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Como consecuencia da interrupción das actividades lectivas presenciais, debido á pandemia por Covid-19, reúnense os 

membros do Departamento de Bioloxía-Xeoloxía por vía telemática para identificar as aprendizaxes (estándares de 

aprendizaxe ou no seu caso, resultados de aprendizaxe) e competencias imprescindibles que debería desenvolver o 

alumnado para a nosa materia e establecer os criterios de avaliación e o procedemento para o cálculo da cualificación 

final que se consignará na avaliación ordinaria. 

 

 

O presente documento será publicitado na páxina web do centro así como na páxina do Departemanto para a súa 

consulta. 
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1- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

1º ESO 
 

Estándares mínimos para   Bioloxía-Xeoloxía para 1ªESO Criterios de avaliación 
 
 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e exprésase de xeito correcto 
tanto oralmente como por escrito. 

Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico utilizando  diversas fontes. Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e utilizala para formar 
unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co 
medio natural e a saúde. 

Transmite a información seleccionada de  xeito preciso, utilizando diversos soportes. 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

Utiliza diferentes fontes de información,apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións. 

Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre elas e sobre os métodos 

empregados para a súa obtención. 

Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en equipo. 

Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula. 

Expor e defender en público o proxecto de investigación realizado 

Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito. 

Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do Universo, e a formación e a evolución das galaxias. 

Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe as súas características 
xerais. 

Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así como algunhas das concepcións 

que sobre este sistema planetario se tiveron ao longo da historia. 

Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o desenvolvemento da 
vida nel, e que non se dan nos outros planetas. 

Relacionar comparativamente a posición dun planeta no sistema solar coas súas 

características. 

Identifica a posición da Terra no Sistema Solar e describe as características do noso planeta Localizar a posición da Terra no Sistema Solar e describir as súas características 

Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a posición dos astros, e 
deduce a súa importancia para a vida. 

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 
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. 
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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. 

Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas grandes 

capas da Terra, así como os principais relevos da codia. 
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. 

Describe os principais relevos da codia Terrestre 

Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos. Recoñeceras propiedades e as características dos minerais e das rochas, identificar os 
distintintos tipos de minerais e rochas atendendo a súas características e distinguir as súas 
aplicacións máis frecuentes e salientar a súa importancia económica e a xestión sustentable. 

Describe algunhas das aplicacións  frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da vida 
cotiá. 

Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión sustentable dos recursos minerais. 

Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. Analizar as características e a composición da atmosfera, e as propiedades do aire. 

Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais en relación coa súa 
orixe. 

Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que sustentan o papel protector 
da atmosfera para os seres vivos. 

Interpretación e describe os fenómenos atmosféricos como as formación de nubes e os 
movementos das masas de aire 

Coñecer os fenómenos atmosféricos como resultado da interacción entre factores como 
presión, temperatura e humidade 

Interpreta un climograma para describir el clima de unha zona. Diferenciar entre tempo e clima 

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. 

Describe  a distribución da auga na Terra e 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. 

Describe as características que posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra Seleccionar as características que fan da Terra un planeta especial para o desenvolvemento 
da vida. 

Describe as características dun ser vivo e detalla a importancia da función de nutrición, 
relación e reprodución. 

Coñecer as características dun ser vivo e describir as súas funcións vitais 

Identificar os distintos tipos de células en función das súas características. Diferenciar os distintos tipos de células en función das súas características. 

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. 

Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características morfolóxicas principais dos 
grupos taxonómicos. 

Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen en función das súas 
características 

Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen en función das súas 
características 

Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia para o conxunto de 

todos os seres vivos, así como os procesos de relación e reprodución nos diferentes grupos de 

plantas. 

Describe o proceso de fotosíntese e os procesos de relación e reprodución nos diferentes 
grupos de plantas e a sua importancia. 
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Os estándares sombreados en cor verde  foron traballados nos grupos de referencia e polo alumnado de reforzo de 1º A 

pero non polo alumnado de reforzo de 1ºB. 

Os estándares sombreados en cor vermella  foron traballados nos grupos de referencia pero non poloalumnado de 

reforzo 

 

  

MíNIMOS NON TRABALLADOS QUE DEBERÁN SER ABORDADOS EN PRÓXIMOS CURSOS 
 

Detalla o proceso da nutrición autótrofa  e relaciónao coa súa importancia para o conxunto de todos 
os seres vivos,así como os procesos de relación e reprodución nos diferentes grupos de plantas 

Coñecer e definir as funcións vitais das 
plantas e a súa importancia para a vida, e caracterizar os principais grupos de plantas 

Describe as características xerais esingulares dos principais grupos de plantas 

Identifica os compoñentes dun ecosistema e describe as relacións que se establecen entre eles.  
Describe o fluxo de materia e enerxía entre os distintos niveis tróficos e no ecosistema. 

Diferenciar os compoñentes dun ecosistema e as relacións que se establecen entre eles.  
Describir o fluxo de materia e enerxía nos ecosistemas 

Diferencia entre ecosistemas acuáticos e terrestres en función das súas características. Diferenciar entre ecosistemas acuáticos e terrestres en función das súas características 

Identifica os compoñentes do solo e describir o proceso formación. 
Recoñece a importancia do solo e identificar os riscos da súa alteración e perda 

Identificar os compoñentes do solo e describir o proceso formación. 
Recoñecer a importancia do solo e identificar os riscos da súa alteración e perda 
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ACI de 5º de Primaria 

 
Estándares mínimos 

 

Criterios de avaliación 

Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, 

elabora informes e comunica os resultados en diferentes soportes. 

Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área 

manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos. 

Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, facer 

predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de observación directa e indirecta a partir 

da consulta de fontes directa e indirectas, comunicando os resultados en diferentes soportes 

expresándose de forma clara e ordenada 

 Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, amosando 

habilidades para a resolución pacífica de conflitos.  

Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de 

traballo e das tecnoloxías da información e comunicación.  

Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola seguridade propia e a dos seus 

compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais. 

Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano.  

Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, 

circulatorio e excretor e explica as principais funcións 

 Describe os sentidos e o sistema nervioso e valorando da súa importancia en relación co 

medio e co resto dos seres humanos.  

Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do 

corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre eles. 

Investiga sobre enfermidades asociadas a malos hábitos de saúde e presenta conclusións en 

diversos soportes 

Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo, adoptando 

estilos de vida saudables, coñecendo as repercusións para a saúde do seu modo de vida. 

 Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e 

sistemas 

Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e  

Describe os principais niveis de organización dos seres vivos: célula, tecido, órgano, aparato e 

sistemas, nomeando as principais características e funcións de cada un deles. 

