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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células

procariotas  e  eucariotas,  e  interpretar  as  relacións  evolutivas  entre

elas. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e 

recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e 

función.

BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, 

micrografías e esquemas gráficos.

B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases

do ciclo celular, a través da observación directa ou indirecta.

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as 

etapas do ciclo celular.

B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina.
BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un 

cariotipo.

B1.4. Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na 

mitose e na meiose, e revisar o seu significado e a súa importancia 

biolóxica.

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os 

procesos e distingue o seu significado biolóxico.

B1.9. Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis 

da herdanza na resolución de problemas sinxelos, e recoñecer a base 

cromosómica das leis de Mendel.

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve 

problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres.
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B2.6. Comprender e comparar os modelos que explican a estrutura e a

composición da Terra.

BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a 

composición da Terra.

B2.7. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa

teoría da tectónica de placas.

BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas

cos fenómenos superficiais.

B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión do 

fondo oceánico.

BXB2.8.1.  Expresa  algunhas  evidencias  actuais  da  deriva  continental  e  da

expansión do fondo oceánico.

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao 

movemento da litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas 

terrestres.

Comprender os fenómenos naturais producidos nos contactos das 

placas

BXB2.9.1.  Coñece  e  explica  razoadamente  os  movementos  relativos  das

placas litosféricas.

BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo.

B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos 

térmicos.
BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres.

B2.11. Contrastar os tipos de placas litosféricas e asociarlles 

movementos e consecuencias. BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 10 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



B3.1.  Explicar  os  conceptos  de  ecosistema,  biótopo,  poboación,

comunidade, ecotón, hábitat e nicho ecolóxico.

BXB3.1.1.  Identifica  o  concepto  de  ecosistema  e  distingue  os  seus

compoñentes.

BXB3.1.2.  Analiza  as  relacións  entre  biótopo  e  biocenose,  e  avalía  a  súa

importancia para manter o equilibrio do ecosistema.

B3.2.  Comparar  adaptacións  dos  seres  vivos  a  diferentes  medios,

mediante a utilización de exemplos.

BXB3.2.1.  Interpreta  as  adaptacións  dos  seres  vivos  a  un  ambiente

determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais

desencadeantes deste.

B3.3. Categorizar os factores ambientais e a súa influencia sobre os 

seres vivos, e recoñecer o concepto de factor limitante e límite de 

tolerancia.

BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o 

desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa 

importancia na conservación deste.

B3.4. Identificar as relacións intraespecíficas e interespecíficas como 

factores de regulación dos ecosistemas.

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos 

ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos reais.

B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas 
BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e 

valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas.

B3.6. Expresar como se produce a transferencia de materia e enerxía ao

longo dunha cadea ou rede trófica, e deducir as consecuencias 

prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser 

humano.

BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns

recursos por parte do ser humano, e valora criticamente a súa importancia.
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B3.7. Relacionar as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico 

co aproveitamento dos recursos alimentarios do planeta desde un 

punto de vista sustentable.

BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis

tróficos e a súa eficiencia enerxética.

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,  traballos,  resumes,  esquemas  e actividades audiovisuais , como vídeos.

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.
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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 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 examinarse en setembro da materia explicada
durante  o primeiro e 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 Bioloxía e Xeoloxía pendente.

Criterios de cualificación:

En 4º ESO non hai alumnado coa materia de Bioloxía e Xeoloxía pendente.
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Procedementos e instrumentos de avaliación:

En 4º ESO non hai alumnado coa materia de Bioloxía e Xeoloxía 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 ou correo electrónico.
Para mensaxería empregaremos  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
criterios de avaliación. 
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Materiais e recursos

- Libro de texto como soporte fundamental para a realización das   actividades.

- 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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