.

B2.5. Distinguir as fases da evolución das estrelas e relacionalas coa 

xénese de elementos.

CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar

o noso Sol.

B2.6. Recoñecer a formación do Sistema Solar.
CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e 

as súas características principais. 

B2.7. Indicar as condicións para a vida noutros planetas.
CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que poida 

albergar vida.

B3.1. Identificar os principais problemas ambientais, as súas causas e os

factores que os intensifican; predicir as súas consecuencias e propor 

solucións.

CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas causas, e 

establece as súas consecuencias.

CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os principais 

problemas ambientais.

B3.2.  Argumentar  sobre  o  crecemento  da  poboación  humana,  a

evolución tecnolóxica, os problemas ambientais e a necesidade dunha 

CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais tratados

e dos protocolos internacionais sobre a protección ambientais.
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xestión sustentable dos recursos que proporciona a Terra.

B3.3. Valorar as graves implicacións sociais, tanto na actualidade como

no futuro, da sobreexplotación de recursos naturais, a contaminación, a

desertización, a perda de biodiversidade e o tratamento de residuos.

CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas causas
e propón medidas concretas e aplicables, a nivel global e individual, para o
reducir.

CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos

naturais,  a contaminación, a desertización, os tratamentos de residuos e a

perda de biodiversidade, e propón solucións e actitudes persoais e colectivas

para os paliar.

B3.5. Xustificar a necesidade de procurar novas fontes de enerxía non 

contaminantes e economicamente viables, para manter o estado de 

benestar da sociedade actual. 

CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de 

enerxía, tanto renovables como non renovables. 

B5.1. Realizar estudos sinxelos e presentar conclusións sobre aspectos

relacionados cos materiais e a súa influencia no desenvolvemento da

humanidade.

CCIB5.1.2. Analiza a relación dos conflitos entre pobos como consecuencia da 

explotación dos recursos naturais para obter produtos de alto valor engadido 

e/ou materiais de uso tecnolóxico.

B5.2. Coñecer os principais métodos de obtención de materias primas e

as súas posibles repercusións sociais e ambientais.

CCIB5.2.1. Describe procesos de obtención de materiais, valorando o seu 

custo económico e ambiental, e a conveniencia da súa reciclaxe.

CCIB5.2.2. Valora e describe o problema ambiental e social dos vertidos 

tóxicos.

CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da corrosión sobre os metais, o custo 

económico que supón e os métodos para protexelos. 
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                                                           2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

O  desenvolvemento  das  actividades  lectivas  durante  o  terceiro  trimestre  servirán  para  favorecer  ao  alumnado,
fomentando unha aprendizaxe continua e hábito de estudo.

A nota da avaliación será a media da nota do primeiro  e do segundo trimestre. 

Instrumentos:

Boletíns ou fichas, cuestionarios, traballos , resumes, esquemas, actividades audiovisuais, como vídeos., traballos de
investigación.

Cualificación final A cualificación final de curso adaptarase as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres e os
estándares e competencias imprescindibles.

Á nota obtida da media entre a 1ª e a 2ª avaliación, sumaráselle ata un máximo dun punto naqueles alumnos/as que
entregan  os  traballos  realizados   durante  o  terceiro  trimestre.  Os  traballos   deberán  ser  entregados  na  data
correspondente e ben feitos. O alumnado que presenta os traballos fora de prazo non se lle terán en conta.

Se a cualificación final é igual ou maior de 5 o alumno/a aproba a materia.

Se a cualificación é menor que 5 o alumno/a realizará actividades de recuperación dos contidos suspensos, mediante 
a entrega dun boletín por trimestre na data correspondente e ademais debe facelos  ben.

- Se o alumno ten que recuperar unha avaliación e fai entrega  do boletín  e o resolve ben, considerarase  que acada
unha cualificación de 5 como nota final de dita avaliación. Se o alumno/a entrega o boletín mal feito ou non  o
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entrega,  continuaría coa nota obtida presencialmente.

- Se o alumno/a ten que recuperar as dúas avaliacións, realizaría un boletín por trimestre dos contidos impartidos
presencialmente.

1. Se os entrega e ben resoltos , a nota sería a media dos dous boletíns acadando unha cualificación de 5.

2. Se o alumno/a entrega os boletíns mal feitos ou non os entrega, considerarase a nota media das  dúas avaliacións
obtidas presencialmente.

3. Se o alumno entrega o boletín da  1ª ou da 2ª avaliación e ben feito, acadaría un 5 e a nota final sería a media desta
nota e a nota obtida presencialmente da outra avaliación .

Proba extraordinaria de
setembro

De  non  superar  a  materia  na  convocatoria  de  Xuño,  o  alumnado  deberase  examinar  en  setembro  da  materia
explicada durante  o primeiro e o segundo trimestre.

Considerarase aprobada a materia se o alumno/a acada unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. Calquera
nota inferior a 5 puntos será considerada insuficiente para superar a materia.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:

En 4º ESO non hai alumnado coa materia de Cultura Científica pendente.

Criterios de cualificación:

En 4º ESO non hai alumnado coa materia de Cultura Científica pendente.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

En 4ESO non hai alumnado coa materia de Cultura Científica pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación) 

Actividades 

Actividades de recuperación para aqueles alumnos que non superaron o primeiro trimestre e/ou o segundo
trimestre . Realizarán un boletín por trimestre que deberán  entregar na data correspondente  e facelos ben.
De ser así , considerarase  que  o alumno acada  unha cualificación de cinco.

Actividades  de repaso  para todos  os  alumnos ,  mediante  tarefas baseadas  nos  contidos  dos  dous
primeiros  trimestres. 

Actividades  de reforzo , que  realizarán  determinados  alumnos  para  consolidar  os  diferentes  contidos
desenvolvidos.

Actividades  de ampliación ,  para aqueles alumnos  que  poden  progresar  profundizando  nos  contidos
propios  da  materia.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Intentamos apoiar os estudantes e facer posible o desenvolvemento das súas tarefas. Dado que nun principio
había alumnos sen conectividade, o que fixemos foi poñernos en contacto a través do correo electrónico das
súas familias para que de algún xeito estivesen en contacto coa actividade educativa  para o desenvolvemento
das súas actividades.

No terceiro trimestre aplicamos unha metodoloxía a distancia  viendonos na necesidade de establecer unha
comunicación  cos  alumnos para  o  desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe.  Continuamos  coa
actividade docente mediante recursos  telemáticos   a través da páxina  web do centro e o correo electrónico.
Para mensaxería empregamos o Espazo Abalar.

A metodoloxía que empregamos ha de ter a seguintes características:

-  Motivación sobre as  actividades propostas;  o que se pretende é motivar o alumno para a actividade e
espertar nel curiosidade e interese.

- Deseñamos actividades que lles axuden ós alumnos a reconstruir os pasos xa seguidos.

-  As  actividades  propostas  son  variadas,  atractivas,  cercanas  á  realidade  do  alumnado,  e  conectadas  cos
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criterios de avaliación.

Materiais e recursos

- Uso de distintas fontes de información: revistas, Internet, etc...

- Material audiovisual , como vídeos.

- Exercicios de actividades

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Dado  que  a  programación  didáctica  foi  adaptada,o  procedemento  que  o   Departamento  de    Bioloxía
empregará  para informas ao alumnado e ás familias será  a través  do  Espazo  Abalar.

Publicidade Obrigatoria na páxina  web do centro.
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