Describir os principais niveis de organización dos seres vivos. Identificar as principais 

características e funcións. 

Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo ao seu reino: Reino 

animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e outros reinos empregando criterios científicos e 

medios tecnolóxicos.  

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características 

e tipos. 

Coñece e explica as principais características e compoñentes dun ecosistema. Investigar as características de ecosistemas do seu contorno mediante a recollida de datos, 

facendo hipóteses, empregando diversas fontes de información e presentando os resultados 

en diferentes soportes, mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado  
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MÍNIMOS NON IMPARTIDOS QUE DEBERÁN SER ABORDADOS EN PRÓXIMOS CURSOS 

 
 Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e as causas de 
extinción de especies e explica algunhas actuacións para o seu coidado. 

Nomear algunhas actuacións humanas capaces de modificar o medio natural e producir a 
extinción de especies, propoñendo algunha medida para evitalo 

Coñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades (estado de agregación) Coñecer e comparar para clasificar materiais segundo as súas propiedades observables: 
estado de agregación. 

Describe a diferenza entre masa e volume.  Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para determinar: a masa e o 
volume dun corpo  

Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables e argumenta 
sobre as accións necesarias para o desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo.  

Identificar e explicar as características das fontes de enerxía renovables e non renovables e 
a súa influencia no desenvolvemento sostible.   

Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade e explica os beneficios 
ou riscos para á sociedade. 

Investigar sobre a evolución dun obxecto, aparello ou máquina ao longo da historia, 
utilizando distintas fontes de información e presentando os resultados en diferentes soportes 
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ACI de 1º de ESO 
 

Estándares mínimos 

 

Criterios de avaliación 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase de xeito correcto 
tanto oralmente como por escrito 

Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado as seu 
nivel. 

Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración de 
preentacións e resumos de investigacións científicas destacables 

Utilizar fontes de información variada e discriminar e decidir sobre elas e sobre os métodos 
empregados para a súa obtención 

Participa, valora e respecta o traballo individuaol e en grupo Participa, valora e respecta o traballo individual e en equipo 

 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 

Recoñecer a importancia da biodiversidade e as  características   morfolóxicas   
principais   dos   grupos taxonómicos 

Discrimina as características xerais e singulares   de cada grupo taxonómico Describir as características xerais dos grandes grupos  taxonómicos e expl ica r a 
súa importancia no conxunto dos seres vivos  

Asocia invertebrados común co seu grupo taxonómico Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados 

Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen 

Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia par o conxunto do 
todos os seres vivos. 

Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida, e 
caracterizar os principais grupos de plantas. 

Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de plantas 

Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas ou de interese 
especial por seren especies en perigo de extinción ou endémicas 

Determinar as adaptacións que permiten aos animais ou as plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas 

Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas estruturas nos animais e 
nas plantas máis comúns. 

 

MÍNIMOS NON IMPARTIDOS QUE DEBERÁN SER ABORDADOS NOS PRÓXIMOS CURSOS 
 

Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera Analizar  as características e a composición da atmosfera e as propiedades do aire. 
Explica o papel protector da atmosfera  Recoñece a composición do aire e identifica os  contaminantes principais en relación coa súa orixe 

Identifica  e  xustifica  con  argumentacións sinxelas as causas que sustentan o papel protector 
da atmosfera para os seres vivos. 

Relaciona  a  contaminación  ambiental  coa  deterioración ambiental, e propón accións e 
hábitos que contribúan á súa solución. 

Investigar e recoller información sobre os problemas de contaminación ambiental 
actuais e as súas repercusións,  e desenvolver actitudes que contribúan á súa solución. 

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.  
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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. 

Comprende  e  identifica  o  significado  da xestión sustentable da auga doce, e enumera 
medidas concretas que colaboren nesa xestión. 

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.  

 Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e salgadas, en relación coas 
actividades humanas 

Xustificar e argumentar a importancia de preservar e  non contaminar as augas doces e 
salgadas. 

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 

Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas grandes 
capas da Terra. 

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. 

Diferencia entre minerais e rocha utilizando criterios que permitan diferenciarlos Recoñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas, distinguir as súas 
aplicacións máis frecuentes e salientar a súa importancia económica e a xestión sustentable Describe algunhas  aplicacións dos minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 

 Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión sustentable dos recursos minerais 

Identifica os componentes dun ecosistema Diferenciar os componentes dun ecosistema 

Recoñecer e enumerar os factores desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema Identificar nun ecosistema os factores desencadeantes de desequilibrios e establecer 
estratexias para restablecer o seu equilibrio 

Selecciona acción que preveñen a destrución ambiental Recoñecer e difundir acción que favorezan a conservación ambiental. 

Recoñece os componente do universo e do sistema solar e describe as súas características xerais. Expor a organización do universo e do sistema solar, 

Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o desenvolvemento da 
vida nel, e que non se dan noutros planetas 

Relacionar comparativamente a posición dun planeta no sistema solar coas súas 
características. 

Identifica a posición da  Terra no Sistema Solar Localizar a posición da Terra no Sistema Solar 
Categoriza   os   fenómenos   principais relacionados co movemento e a posición dos astros, e 
deduce a súa importancia para a vida. 

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. 

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. 

 

Os estándares sombreados en verde non se traballaron presencialmente pero, ao longo da alerta sanitaria foron propostas 

distintas actividades para detectar as ideas previas do alumno e as súas dificultades en relación a estes contidos. 
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3º ESO 
 

 
Estándares mínimos para   Bioloxía-Xeoloxía de  3ºESO 
 

Criterios de avaliacións 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto 

oralmente como por escrito. 

Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao seu 
nivel 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 

diversas fontes. 

Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico e utilizala para formar 
unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados 
co medio natural e a saúde Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre 

problemas relacionados. 

Diferenza a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas Recoñecer a composición dos seres vivos e que os seres vivos están constituídos por 
células e determinar as características que os diferencian da materia inerte Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e 

entre célula animal e vexetal. 

Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 
e heterótrofa. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas 

Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, órganos e aparellos 
ou sistemas) e diferenciar as principais estruturas celulares e as súas funcións. Diferenza e recoñece os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. 

Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa función. 

 Define os procesos de nutrición, relación e reprodución e describe a súa importancia Definir os procesos de nutrición, relación e reprodución , describindo a súa importancia. 

Especifica a función de cada aparato e sistema implicados nas funcións de relación, 
reprodución e nutrición. 

Describir a función de cada aparato e sistema do organismo e a súa importancia 

Identifica e describe os  órganos  e estruturas integrantes dos distintos aparatos e sistemas, 
sinalando a súa función, así como a relación que establece entre eles . 

Determinar e identificar, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na función de nutrición, relación e reprodución  e relaciónar coa súa 
contribución no proceso. 

 Identifica e describe algunhas doenzas comúns  de cada aparato e sistema e relaciónaas 

coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 

Describir as doenzas máis habituais dos distintos aparellos e sistemas, así como  as súas 
causas e a maneira de previlas 

. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo,diferencia entre 
alimentación e nutrición e describe diferentes mecanismos de conservación dos alimentos e 
recoñece a importancia de manipular correctamente os alimentos. 

. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais nutrientes 
e as súas funcións básicas. 
Describir os diferentes mecanismos de conservación dos alimentos e recoñecer a 
importancia dunha correcta manipulación dos alimentos 
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MINIMOS NON TRABALLADOS QUE DEBERÁN SER ABORDADOS EN PRÓXIMOS CURSOS 

 

Diferencia entre enfermidades infecciosas e non infecciosas e explica os mecanismos 

de transmisión das doenzas infecciosas. 

Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis comúns que 
afectan a poboación (causas, prevención e tratamentos) 

Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis 

comúns. 

Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método de prevención das 
doenzas. 

Explica en que consiste o proceso de Inmunidade como consecuencia dos diferentes mecanismos 

de defensa do organismo e valora o papel das vacinas como método de prevención das doenzas. 

Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas contribucións das 
ciencias biomédicas, e describir a importancia do uso responsable dos medicamentos. 

Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para 
o ser humano 

Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención como práctica habitual e integrada nas 
súas vidas e as consecuencias positivas da doazón de células, sangue e órganos. 

Identifica a influencia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos 

de relevo e inflúen neles. 

Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira duns sitios a outros. 

Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na 

súa dinámica. 

Relacionar os procesos xeolóxicos externos coa enerxía que os activa e diferencialos dos 
procesos internos. 

Diferenza os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus 
efectos no relevo. 

Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais, 

subterráneas, os glaciares, o vento e o mar, e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

Analizar a acción dos axentes xeolóxicos externos e identificar as formas de erosión e 
depósitos máis características. 

Identifica e describe a estrutura interna da Terra.  Describe os fenómenos asociados ós bordes de 
placa como unha consecuencia do movemento das placas e argumenta probas que apoian a teoría 
da tectónica de placas. 

Identificar e describir a estrutura interna da Terra. 
Describir os fenómenos asociados ós bordes de placa como consecuencia do movemento 
das placas. 
Argumentar probas que apoien a teoría da tectónica de placas 

Diferenza un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos. Diferenciar os cambios na superficie terrestre xerados pola enerxía do interior terrestre dos 
de orixe externa. 

Coñece e describe os diferentes procesos xeolóxicos internos e  como se orixinan. Analizar e describir os diferentes procesos xeolóxicos internos e como se orixinan 

Diferencia entre mineral e rocha en función das súas características e procesos de formación. 
Diferencia os distintos tipos de rochas en función das súas características explica os seus  
procesos de formación 

Describir o proceso de formación dun mineral e as súas propiedades 
Diferenciar entre os diferentes tipos de rochas en función das súas características 
Nomear algunhas aplicacións de minerais e rochas. 
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4º ESO 

 
Estándares mínimos para   Bioloxía-Xeoloxía de 4º ESO Criterios de avaliacións 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, 

tanto oralmente como por escrito. 

Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de 

diversas fontes. 

Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico e utilizala para formar 
unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co 
medio natural e a saúde Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar 

sobre problemas relacionados. 

Diferencia e 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 

Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, e 
interpretar as relación evolutivas entre elas 

Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida. 
Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre 
elas. 
Describe os distintos tipos de respostas celulares e os tipos de movementos 
Diferencia a finalidade da reprodución en organismos unicelulares e pluricelulares e describir 
os tipos de división celular  

Describir as funcións comúns a todos os seres vivos., diferenciando entre nutrición autótrofa e 
heterótrofa. 

Diferenciar entre nutrición autótrofa e heterótrofa 
Describir como se conectan as reaccións anabólicas e catabólicas 
Describir os distintos tipos de respostas celulares e os tipos de movementos 
Diferenciara finalidade da reprodución en organismos unicelulares e pluricelulares e describir 
os tipos de división celular 

 Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus componentes explicando a súa estrutura Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa función 

Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co 
concepto de xene.   
Relata como ten lugar o proceso de replicación do ADN 

Describir o proceso de replicación 

Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética. 

Explica e ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. Comprender, explicar e ilustrar como se expresa a información xenética, utilizando o código 
xenético e resolvendo problemas sinxelos. 

Recoñece as partes dun cromosoma e os tipos. Comparar a estrutura dos cromosomas e da Cromatina e diferenciar os distintos tipos de 

cromosomas 

Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu 
significado biolóxico. 
 

Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, e revisar 
o seu significado e a súa importancia biolóxica 
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Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de 
cruzamentos con un ou dous caracteres. 

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. 

Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada e influenciada ao sexo. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada e influenciada ao sexo, e establecer a relación entre elas 

Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve 
problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

Coñecer e identificar algunhas doenzas hereditarias, a súa prevención e o seu alcance social 

Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos e a súa importancia 
evolutiva 

Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e comprender a relación entre 
mutación e evolución.  Definir mutación. Describir e diferenciar os diferentes tipos de mutacións 

Diferencia e describe as diferentes técnicas de traballo en enxeñaría xenética. Identificar e describir as técnicas da enxeñaría xenética: ADN recombinante, clonación e PCR 

Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética. Recoñecer as aplicacións da enxeñaría xenética: organismos modificados xeneticamente (OMX). 

Distingue as ideas básicas das diferentes teorías sobre a orixe da vida e a evolución Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as probas da evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo 

Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural. Comprender e establecer os mecanismos da evolución destacando a importancia da mutación 
e a selección. Analizar o debate entre gradualismo, saltacionismo e neutralismo. 

Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da  Comprender, describir e comparar os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra 

Relaciona as características da estrutura interna da Terra  e asóciaas cos fenómenos superficiais. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. 

Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da expansión do fondo oceánico. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico 

Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas Interpretar e describir 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. 

Describe os procesos de magmatismo e metamorfismo e as estruturas e elementos asociados 
Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo 
Identifica as causas dos principais relevos terrestres.  Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos 

MÍNIMOS NON TRABALLADOS QUE DEBERÁN SER ABORDADOS NOS PRÓXIMOS CURSOS 

 

Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como procedemento para o studo 
dunha zona ou dun terreo. 

Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos 
temporais a escala e recoñecendo as unidades temporais na historia xeolóxica. 

Rexistrar e reconstruír algúns dos cambios máis notables da historia da Terra, e 
asocialos coa súa situación actual. 

Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 

 

Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, poboación, comunidade, ecotón, hábitat e 
nicho ecolóxico. 

 Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o 

equilibrio do ecosistema. 
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Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a 

adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste. 

Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a utilización de 
exemplos. 

Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, 
interpretando casos prácticos en contextos reais. 

Identificar as relacións intraespecíficas e interespecíficas como factores de regulación dos 
ecosistemas. 

Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia 

para a vida en xeral e o mantemento destas. 

Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. 

Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia 
enerxética. 

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. 

 Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os 
ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 

Contrastar algunhas actuacións humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa 
influencia e argumentar as razóns de certas actuacións individuais e colectivas para evitar a 
súa deterioración. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza desde 

distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo 

Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sustentable do 

planeta. 

Asociar a importancia da utilización de enerxías renovables no desenvolvemento sustentable. 
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1º BAC Bioloxía e Xeoloxía 
 

 
Estándares mínimos para   Bioloxía-Xeoloxía de  1º BAC 
 

Criterios de avalición 

Describe as características dos seres vivos: funcións de nutrición, relación e reprodución.  Especificar as características dos seres vivos. 

Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos seres vivos. Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula. 

Distingue as características fisicoquímicas e propiedades das moléculas básicas que 

configuran a estrutura celular, destacando a uniformidade molecular dos seres vivos 

Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas que constitúen  a materia viva relacionándoa 

coas suas respectivas funcións biolóxicas nas células 

Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. Diferenciar os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 

Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa estrutura tridimensional. Recoñecer e identificar algunhas macromoléculas cuxa conformación estea directamente 
relacionada coa súa función. 

Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. Describir a célula como unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos, e distinguir 
unha célula procariota dunha eucariota e unha célula animal dunha vexetal, analizando as 
súas semellanzas e as súas diferenzas.

 identifica e diferencia entre células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa función Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa función

Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da meiose, 

establecendo as súas similitudes e diferencias e destaca a importancia de cada proceso 

Recoñecer e identificar as fases da mitose e da meiose, e argumentar a súa importancia 
biolóxica.

Identifica os niveis de organización celular  Diferenciar os niveis de organización celular e interpretar como se chega ao nivel tisular

Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células características, asociando a cada unha 

a súa función. 

Recoñecer e indicar a estrutura e a composición dos tecidos animais e vexetais, en relación 
coas súas funcións.

 Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos.

Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos. Coñecer e indicar as características dos tres dominios e os cinco reinos en que se clasifican 
os seres vivos.Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos en que se clasifican os 

seres vivos. 

Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a abundancia de especies. Definir o concepto de biodiversidade

Identifica e describe os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas 

bioxeográficas. 

Situar as grandes zonas bioxeográficas e os principais biomas.

Diferenza os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños 

Relaciona as adaptacións dos vexetais e animais co medio en que se desenvolven. Describir distintos tipos de adaptaciones en prantas e animais  en relación co medio que ocupan 
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Relaciona a biodiversidade co proceso deformación de especies mediante cambios evolutivos. Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo.

Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual como factores clave no aumento 

de biodiversidade. 

Enumera as fases da especiación e identifica os factores que a favorecen. Define endemismo e 

especie endémica 

Describir o proceso de especiación e enumerar os factores que o condicionan. Definir 
especie endémica e endemismo

Enumera Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade para o ser 

humano. 

Coñecer e relacionar as aplicacións da biodiversidade en campos como a saúde, a medicina, 
a alimentación e a industria

Enumera as principais causas de perda de biodiversidade e propón medidas para evitalo Coñecer e indicar as principais causas de perda de biodiversidade, así como as ameazas 
máis importantes para a extinción de especies e propón solucións.

Coñece as características da nutrición autótrofa e heterótrofa.  Diferenciar entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

Describe a evolución do aparello dixestivo e os procesos asociados en vertebrados e 
invertebrados.  

Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos invertebrados e vertebrados

Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función, e describe os procesos asociados Diferenciar a estrutura e a función dos órganos do aparello dixestivo e as súas glándulas

Diferenza respiración celular e respiración, e explica o significado biolóxico de 
respiración celular. 

Diferenciar y relacionar los conceptos de respiración celular y respiracion. Explica su 
significado biológico. 

Asocia e describe os diferentes  aparellos respiratorios cos grupos aos que pertencen, e 
recoñéceos en representacións esquemáticas. 

Coñecer e indicar os tipos de aparellos respiratorios en invertebrados e vertebrados

Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais. Coñecer e relacionar a importancia de pigmentos respiratorios no transporte de osíxeno.

Describe a evolución do aparello circulatorio nos distintos animais. Relaciona circulación aberta e 
pechada cos animais que a presentan e explica as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

Comprender e describir os conceptos de circulación aberta e pechada, circulación simple 
e dobre, incompleta ou completa describir os tipos de sistemas circulatorio en vertebrados e 
invertebrados Asocia razoadamente representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de circulación 

(simple, dobre,incompleta ou completa). 

Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións. Coñecer e relacionar a composición e a función da linfa.

Define e explica o proceso da excreción. Definir o concepto de excreción e relacionalo cos obxectivos que persegue.

Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as súas principais 
estruturas a partir de representación esquemáticas. 

Describir os principais tipos órganos e aparellos excretores nos distintos grupos de animais.

Define estímulo, receptor, transmisor, efector. . Identifica distintos tipos de estímulos e 
receptores sensoriais, nervios, efectores e respostas 

Coñecer e identificar os principais compoñentes do sistema nervioso e o seu funcionamento.

Integra a coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as dúas funcións. Comprender e describir o funcionamento integrado dos sistemas nervioso e hormonal en 
animais.

Distingue  e identifica os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados e vertebrados Identificar os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados e vertebrados

Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións do 
sistema nervioso somático e o autónomo. 

Describir os compoñentes e as funcións do sistema nervioso tanto desde o punto de vista 
anatómico (SNC e SNP) como desde o funcional (somático e autónomo).

Establece a relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso. Describir os compoñentes do sistema endócrino e a súa relación co sistema nervioso



18 

 

Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas. Describe a importancia das 
hormonas no control de certos procesos 

Diferenciar entre glándula endocrina e exocrina.  Enumerar as glándulas endócrinas en 
vertebrados, as hormonas que producen e as funcións destas.

Relaciona as principais hormonas dos invertebrados coa súa función de control. Coñecer e identificar as hormonas e as estruturas que as producen nos principais grupos 
de invertebrados.

Identifica o concepto de homeostase e a súa relación co sistema nervioso e co sistema endócrino. Define homeostase e describe a importancia do sistema nervioso e endócrino na súa consecución 

Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os 
inconvenientes de cada unha. 

Definir o concepto de reprodución e diferenciar entre reprodución sexual e asexual. 
Tipos. Vantaxes e inconvenientes

Identifica e describe ostipos de reprodución asexual tanto en organismos unicelulares como en 
organismos pluricelulares. 

Distingue os tipos de reprodución sexual 

Define os proceso de espermatoxénese e ovoxénese,  e establece as diferenzas entre gametos 
masculino e feminino. 
 

Describir os procesos da gametoxénese  e as características dos gametos masculino e 
feminino. 

Diferenza os tipos de fecundación en animais e as súas etapas Coñecer e relacionar os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 

MÍNIMOS NON TRABALLADOS 


Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os acontecementos característicos de 
cada unha. 

Describir as fases do desenvolvemento embrionario.

Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos animais. Analizar os ciclos biolóxicos dos animais.

Resume a estrutura e composición do interior terrestre, distinguindo as súas capas en función 
da súa composición e da súa mecánica, así como as descontinuidades e as zonas de 
transición entre elas. 

Identificar as capas que conforman o interior do planeta de acordo coa súa composición, 
diferencialas das que se establecen en función da súa mecánica, e marcar as 
descontinuidades e as zonas de transición.

Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que permiten 
diferencialas. 

Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra e contrasta o que achega cada un 
deles ao coñecemento da estrutura da Terra 

Indica as achegas máis relevantes da deriva continental, para o desenvolvemento da teoría da 
Tectónica de placas. 

Comprender e diferenciar a teoría da deriva continental de Wegener e a súa relevancia para o 
desenvolvemento da teoría da tectónica de placas.

Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asociados a eles. Clasificar os bordos de placas litosféricas e sinalar os procesos que acontecen entre eles

Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as estruturas 
resultantes da localización dos magmas en profundidade e en superficie 

Relacionar o magmatismo e a tectónica de placas

Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e clasifícaos atendendo á súa 
composición. 

Categorizar os tipos de magmas sobre a base da súa composición e distinguir os factores 
que inflúen no magmatismo. 
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Diferenza os tipos de rochas magmáticas, identifica as máis frecuentes, e relaciona a súa 
textura co seu proceso deformación. 

Recoñecer e relacionar a utilidade das rochas magmáticas analizando as súas características, 
os seus tipos e as súas utilidades. 

Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do magma, e diferencia os 
produtos emitidos nunha erupción volcánica. 

Establecer as diferenzas de actividade volcánica, asociándoas ao tipo de magma.

Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. Detallar o proceso de metamorfismo e relacionar os factores que lle afectan cos seus tipos. 

Ordena e clasifica as rochas metamórficas   máis   frecuentes   da   codia   terrestre, 
relacionando a súa textura co tipo de metamorfismo experimentado. 

Identificar rochas metamórficas a partir das súas características e das súas utilidades. 

Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos que se someten as rochas, coas 
propiedades destas, e con outros factores que incidan nos proceso

Analizar os tipos de deformación que experimentan as rochas, establecendo a súa 
relación cos esforzos e outros factores os que se ven sometidas.

Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas.

Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a diferentes criterios. Representar os elementos dunha dobra e dunha falla.

Recoñece e clasifica os tipos de falla,identificando os elementos que a constitúen.

Describe e discrimina os procesos de meteorización, transporte e sedimentación Describir os procesos de meteorización, transporte e sedimentación 

Describe as fases da edafoxénese e os factores que inciden nela. Analiza a estrutura e 
características dos horizontes dun solo. 

Detallar as fases do proceso de edafoxénese atendendo os factores que inciden nel. 

Detalla e describe o proceso de formación dunha rocha sedimentaria Relacionar estruturas sedimentarias e ambientes sedimentarios. Explicar a diaxénese e as 
súas fases. 

Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia terrestre. Clasificar as rochas sedimentarias aplicando como criterio as súas distintas orixes

Analiza os riscos xeolóxicos derivadosdos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade. Diferenciar os riscos xeolóxicos derivados dos    procesos    internos.    Vulcanismo e  sismicidade.

 Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. Deducir a existencia de estruturas xeolóxicas e a súa relación co relevo, a partir de mapas 
topográficos e cortes xeolóxicos dunha zona determinada.

Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa importancia para o establecemento da historia 
xeolóxica da Terra. 

Interpretar o proceso de fosilización e os cambios que se producen. Analizar as causas da 
extinción das especies.
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1º BAC   Anatomía aplicada. 
 

        Estándares mínimos para   ANATOMÍA APLICADA 1º BAC 
 

Criterios de avaliación 

Compila información, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación, de forma 
sistematizada e aplicando criterios de procura que garantan o acceso a fontes actualizadas e 
rigorosas. 

Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, procurando fontes de información axeitadas e participando en ámbitos 
colaborativos con intereses comúns.

Comunica e comparte a información de forma axeitada, para a súa discusión ou difusión. 

Aplica unha metodoloxía científica na formulación e na resolución de problemas sinxelos sobre 

algunhas funcións importantes . 

Aplicar destrezas de investigación experimentais sinxelas coherentes cos procedementos da 
ciencia, utilizándoas na resolución de problemas que traten do funcionamento do corpo 
humano, a saúde e a motricidade humana.Amosa curiosidade, creatividade, actividade indagadora e espírito crítico, e recoñece que son 

trazos importantes para aprender a aprender. 

Participa na planificación das tarefas, asumindo o traballo encomendado, e comparte as 

decisións tomadas en grupo. 

Demostrar de xeito activo motivación, interese e capacidade para o traballo en grupo 

e para a asunción de tarefas e responsabilidades

Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeir@s , e apoia o traballo dos demais. 

Diferenza os niveis de organización da materia viva e do corpo humano. Interpretar o funcionamento do corpo humano como o resultado da integración anatómica e 

funcional dos elementos que conforman os seus niveis de organización e que o caracterizan 

como unha unidade estrutural e funcional.

Describe a organización xeral do corpo humano utilizando diagramas e modelos. 

Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando as súas características máis salientables. 

Diferencia os distintos tipos de tecidos segundo as súas características e establece as súas funcións.

Localiza os órganos de aparellos  e sistemas, e relaciónaos coas súas funcións. 

Clasifica os distintos tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos 
nos que se encontran, describindo a súa estrutura 

Describir os procesos implicados na función de relación, sistemas e aparatos implicados na 
mesma, recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos describindo o seu funcionamento e 
os seus coidados Describe algunhas enfermidades comúns dos órganos dos sentidos, relacionándoas cas súas 

causas, factores de risco e a súa función 

Describe a estrutura e a función do sistema esquelético en relación coa mobilidade do corpo humano. Recoñecer a estrutura e o funcionamento do sistema locomotor humano en movementos 

propios das actividades artísticas, razoando as relacións funcionais que se establecen 

entre as súas partes.

Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa función. 

 Diferenza os tipos de articulacións en relación coa mobilidade que permiten. 

 Describe a estrutura e a función do sistema muscular, identificando a súa funcionalidade  
como parte activa do sistema locomotor. 

 Diferenza os tipos de músculo en relación coa súa función. 

Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción muscular. 
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 Identifica as alteracións máis importantes derivadas do mal uso postural  e as actividades 

diarias e propón alternativas saudables. 

Valorar a corrección postural e identificar os malos hábitos posturais, co fin de traballar 

de forma segura e evitar lesións

Recoñece e enumera os elementos da acción motora e os factores que interveñen nos 
mecanismos de percepción, decisión e execución de determinadas accións motoras. 

Identificar as características da execución das accións motoras

Describe a estrutura e as función dos sistemas implicados no control e na regulación da 

actividade do corpo humano, establecendo a asociación entre eles. 

Identificar a partir de gráficos e esquemas os distintos elementos dos sistemas implicados na 
relación e a relación entre eles.
Recoñecer os sistemas de coordinación e regulación do corpo humano, especificando a 

súa estrutura e función. 

Identificar os principais problemas que afectan ó sistema nervioso e propoñer hábitos 
saudables

Recoñece as diferenzas entre os movementos reflexos e os voluntarios, asociándoos ás 

estruturas nerviosas implicadas neles. 

 Interpreta a fisioloxía do sistema de regulación, indicando as interaccións entre as estruturas 

que o integran e a execución das distintas actividades  

Identifica os principais problemas que afectan ó sistema nervioso e propon hábitos saudables

Describe a función das hormonas e o importante papel que xogan no mantemento da homeostase. Identificar o papel do sistema neuroendócrino na actividade física, recoñecendo a relación 
entre todos os sistemas do organismo humano.Valora os beneficios do mantemento dunha función hormonal para o rendemento físico  

Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica 
a súa función.  

 Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, diferenciar entre sexualidade e 
reprodución, e  Interpretar debuxos e esquemas do aparello reprodutor.

Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

Recoñecer os aspectos básicos da reprodución humana e describir os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto

 Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto 

Discrimina os métodos de anticoncepción humana en función das súas vantaxes e inconvenientes. Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo a súa eficacia e recoñecer a 
importancia dalgúns deles na prevención de doenzas de transmisión sexual.Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención

Identifica e describe as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. Valora a importancia 
das técnicas de reprodución asistida 

Describir as técnicas de reprodución asistida e de fecundación in vitro, para argumentar o 
beneficio que supuxo este avance científico para a sociedade

 Diferenciar entre sexo e sexualidade, describe a resposta sexual humana e propón medidas 

de hixiene e saúde sexúal. 

Describir a resposta sexual humana, diferenciar entre sexo e sexualidade e propón medidas 
de hixiene e saúde sexúal.

Identifica a estrutura dos aparellos e dos órganos que interveñen nos procesos de dixestión e 

absorción dos alimentos e nutrientes, en relación coas súas funcións en cada etapa 

Recoñecer os procesos de dixestión e absorción de alimentos e nutrientes, e explicar as 

estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

Recoñecer as enfermidades máis comúns que afectan ó aparato dixestivo e propor hábitos 

saudables. 

Distingue os procesos que interveñen na dixestión e na absorción dos alimentos e dos 

nutrientes, vinculándoos coas estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

Describe as enfermidades máis comúns do aparato dixestivo e propón medidas para evitalas. 


Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non enerxéticos, en relación cunha dieta sa e equilibrada. Valorar os hábitos nutricionais que inciden favorablemente na saúde e no rendemento 

das actividades artísticas corporaisRecoñece hábitos alimentarios saudables e prexudiciais para a saúde, e saca conclusións 

para mellorar o benestar persoal. 
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Identifica os principais trastornos do comportamento nutricional e argumenta os efectos que teñen 
para a saúde. 

 Identificar os trastornos do comportamento nutricional máis comúns e os efectos que 

teñen sobre a saúde

Identifica os órganos e estruturas  implicados na eliminación de residuos celulares en debuxos 
e esquemas 

Describir os procesos implicados na eliminación de residuos celulares e a termorregulación 
Identificar os órganos e estruturas  implicados na eliminación de residuos celulares en 
debuxos e esquemas,describindo o seu funcionamento e os seus coidados Especifica a función de cada elemento implicado na eliminación de residuos celulares e a 

termorregulación así  como a relación entre eles. 

Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os distintos órganos do sistema 
cardiopulmonar, relacionándoos entre si. 

Explicar os procesos fundamentais do sistema cardiopulmonar utilizando esquemas gráficos 

dos distintos aparatos, identificando tamén cada órgano e relacionándoos entre si. 

 

Identificar o papel do sistema cardiopulmonar no rendemento das actividades corporais. 

Describe a estrutura e a función do aparato respiratorio facendo fincapé nos pulmóns, detallando o 
intercambio de gases que ten lugar neles e a dinámica de ventilación pulmonar asociada

Describe a estrutura e  función do sistema cardiovascular, explicando a regulación e a 

integración de cada compoñente. 

Relaciona a actividade do sistema linfático co circulatorio e co control da homeostase. 

Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación, e describe as interaccións entre as 

estruturas que o integran. 

 Relacionar o sistema cardiopulmonar coa saúde, recoñecendo hábitos e costumes saudables 

para o sistema cardiorrespiratorio e o aparello de fonación, nas accións motoras inherentes ás 

actividades artísticas corporais e na vida cotiá.Identifica as principais patoloxías que afectan o sistema cardiopulmonar en relación coas 

causas máis habituais e cos seus efectos nas actividades artísticas. 

Identifica as principais patoloxías que afectan o aparello de fonación en relación coas causas . 

Recoñece hábitos e costumes saudables para o sistema cardiorrespiratorio e o aparello de fonación 



MÍNIMOS NON TRABALLADOS



Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas e os 

seus efectos sobre a poboación 

Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis comúns que afectan 

a poboación (causas, prevención e tratamentos

Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas.

Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da saúde Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método de prevención das doen 

zas.Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns.

Explica en que consiste o proceso de Inmunidade como consecuencia dos diferentes 

mecanismos de defensa do organismo e valora o papel das vacinas como método de 

prevención das doenzas. 

Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas contribucións das 

ciencias biomédicas, e describir a importancia do uso responsable dos medicamentos. 

Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o ser 

humano. 

Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención como práctica habitual e integrada 

nas súas vidas e as consecuencias positivas da doazón de células, sangue e órganos. 
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2º BAC BIOLOXÍA    

Estándares mínimos para   BIOLOXÍA     2º Bacharelato 
 

 

Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción e coa súa función 
biolóxica. 

Determinar as propiedades fisicoquímicas dos bioelementos que os fan indispensables para a 
vida. Relacionar os enlaces químicos coa súa importancia biolóxica. 

Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas inorgánicas e 
orgánicas presentes nos seres vivos. 

Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. Argumentar as razóns polas que a auga e os sales minerais son fundamentais nos procesos 
biolóxicos. Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a composición coa función. 

Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose e diálise, e interpreta a 
súa relación coa concentración salina das células. 

Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas  orgánicas, e relaciona a súa composición 
química coa súa estrutura e coa súa función 

Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que constitúen a materia viva, e relacionalos 
coas súas respectivas funcións biolóxicas na célula. 

Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a síntese das 
macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e enlace O-nucleosídico 

Identificar os tipos de monómeros que forman as macromoléculas biolóxicas e os enlaces que 
os une. 

Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas:glícidos, lípidos, 
proteínas e ácidos nucleicos. 

Determinar a composición química e describir a función, a localización e exemplos das 
principais biomoléculas orgánicas. 

Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e relaciona as súas 
propiedades coa súa función catalítica. 

Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos encimas, con valoración da súa 
importancia biolóxica. 

Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función coas doenzas que preveñen. Sinalar a importancia das vitaminas para o mantemento da vida. 

Compara unha célula procariota con unha eucariótica, e identifica os orgánulos citoplasmático 
presentes nelas. 

Establecer as diferenzas estruturais e de composición entre células procariotas e eucarióticas. 

Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das membranas, e explica 
detalladamente as características de cada un. 

Describir, compara e distinguir os distintos tipos de transporte de membrana 

Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras. Interpretar e identificar a estrutura dunha célula eucariótica animal e dunha vexetal, 
representar os seus orgánulos e describir a súa función. Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a ultraestructura dos orgánulos 

celulares, e a súa función. 

Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que acontecen en cada unha. Analizar o ciclo celular e diferenciar as súas fases. 



24 

 

Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e indica os 
acontecementos básicos que se producen en cada unha. 

Distinguir e identificar os tipos de división celular, e desenvolver os acontecementos que 
teñen lugar en cada fase. 

Establece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e meiose. 

Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da variabilidade xenética e 
a posibilidade de evolución das especies. 

Argumentar a relación da meiose coa variabilidade xenética das especies. 

Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os intercambios 
enerxéticos asociados a eles. 

Comprender e diferenciar os procesos de catabolismo e anabolismo, e establecer a relación 
entre ambos. 

Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada un destes procesos, 
e diferencia en cada caso as rutas principais de degradación e de síntese, e os encimas e as 
moléculas máis importantes responsables dos devanditos procesos. 

Describir as fases da respiración celular, identificando rutas e produtos iniciais e finais. 

Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa relación co seu rendemento 
enerxético. 

 Diferenciar a vía aeróbica da anaeróbica. 

Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, e recoñece as 
súas aplicacións. 

Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. Pormenorizar os procesos que teñen lugar en cada fase da fotosíntese. 

Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen lugar. 

Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da vida na Terra. Xustificar a importancia biolóxica da fotosíntese como proceso de biosíntese, individual para 
os organismos pero tamén global no mantemento da vida na Terra. 

Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. Argumentar a importancia da quimiosíntese. 

Describe a estrutura e a composición química do ADN, e recoñece a súa importancia 
biolóxica como molécula responsable do almacenamento, a conservación e a transmisión da 
información xenética. 

Analizar o papel do ADN como portador da información xenética. 

 

Diferencia as etapas da replicación e identifica os encimas implicados nela. Distinguir as etapas da replicación e os encimas implicados nela. 

Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. Establecer a relación do ADN coa síntese de proteínas. 

Diferencia os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos de transcrición e tradución. Determinar as características e as funcións dos ARN. 

 Recoñece e indica as características fundamentais do código xenético, e aplica ese 
coñecemento á resolución de problemas de xenética molecular. 

Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación, transcrición e tradución. Elaborar e interpretar esquemas dos procesos de replicación, transcrición e tradución, e a 
regulación da expresión xénica. 

Resolve exercicios prácticos de replicación, transcrición e tradución, e de aplicación do código 
xenético. 

Identifica e distingue os encimas principais relacionados cos procesos de transcrición e 
tradución. 
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Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos fallos na transmisión da 
información xenética. 

Definir o concepto de mutación e distinguir os principais tipos e axentes mutaxénicos. 

Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis frecuentes. 

Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que implican algúns axentes 
mutaxénicos. 

Relacionar mutación e cancro. Destacar a importancia das mutacións na evolución das 
especies. 

Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas especies. 

Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos procesos de 
manipulación xenética para a obtención de organismos transxénicos. 

Desenvolver os avances máis recentes no ámbito da enxeñaría xenética, así como as súas 
aplicacións. 

Recoñece e indica os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano e as súas 
aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as súas implicacións éticas e sociais. 

 Analizar os progresos no coñecemento do xenoma humano e a súa influencia nos novos 
tratamentos. 

Analiza e predí aplicando os principios da xenética mendeliana, os resultados de exercicios 
de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados ao sexo e influídos polo sexo 

Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da herdanza na resolución 
de problemas, e establecer a relación entre as proporcións da descendencia e a información 
xenética. 

Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. Diferenciar evidencias do proceso evolutivo. 

Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e compara as súas diferenzas. Recoñecer e diferenciar os principios da teoría darwinista e neodarwinista. 

Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. Describe os factores que inflúen nas frecuencias xénicas 

Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o aumento da diversidade e a súa 
influencia na evolución dos seres vivos. 

 Recoñecer e indicar a importancia da mutación e a recombinación como motores da 
evolución. 

Distingue tipos de especiación e identifica os factores que posibilitan a segregación dunha 
especie orixinal en dúas especies diferentes. 

Analizar os factores que incrementan a biodiversidade e a súa influencia no proceso de 
especiación. 

Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que pertencen. Diferenciar os tipos de microorganismos en función da súa organización celular. 

Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e relaciónaas coa súa función. Describir as características estruturais e funcionais dos grupos de microorganismos. 

Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e o estudo dos 
microorganismos para a experimentación biolóxica. 

Identificar os métodos de illamento, cultivo e esterilización dos microorganismos. 

Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos Valorar a importancia dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas doenzas que orixinan. Recoñecer e numerar as doenzas máis frecuentes transmitidas polos microorganismos, 
utilizando o vocabulario axeitado relacionado con elas. 

Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos naturais e industriais, e 
as súas numerosas aplicacións 

Avaliar as aplicacións da biotecnoloxía e a microbioloxía na industria alimentaria e 
farmacéutica, e na mellora do medio 

Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de 
interese industrial. 

Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na obtención de produtos 
farmacéuticos, en medicina e en biorremediación, para o mantemento e a mellora do medio. 
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Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos de resposta 
inmunitaria. 

Desenvolver o concepto actual de inmunidade. 

 

Describe as características e os métodos de acción das células implicadas na resposta 
inmune. 

Distinguir inmunidade inespecífica e específica, así como as súas células respectivas. 

Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. Discriminar resposta inmune primaria e secundaria. 

Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a estrutura e a composición química dos 
anticorpos. 

Definir os conceptos de antíxeno e anticorpo, e identificar a estrutura dos anticorpos. 

Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as características de cada un.  Diferenciar os tipos de reacción antíxeno-anticorpo. 

Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción da resposta 
inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e soros. 

Diferenciar inmunidade natural e artificial, e soro e vacina. 

Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e analiza as diferenzas 
entre alerxias e inmunodeficiencias. 

Investigar a relación entre as disfuncións do sistema inmune e algunhas patoloxías 
frecuentes. 

Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. Analizar e describir o ciclo do virus do VIH.  

Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes máis frecuentes, así como os seus efectos 
sobre a saúde. 

Describir o proceso de autoinmunidade. 

Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e identifica as células que 
actúan. 

Argumentar e valorar os avances da inmunoloxía e a enxeñaría xenética nos tratamentos con 
anticorpos monoclonais e os transplantes de órganos, e a problemática do rexeitamento. 

Clasifica e entende os tipos de transplantes, e relaciona os avances neste ámbito co impacto 
futuro na doazón de órganos, medula e sangue. 
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2- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 

As actividades realizadas durante o estado de alarma  foron programadas para reforzar as aprendizaxes acadadas nos dous 

primeiros trimestres, recuperar as avaliacións pendentes así como, ampliar contidos básicos non impartidos no caso do alumnado 

cuxas capacidades o permitiron. 

Propuxéronse actividades recollidas nos libros de texto, e actividades elaboradas específicamente para o repaso de certos 

temas. Elaboráronse tamén esquemas e apuntes para o alumnado de 2º de bacharelato para facilitar o  seu traballo de cara á 

ABAU. Foi necesario tamén solicitar licencias para que o alumnado tivera acceso aos libros dixitais. 

Co alumnado con ACIs e o alumnado de agrupamentos, as actividades programadas foron dirixidas a repasar reforzar os 

coñecementos previamente adquiridos antes do estado de alarma e ampliar contidos, tendo en conta as capacidades do 

alumnado. 

O alumnado con materias pendentes do departamento, estaba a realizar actividades, para repasar e superar os contidos 

básicos das materias correspondentes, previamente á declaración do estado de alarma, polo que durante dita alerta continuou con 

ese traballo. 

A comunicación co alumnado realizouse a través da aula virtual do centro, o correo electrónico, e en algúns grupos 

empregouse a videochamada.  Tras, algúns problemas iniciais, debido aos medios dispoñibles nos fogares, a información 

necesaria para a continuación do traballo, durante o estado de alarma, chegou a todo o alumnado de Bioloxía-Xeoloxía, e todo o 

alumnado respondeu as nosas comunicacións, aínda que de forma moi heteroxenea, pese ás comunicacións constantes do 

profesorado. 
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3- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 

 

A avaliación e a cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas 

durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades realizadas dende a declaración do estado de alarma.  

 

Cálculo da cualificación final 

 
 Para o alumnado coa 1º e 2º avaliación aprobada, deberán ter enviadas por correo electrónico, todas as actividades propostas 

antes do 15 de xuño de 2010.  
 
Para o cálculo da nota final, farase a media entre a 1º e 2º avaliación e poderase subir dita nota un máximo de 1 punto en función 
do traballo realizado e enviado ao profesorado durante a alerta sanitaria.  
 

 O alumnado con unha ou dúas avaliacións suspensas, realizará as actividades de recuperación e reforzo propostas durante a 
alerta sanitaria. Todas as actividades correspondentes a contidos referidos á 1º e 2º avaliación deberán ser enviadas por correo 
electrónico ao profesorado antes do 30 de maio de 2010 (para o alumnado de 2º de bacharelato a data será o 2 de xuño). 
Calquera outro tipo de actividades realizadas neste período serán entregadas na data previamente establecida polo profesorado.  
 
A correcta realización destas actividade, entregadas no prazo indicado, implicará a superación da correspondente avaliación cunha 
nota de 5. Aqueles alumnos/as que non entreguen ditas actividades ou as entreguen fora de prazo manterán a nota que tiñan na 1º 
e/ou 2º avaliación. 
 
Durante o mes de xuño, continuarán desenvolvendo as tarefas establecidas para ese período, que deberán ser enviadas ao 
profesorado antes do 15 de xuño. 
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Para o cálculo da nota final, unha vez establecido se foron recuperadas as avaliacións suspensas,  procederase a facer a media 
entre as notas da 1º e da 2º avaliación e poderase subir dita nota un máximo de 1 punto en función do traballo realizado durante o 
mes de xuño.  
 
Aquel alumnado cuxa nota final sexa inferior a 5 terá a materia non superada. 
 
 

 En relación ao alumnado con materias pendentes, deberá entregar o traballo proposto (que xa viñan realizando antes da alerta 
sanitaria)  antes do 18 de maio. A adecuada realización de dito traballo, que recolle os mínimos da materia,  permitirá recuperar 
dita materia cunha nota de 5.  
 
 

Proba  extraordinaria de setembro  
 

 

No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de xuño, os alumnos  

deberán  facer  unha  proba  extraordinaria en  setembro, no caso de que a situación sanitaria o permita. Nesta proba deberán  

examinarse  de  toda  a  materia traballada na 1º e 2º avaliación. O alumnado ca materia pendente examinarase da materia 

traballada o ano no  cursou a materia. Para acadar unha avaliación positiva, o alumnado deberá obter nela unha cualificación igual 

ou superior a 5. 

De non poder realizarse as probas extraordinarias de Setembro, o alumnado coa materia suspensa, que promocione ao curso 

seguinte,  deberá superala segundo o establecido no plan de recuperación das áreas pendentes recollido na programación do 

Departamento. 

 

 


